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Kdo umlátil jednaosmdesátiletého stařečka?

s pohodou

SOULOŽ

VĚDĚLI JSME
JAKO PRVNÍ!

Prostějov/mik

Důchodce s podlitinami na těle i ve tváři ležící
bezvládně v předsíni bytu panelového domu
v Okružní ulici. Čtyřposchoďový panelák na
okraji této ulice byl v pátek odpoledne a večer
na nohou. A měl být proč! Zděšení obyvatelé
krajního vchodu číslo 131 se museli smiřovat
se zprávou, že jeden z jejich spolubydlících,
jednaosmdesátiletý senior z druhého poschodí, byl zavražděn. Zatímco policie byla
přes víkend hodně skoupá na slovo, Večerník
se o případu dozvěděl podrobnosti z jiných
zdrojů. Navíc se naší redakci podařilo vyzpovídat korunního svědka otřesné vraždy a
tím získat jak popis vraha, tak další zajímavé
informace. Například to, že vrah mohl být
dávno polapen, nebýt slabého důvtipu zasahujících hasičů při násilném otevírání bytu.

VÍCE SE DOČTETE na straně 7!
INZERCE
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V ÍC E N A
STRANĚ 9
M ÁM E ZP OV ĚĎ
KO RU N N ÍH O
SV ĚD KA !
Místo činu. V domě číslo 131 v Okružní ulici došlo v pátek k vraždě jednaosmdesátiletého seniora. Dveře
jeho bytu jsou nyní zapečetěny. Šipka označuje byt, ve kterém ke zločinu došlo.
2x foto Michal Kadlec

před plným
sálem

Levnější noviny každé pondělí až do domu! | Více na straně 14

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zlodějíčci neutekli
Před polednem bylo přijato sdělení o vniknutí několika osob do
budov umístěných v zahradě na
ulici Plumlovská. Ty se rozutekly po vyrušení oznamovatelem
směrem k nové nemocnici, poté
k říčce Hloučela. Do této oblasti
byly vyslány autohlídky. Důkladnou kontrolou se podařilo
strážníkům zadržet dva mladíky. Krčili se nedaleko silnice
Tichá v křoví. Jednalo se o dva
mladistvé ve věku 16 a 17 let.
K činu se doznali. Popsali i způsob, jakým se dostali dovnitř.
Majitel zahrady potvrdil, že došlo k vypáčení asi tří kusů dveří
od dílny a různých přístavků.

Zaplatí 500 tisíc?
Nepříjemnou situaci zažil řidič,
který po příchodu ke svému
vozu stojícímu na parkovišti zjistil, že z místa nevyjede.
V cestě mu totiž stál autojeřáb.
Přivolaným strážníkům muž
sdělil, že řidič autojeřábu na
jeho prosbu k vyjetí reagoval
slovy „šikovný řidič vyjede“
a odešel. Následně se dostavil
občan obsluhující autojeřáb.
Prohlásil, že dle jeho mínění je
zde dostatek prostoru k projetí.
Strážníci však naměřili jen dva
a půl centimetru! Svoji přítomnost odhadl přibližně na jednu
hodinu, po kterou proběhne
překládka materiálu. Předložit
povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace však
schopen nebyl. Třiapadesátiletý živnostník je podezřelý ze
spáchání správního deliktu a
pokuta se může vyšplhat až do
výše 500 000 korun!

Hospodářská kriminálka ZATÝKALA

A šup na záchytku!
V průběhu minulého týdne
skončili kromě výše uvedeného
mladík na protialkoholní stanici
další tři lidé. Dvě osoby byly
převezeny na záchytku v úterý. Nejprve se jednalo o opilou
devětatřicetiletou ženu, která
nechtěla opustit budovu městského úřadu a požadovala finanční prostředky. A to i přesto,
že část již obdržela. Nadýchala
2,19 promile. V nočních hodinách putovala další osoba do
olomouckého zařízení. Tentokrát bezdomovec spící na ulici
Vápenice. Další případ byl zaznamenán prvního března po
třiadvacáté hodině. V blízkosti
ubytovny se nacházel čtyřicetiletý muž, kterému z důvodu
opakované podnapilosti byla
toho dne ukončena nájemní
smlouva. Byl dezorientovaný,
neschopný samostatného pohybu a zvracel. Dechovou zkouškou bylo u něj naměřeno 3,90
promile.

ČERNÁ KRONIKA

Za katr půjdou úvěrový podvodník a vypečená jednatelka společnosti

Prostějov/mik - Detektivové
z prostějovské hospodářské
kriminálky minulý týden
trefili dvakrát do černého. Obvinili muže a ženu,
kteří si podvodným způsobem chtěli přilepšit. Každý
ovšem jiným způsobem.
Nyní oběma reálně hrozí
několikaletý kriminál.
„Z trestného činu úvěrového
podvodu byl komisaři z oddělení hospodářské kriminality
v Prostějově obviněn devětadvacetiletý muž z Prostějova.
Koncem září loňského roku
požádal úvěrovou společnost
o poskytnutí spotřebitelského
úvěru ve výši devatenáct tisíc
korun na nákup mobilního telefonu, notebooku, internetu
na tři měsíce zdarma a počítačové hry. Přitom v úmyslu
sebe neoprávněně obohatit
při sjednávání této úvěrové
smlouvy vystupoval pod jiným jménem a prokazoval se

odcizenými doklady na toto
jméno. Zároveň uvedl, že je
od ledna roku 2009 zaměstnán u obchodní společnosti
v Prostějově s čistým měsíčním příjmem ve výši 17 tisíc
korun, ačkoliv u firmy nikdy
nepracoval,“ informovala Večerník Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Na podvod se ale přišlo celkem brzy a do případu se pustila hospodářská kriminálka.
„Bylo zjištěno, že v době
sjednávání úvěrové smlouvy
byl muž evidován na Úřadu
práce v Prostějově v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Po
schválení úvěru ze strany jeho
poskytovatele uvedené zboží v prodejně převzal, čímž
úvěrové společnosti způsobil
škodu ve výši nejméně devatenáct tisíc korun. Za trestný
čin úvěrového podvodu obviněnému hrozí až dvouletý

trest odnětí svobody,“ dodala
k prvnímu případu mluvčí
policie.
Před soud půjde i žena, která coby jednatelka obchodní
společnosti chtěla zašantročit účetnictví. Co asi chtěla
skrýt? „Komisaři z oddělení
hospodářské kriminality obvinili sedmatřicetiletou ženu
z Prostějova z trestného činu
zkreslování údajů o stavu
hospodaření. Jako jednatelka
společnosti se sídlem v Prostějově měla povinnost vést
účetnictví. Od poloviny září
2009 záměrně nepředala nové
jednatelce účetní knihy, ačkoliv si své povinnosti zajistit
řádné vedení účetnictví byla
vědoma. Záměrně ukryla
účetní evidenci společnosti
vedenou za období od jejího
vzniku koncem února roku a
takto ohrozila zjištění závazků a majetku společnosti,“
popsala nám podstatu trestné-

Chatka
v plamenech
Ve čtvrtek v 18.00
hodin bylo na linku
112 oznámeno, že na ulici
Tovární v Prostějově hoří zahradní chatka. Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů.
Příčina této události se šetří.
Předběžná škoda, která byla
požárem způsobena, je vyčíslena na 30 tisíc korun. Při
požáru nebyl nikdo zraněn ani
nedošlo k ohrožení na životě.
Podváděli s penězi. Policie minulý týden zatkla dva Prostějovany, muže a ženu, a obvinila je z podvodu a machinací s účetnictvím.
Ilustrační koláž Pv Večerníku
ho činu Eva Čeplová. Jak dodala, jednáním této ženy byla
na pohledávkách způsobená

škoda v předběžné výši 104
tisíce korun. Nyní jí u soudu
hrozí až pětiletý kriminál.

Auta vzplála jako sirky! Ve frontě na poště
Řidiči přijeli, zaparkovali a vyhořeli…

Určice, Měrovice/mik - Hned
dva případy požárů osobních
vozidel řešili minulý týden
prostějovští hasiči společně s
dobrovolníky z Určic a Němčic nad Hanou. Obě auta vyhořela zřejmě zásluhou technické závady.
„Osobní automobil na plyn
vzplál v úterý odpoledne u hlav-

ní křižovatky v obci Určice na
Prostějovsku. Na místo vyrazili
profesionální hasiči z Prostějova
a místní dobrovolná jednotka. Po
příjezdu a provedeném průzkumu hasiči zjistili, že hoří osobní
vozidlo Škoda Felicie na plynový pohon. Zakouřené vozidlo
hasiči odvětrali a po jeho předání
majiteli se vrátili zpět na základ-

Bil hlavou do auta
Agresivní opilý mladík chtěl
napadnout strážníka. Skončil
v poutech a poté na záchytce. K celému konfliktu došlo
okolo jednadvacáté hodiny při
zákroku hlídky, která vyjela
na základě telefonické žádosti
obsluhy baru, a to z důvodu
vykázání opilého hosta z provozovny. Ten strážníky uposlechl a místnost opustil. Venku se
před barem svlékl do půl těla a
začal hlídku slovně urážet. Následně hlavou a rameny narážel
do služebního vozu a snažil se
napadnout i hlídku. Jelikož od
svého protiprávního jednání nemínil ustoupit, byly proti němu
použity donucovací prostředky
hmaty, chvaty, posléze i pouta.
Pětadvacetiletý muž se i nadále choval násilnicky. Pro svůj
opilecký stav putoval za doprovodu hlídky na záchytnou stanici do Olomouce. Při dechové
zkoušce nadýchal 1,72 promile.
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Do šrotu s nimi! Majitel tohoto vozidla přišlel vinou technických závad o svého plechového miláčka.
2x foto HZS

ny. Požár způsobil škodu 30 tisíc
korun, příčinou vzniku ohně
byla technická závada v motorovém prostoru,“ uvedl Zdeněk
Hošák, mluvčí krajských hasičů. Ke druhému požáru došlo o
den později v Měrovicích nad
Hanou. „Ve středu minutu před
sedmnáctou došlo k požáru
osobního vozidla v garáži u rodinného domku v Měrovicích
nad Hanou. Kolemjdoucí si
všimli kouře z garáže a informovali majitele. Ten po otevření
zjistil, že jeho vozidlo, se kterým
před chvíli dojel domů, zachvátily plameny. Za intenzivního
hašení se požár během chvíle
podařilo lokalizovat a nedošlo
tak k celkovému rozšíření i na
objekt. Příčina požáru vznikla
pravděpodobně po technické
závadě na elektroinstalaci, výše
škody nebyla zatím stanovena,“
sdělil večerníku k druhému případu požáru auta Zdeněk Hošák.

se strhla RVAČKA

Prostějov/mik – To se hned
tak nevidí. O vzájemné
slušnosti si zřejmě nechtěli
vyprávět dva muži, kteří se
ve středu poprali v budově
hlavní pošty. Muž v důchodovém věku předběhnul ve
frontě před přepážkou o
dvacet let mladšího chlapíka,
ten si to nenechal líbit a mezi
oběma se strhla rvačka.
„Potyčka dvou mužů vznikla
předbíháním ve frontě u přepážky. K incidentu došlo ve
vestibulu budovy pošty poté,
kdy jeden ze zákazníků stojící v řadě napomenul předbíhajícího dvaašedesátiletého
muže. Ten jeho připomínky
nedbal a dodal, ať se stará o
sebe. Toto napomínajícího
dopálilo,“ sdělila Jana Adámková z Městské policie v
Prostějově. Další události na
sebe nenechaly dlouho čekat.

„Uražený chlapík se zpátky
přesunul před dotyčného důchodce. Nato ho senior uchopil zezadu za batoh a smýknul
s ním o zem. Pak se chytili
oba pod krkem, navzájem se
slovně uráželi a na podlaze
se přetahovali. Při příjezdu
hlídky čtyřicetiletý muž, jenž
vytkl chování druhému, zrovna odjížděl na kole. Hlídka
ho dostihla až na Dukelské
bráně. Druhý občan účastnící
se incidentu sice odešel z budovy ještě před příjezdem
strážníků, ale projednání u
správního orgánu ho nemine,“
dodala Jana Adámková.
Celá událost nyní bude postoupena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. Za
fyzické napadení hrozí oběma mužům pokuta až 20 tisíc
korun.

POLICISTÉ VYFASOVALI U SOUDU PENĚŽITÝ TREST

Nelíbí se vám práce policie? Ozvěte se!
Prostějov/mls - Pokud vás
štve, že se policie lidově řečeno „vykašlala“ na některý z
případů, nedejte se! Bude-li
se skutečně jednat o závažný
trestný čin, který nebyl odhalen kvůli nedbalosti zasahujících policistů, existuje šance,
že se věci dodatečně došetří.
A v takovém případě se může
stát, že za to strážcům zákona
bude udělen přiměřený trest!
Tak by se dal ve zkratce shrnout
úterní rozsudek prostějovského
okresního soudu. Podle jeho
rozhodnutí dva nezkušení policisté na místě nezajistili dostatek
informací k objasnění šíleného

případu, k němuž došlo v Krasicích na podzim roku 2010. Za to
jim nyní senát udělil dvacetitisícové pokuty, po jejich zaplacení
však u policie budou moci sloužit i nadále.
O co v případu šlo? V listopadu 2010 chtěla osmaosmdesátiletá Julie Šmudlová z Krasic
zabít sebe i svou postiženou
dceru. Plyn naplno unikající ze
čtyř kohoutků ohrožoval obyvatele okolních domů a do povětří
tak mohla vylétnout celá ulice!
Přestože šlo o pokus o vraždu,
celá záležitost byla hned druhý
den odložena. Ke zpětnému
prošetření celého případu došlo

až na základě iniciativy sestry
poškozené a všech obyvatel Kučerovy ulice v Krasicích. Na základě toho byla Julie Šmudlová
uznána vinnou z pokusu o vraždu, kvůli svému zdravotnímu
stavu putovala do psychiatrické
léčebny v Kroměříži.
Obhajoba připustila, že došlo
k pochybení policie, nicméně
upozornila na konkrétní situaci, která byla natolik chaotická,
že policisté neměli šanci získat
dostatečné množství informací.
Kromě toho měli být svým nadřízeným brzy odvolaní k jinému
případu. Státní zástupce naopak
apeloval, že ať už byly okolnosti

jakékoliv, právě zasahující policisté jsou zodpovědní za to, jaké
informace se jim podaří na místě činu získat. Soud se nakonec
přiklonil k obžalobě.
„Přestože poškozená byla ve
zbědovaném stavu, dle zasahujícího lékaře byla schopna souvisle popsat, že nešlo o nehodu, ale
o cílený útok matky. Policisté ji
přitom na místě vyslýchali. Měli
tedy k dispozici důležité informace, které ovšem nepředali
dál. Tím nedostáli svým služebním povinnostem a podstatně
ztížili objasnění trestného činu,“
odůvodnil rozsudek soudce
Petr Vrtěl, který připustil, že za
„šlendriánem“ policistů může
stát nepřehlednost situace i nezkušenost obou strážců zákona.

Nezkušenost
neomlouvá
„Nicméně o svých povinnostech museli být obeznámeni,”
dodal Vrtěl, který každému z
policistů udělil pokutu dvacet
tisíc korun.
Pokud ji policisté zaplatí, nebudou mít záznam v trestním
rejstříku a budou moci dál sloužit u policie. Jestliže by ji však
nezaplatili, čekalo by je osmdesát dnů ve vězení!
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě strany si ponechaly
lhůtu pro odvolání.

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.

Razie na alkohol
Během předminulého víkendu proběhla na Prostějovsku
dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových
látek ze strany řidičů. V průběhu akce bylo zjištěno 30
přestupků, které byly vyřešeny v blokovém řízení uložením pokut v celkové výši
8 100. V dalších třech případech bylo dále zjištěno řízení
po požití alkoholu případně
užití jiné návykové látky ze
strany řidičů.

Pod svícnem tma
Neznámý pachatel v úterý
odpoledne ve Vrahovické
ulici před budovou odboru dopravy v Prostějově na
volně přístupném místě rozbil skleněnou výplň levých
předních dveří vozidla Ford
Transit. Zevnitř odcizil tašku
s peněženkou, ve které byly
doklady, finanční hotovost a
platební karta. Majitel způsobenou škodu vyčíslil na bezmála 6 000 korun.

Vytrhnul automat
Zatím neznámý pachatel
během uplynulého víkendu
vytrhl ze stěny budovy obchodního domu Kaufland
v Prostějově veřejný telefonní
automat, který vzápětí odcizil. Za trestný čin poškození
a ohrožení provozu obecně
prospěšného zařízení pachateli hrozí až šestiletý trest odnětí
svobody.

Pokladna je fuč
Zatím neznámý pachatel se ve
středu kolem půl třetí hodiny
ráno u supermarketu Albert
na Janáčkově ulici vypáčením
uzamčených čelních dvířek
vloupal do pokladny závorového systému parkoviště. Z
pokladny odcizil mincovník s
akceptorem bankovek s uvnitř
vloženou celkovou finanční
hotovostí bezmála osm tisíc
korun. Majitel předběžně škodu vyčíslil na 88 000 korun.

Ignoroval soud
Policisté z Obvodního oddělení v Prostějově šetří případ
maření výkonu úředního rozhodnutí. Ačkoliv měl šestadvacetiletý muž z Prostějova
v platnosti zákaz řízení všech
motorových vozidel do září
příštího roku, ve středu v ranních hodinách řídil osobní vozidlo Volkswagen Golf. Při řízení byl v Krasicích přistižen
hlídkou městské policie. Nyní
mu hrozí za maření soudního
rozhodnutí až tříletý trest odnětí svobody.

Chlast ze Vzducholodi

LADISLAV DOSTÁL

LENKA GAMBOVÁ

BATBILEG GANKHULUG

PAVEL JIŘIČNÝ

se narodil 4. července 1968 a
trvalé bydliště má hlášeno v
Přemyslovicích v okrese Prostějov. Na hledaného byl vydán
příkaz k zatčení pro trestný
čin zanedbání povinné výživy.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu,
hnědé rovné vlasy a nosí knír.

se narodila 10. listopadu 1954
a trvalé bydliště má hlášeno v
Brandlově ulici v Prostějově.
Prostějovská policie vyhlásila
po ženě celostátní pátrání jako
po pohřešované. Její zdánlivé
stáří je 47 let, měří 168 centimetrů, má hubenou postavu,
zelené oči a plavé blond krátké
vlasy s melírem. Umí cizí řeči.

se narodil 6. dubna 1981 a
trvalé bydliště má hlášeno v
Konici v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud
v Prostějově příkaz k zatčení
pro trestný čin podvodu. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
26 do 30 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, černé
oči a hnědé husté vlasy.

se narodil 12. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 42
do 43 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

Někdy z úterý na středu v Prostějově na Floriánském náměstí se neznámý pachatel po
vypáčení uzamknutých dřevěných dveří zadního vchodu vloupal do pohostinství U
Vzducholodě a zde ze skladu
odcizil dosud blíže nezjištěné
množství alkoholu. Majitel
vyčíslil škodu v předběžné
výši na 1 000 korun.

Zpravodajství

„SEBEVRAH“ David Brauner

SI OPĚT UŽÍVÁ SEXU
Prostějov/mls - Šestatřicetiletý David Brauner, který
opakovaně oznamoval, že
se zabije, si opět užívá života naplno. „Našel jsem si
mladou ženskou, která mi
koupila nové oblečení. Mám
ji ale hlavně na to jedno,“
prozradil Večerníku Brauner, který byl minulé
pondělí předvolán
na policii kvůli
zásahu z konce
letošního ledna, kdy přes
místostarostu
města
Jiřího
Pospíšila avizoval, že svůj nešťastný život ukončí skokem
pod vlak...
„Na policajtech mi řekli, že mě
nahánělo celkem osmačtyřicet
chlapů. Celý zátah prý přišel
na sto padesát čtyři tisíc korun.
Naštěstí z toho nic nebudu muset platit, chtějí po mně akorát
peníze za záchytku, kam mě
odvezli,“ svěřil se nám v závěru uplynulého týdne David
Brauner, jehož případ Večerník
před měsícem otevřel.
Policisté ho v kritický den našli
v jednom baru v Kravařově ulici, když jej vystopovali pomocí
signálu zapnutého mobilního
telefonu. „Řekli mi, že nyní
jsem prostřednictvím mobilu

pod stálou kontrolou,“ doplnil
k tomu Brauner, který se v první řadě chtěl omluvit své bývalé přítelkyni. „Za ty dva roky,
co jsme spolu byli, do mě vrazila minimálně padesát tisíc.
Přitom jsem jí jen nadával a
podváděl ji. Chtěl bych se jí za

Záchrana muže stála
přes 150 000 korun!
Policisté jej vypátrali
díky mobilu

to omluvit,“ kál se před redaktorem David Brauner, který netají svou zálibu v ženách a alkoholu. „Nyní už mám novou
přítelkyni, se kterou jsem se
seznámil před pár dny. Zatím
nám to klape, celého mě ošatila a já ji mám rád. Musím ale
říct, že se scházíme především
kvůli tomu jednomu...,“ šokoval nás muž, který si zřejmě
hned tak říct nedá. „Práci jsem
si zatím stále nenašel, tak uvidím, co bude..,“ uzavřel malé
vyprávění svých pohnutých životních osudů David Brauner.

Je pod dohledem. Díky zapnutému mobilnímu telefonu mohou
policisté v případě Davida Braunera sledovat každý jeho krok.
Foto: Martin Zaoral

Prostějov VYMÍRÁ!
To není žádná poplašná zpráva a sranda už
vůbec ne. V Prostějově se už pět let snižuje
počet obyvatel, což s sebou nese hned
několik negativ. Tento fakt má dva důvody.
Od roku 2008 umírá víc Prostějovanů, než se
rodí, a k tomu stále více mladých lidí utíká z
města do jiných končin republiky. Především
za prací. Co s tím?
Prostějov/mik
Na neutěšenou situaci se
snižujícím se počtem obyvatel upozornila Večerník
místostarostka Prostějova
Ivana Hemerková. Začněme
tím prvním problémem,
kterým je stále se snižující
stav počtu narozených
dětí ve vztahu k těm, kteří
umírají. Za poslední čtyři
roky poklesl počet obyvatel v Prostějově o 813, což
je hodně. A pokud bychom
se podívali do statistik dále,
zjistíme, že k největšímu
rozdílu mezi narozenými
a zemřelými došlo v roce
2005, a to minus 95 jedinců.
Stejně tak tomuto letopočtu
konkuroval rok 2010, kdy
zemřelo 493 Prostějovanů,
novorozeňat bylo ovšem
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pouze 399. Naposledy jsme
v Prostějově zaznamenali
aktivní bilanci v roce 2007,
kdy se narodilo o 55 obyvatel
víc, než jich zemřelo,“ sdělila
nám údaje ze statistiky odboru matriky Městského
úřadu v Prostějově Ivana
Hemerková, místostarostka
města. Jak ještě ohledně čísel
dodala, jen z hlediska porodnosti byl přímo katastrofický
loňský rok, kdy se narodilo
pouze 355 Prostějovanů. Což
je smutný rekord za posledních snad sto let...
Jde vůbec tento sestupný
trend vůbec nějak zastavit?
A jaké to může mít následky? „S nadsázkou řečeno,
tak rychle nevymřeme!
Na druhé straně si ale
nemůžeme
nepovšimnout
faktu, že celkový počet oby-

Županič míří do SENÁTU
„Nechci už jen pasivně přihlížet!“

Na zdraví a na úspěch! Šéf prostějovské ODS Jiří Pospíšil
si připíjí šampaňským s Ladislavem Županičem na úspěch v
letošních senátních volbách.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik

Rozhodnuto! Známý a populární herec Ladislav
Županič přijal nabídku prostějovské ODS stát se
jako nestraník kandidátem na senátorské křeslo za
Prostějovsko a Kojetínsko. Večerník o této možnosti informoval dříve jako první médium v republice.
podrobnější informace a rozhovor s
Ladislavem Županičem najdete na straně 7

Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Město ukončilo smlouvu s Czech radarem

A PŘECE SE MĚŘÍ!
Dost všem spekulacím! Radní uprostřed minulého
týdne oznámili, že se definitivně rozhodli ukončit
smluvní vztah se společností Czech radar. Ta jak
známo má ve městě jedenáct stacionárních radarů na měření rychlosti, které jsou však už bezmála
dva roky nefunkční.
Prostějov/mik
Během uplynulých dnů bylo
okolo radarů skutečně rušno.
„Vypověděli jsme smlouvu s
Czech radarem, nemáme jinou
možnost. Dnes jsou radary k
ničemu a ministerstvo dopravy nám doposud neposlalo
vyjádření, zda můžeme měřit
rychlost, nebo ne. Výpovědní
lhůta je půlroční, po této době
si Czech radar přístroje buď
odveze, nebo je od této společnosti odkoupíme,“ uvedl ve
středu na pravidelné tiskové
konferenci radnice Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova.
Jakoby naschvál hned druhý
den po ročním čekání přišel
na radnici dopis od úředníků z
ministerstva dopravy. Jenomže
pouze s nic neříkajícími frázemi. „Při zjišťování a dokumentování přestupků musí být záznamová zařízení pro měření
rychlosti obsluhována výlučně
policií nebo obecní policií.

Vedení řízení o přestupku pak
náleží výhradně příslušnému
správnímu orgánu, úřadům
obce s rozšířenou působností. Zákon nestanoví například
možnost přenesení plnění úkolu správního orgánu na soukromoprávní subjekt,“ uvádí se v
dokumentu ministerstva. „Těmito zásadami jsme se řídili od
počátku, není to nic nového. A
přesto jsme byli terčem kritiky
jak ze strany krajského úřadu, tak ministerstva. Už nám
opravdu došla trpělivost, vypovězení smlouvy se společností Czech radar je logickým
vyústěním celé situace,“ dodal
evidentně rozhořčený starosta
města Miroslav Pišťák.
Jestli si ale někdo z řidičů myslí,
že prostějovské silnice zůstanou
bez dohledu, šeredně se mýlí.
Už v pátek vyrazili do terénu
strážníci městské policie se
svým mobilním radarem. „Naše
měření probíhalo v Brněnské
ulici a odpoledne pak v ulici

A mám tě! Strážníci městské policie vyšli do ulic měřit rychlost
svým mobilním radarem. V pátek „nachytali“ pouze dva piráty silnic. Příznačně u hřbitova…
Foto: Michal Kadlec
Vrahovické. Na obou z těchto
míst strážníci strávili zhruba
hodinu a pouze na Brněnské
zjistili dva případy překročení
rychlosti. Dvěma řidičům bylo u
hřbitova naměřeno jednašedesát
kilometrů v hodině,“ prozra-

dil Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Jak dodal, strážníci nyní budou
v měření rychlosti pokračovat
daleko intenzivněji, mají být
první alternativou města za
chybějící stacionární radary.

Od roku 2007 víc pohřbů než novorozeňat
Už pět let počet obyvatel města klesá, další lidé utíkají...

Narozené děti
452
439
440
399
355

Zesnulí
397
460
445
493
402

Rozdíl
+ 55
- 29
-5
- 94
- 47

Počet obyvatel Prostějova

Zubatá vítězí. V Prostějově za poslední čtyři roky umírá více lidí, než se narodí. Kdo to zastaví?
Foto: koláž PV Večerníku
nebo čtyři roky mohou mít
některé mateřské i základní
školy v Prostějově velké problémy s naplněností,“ sdělila
Ivana Hemerková.
Je tu ovšem ještě jeden významný faktor, proč naše
město tak katastroficky
přichází o občany. „Zaprvé
se každým rokem zhruba
padesátka žen, která v
Prostějově porodí dítě a má
tady trvalé bydliště, po porodu odstěhuje do jiného
města za svým partnerem.
A pak je problém v tom, že
z Prostějova odchází čím
dál tím víc mladých lidí,
většinou po absolvování

vysoké školy. Naše město jim
prostě nedokáže nabídnout
odpovídající
pracovní
možnost vzhledem k jejich
kvalifikaci. Na druhé straně
v roce 2011 žilo v Prostějově
517 občanů cizí národnosti s trvalým pobytem. To
nás ale příliš nevytrhne,“
uzavřela toto téma ze svého
pohledu Ivana Hemerková.
K danému tématu se v pátek
vyjádřil pro večerník také
starosta Prostějova Miroslav
Pišťák. „Nepsal bych hned
katastrofický scénář s tím, že
za pár desítek let vymřeme.
Pochopitelně se ale tímto
problémem musíme zabý-

vat a věřte, že úbytek obyvatelstva mě nenechává
chladným. Mrzí mě také
skutečnost, že mladí lidé ve
věku pětadvacet až třicet let
prostě z našeho města utíkají
jinam za prací. Měli bychom
se snažit vytvořit ještě lepší
podmínky pro podnikání či
firmy, které u nás chtějí investovat. Lidi potřebujeme
v Prostějově udržet,“ sdělil
Večerníku Miroslav Pišťák.
„A co se týká porodnosti, to
bych nechal na podstatně
mladších, než jsem já.
Možná bych jim vzkázal, ať
se víc snaží...,“ dodal starosta
s úsměvem.

Prostějované, pozor na FALEŠNÉ tisícovky!

29. únor bez

zdroj: Odbor matriky MÚ Prostějov

vatel Prostějova rok od
roku klesá. Zatímco v roce
2008 jsme měli po odtržení
Držovic 45 259 obyvatel, na
konci loňského roku jich
bylo už pouze 44 446. To je
pokles o více než 800 obyvatel. Tato čísla opravdu nejdou podceňovat,“ shrnula
skutečnosti místostarostka
Prostějova, které jsme se dále

Olomouc, Prostějov/mik Především obchodníci by
měli být ve střehu! Olomoučtí
kriminalisté zatkli tři mladistvé padělatele společně s dvacetiletým kumpánem, kteří
po celém regionu udávali v
obchodech falešné tisícikoruny. A to velmi zdařilé! Na
to, že jde o padělky, se přišlo
až v bance při kontrole tržeb
obchodníků.
„Bylo zahájeno trestní stíhání
čtyř pachatelů ve věku od sedmnácti do dvaceti let z Olomoucka pro zločin padělání
a pozměnění peněz. Tomuto předcházela náročná a
pečlivá práce detektivů odboru hospodářské kriminality.
Šetřením zjistili, že tři muži a
jedna žena v pronajatém bytě
v Olomouci za využití výpočetní
techniky padělali bankovky
v nominální hodnotě 1 000 korun a tyto následně udávali jako
pravé,“ sdělila Večerníku Marta
Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci.
U jednoho ze zadržených bylo
nalezeno 207 kusů padělaných

zeptali, zda se dá odhadnout
následek snížené porodnosti
a celkového počtu obyvatel.
„Děti narozené v roce 2007
nastoupí brzy do první třídy.
A to je, jak už jsem řekla, poslední ročník, kdy se narodilo
hodně dětí. Postupně budou
ale školní třídy řídnout, ten
propad v počtu novorozeňat
se zákonitě projeví. A za tři

K nepoznání od pravých. Celkem 207 kusů tisícovek zabavili
kriminalisté mladým padělatelům. Kolik jich ale stačili udat v obchodech celého regionu?
Foto: Policie ČR
bankovek
v
nominální
hodnotě 1 000 korun a plynová
pistole. Jednalo se o zdařilé
padělky. „Obvinění napodobili i některé ochranné prvky,
jako je ochranný kovový
proužek a iridiscentní pás.

Papír před tiskem byl jedním
z pachatelů upravován tak,
aby budil dojem opotřebení.
Falešné bankovky byly udány
doposud minimálně ve čtyřech
případech a není vyloučeno,
že další se mohou objevit

později. I v tomto případě se
jednalo o kvalitní padělky,
které byly většinou odhaleny
až v bankách, kam byly zaslány jako součást tržeb,“ dodala
Marta Vlachová.
Dále byla zajištěna výpočetní
technika, inkoustové tonery
a další prostředky potřebné
k výrobě falešných bankovek.
Všichni obvinění jsou stíháni
na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí
svobody až osm let, u osoby
mladistvé trest poloviční.
Dva z pachatelů jsou studenti, jeden OSVČ a jeden
nezaměstnaný. Dosavadním
šetřením bylo zjištěno, že
motivem jejich jednání bylo
zajistit si finanční prostředky
na alkohol a pro další osobní
potřebu.
Na naši otázku, zda padělatelé
udali nějaké falešné bankovky
i v Prostějově, jsme obdrželi
vyhýbavou odpověď. „Zatím
takový poznatek nemáme, ale
obchodníci v celém regionu
by měli být i nadále velmi
obezřetní,“ uzavřela mluvčí
krajské policie.

MIMINKA

Prostějov/mik - Po dlouhých a
neuvěřitelných osmačtyřiceti
letech, tedy od roku 1964, měli
prostějovští porodníci v průběhu
29. února „vegáč“! Letos, tedy
v přestupném roce, se o tomto
datu v naší porodnici nenarodilo
jedno jediné dítě!
„Mohu potvrdit, že 29. února
se v porodnici prostějovské nemocnice nenarodilo ani jedno
miminko. Šlo o výjimku, v ostatních nemocnicích na Moravě,
které provozujeme, přišlo na svět
minimálně jedno novorozeně,“
sdělila Večerníku Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel,
pod který Nemocnice Prostějov
spadá.
Letošní 29. únor byl z hlediska porodnosti v Prostějově
skutečně abnormální, například
v roce 1980 se v tento den narodilo hned osm „škvrňat“!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Okna už ne! Radní rozhodli o snad už
poslední investici do budovy SpoVyplatí se jezlečenského domu. Za pár tisícovek
dit? Tak nám zase
se provede pouze nejnutnější
zdražili benzín a naftu!
oprava kotelny. Konšelé
A první ohlasy už jsou tady,
zároveň rázně zabenzínka na Olomoucké zrušila
mítli požadavek
nonstop provoz z důvodu sníženého
na výměnu
zájmu o pohonné hmoty. Lidé začínají
oken.
zřejmě upřednostňovat kolo nebo „pěškobus“.

-

9

Osobnost týdne
PETRA
PE
E
KVITOVÁ

Tolik bytů nabídne město
v první vlně zájemcům,
kteří si je budou chtít
opravit na vlastní náklady. Těžko říct, zda o ně
bude zájem, neboť kdo
bude chtít bydlet, bude
muset nejdřív vytáhnout
ze šrajtofle v průměru
půl milionu korun…

Nejlepší sportovkyně České reN
publiky
p
a vládkyně českého tenissu se stala jedničkou i ve městě
kkde současně žije a také v celém
O
Olomouckém kraji.
Čtěte na stranách 21 a 23

Výrok týdne
„Dejte mi radar
a měřit budu já.
A vezmu si jen
deset procent!“
Výrok vychytralého
štamgasta hospody
o měření rychlosti

Z HLEDISKA VYŠŠÍHO PRINCIPU MRAVNÍHO...

Analýza
Smáli jste se, když
jste zjistili, že jeden
olomoucký řidič MHD
přimaloval politikům tykadla a jiné propriety a
udělal z nich brouky?
Martin Mokroš
Mne osobně smích přešel
v momentě, když informace
pokračovala v tom duchu, že
byl za své jednání odsouzen a to
nakonec až k nepodmíněnému
trestu. A pak jsem si vzpomněl na
jeden starší český film a až mne
zamrazilo. Ten film se jmenuje

fejeton
Rostislav Kocmel
Tak nám uběhlo čtyřiašedesát let od vítězného
února a ubíhá nám dvacátý třetí rok od remízového listopadu. A že se
tady i po takových letech
dějí věci! Vládní koalice
připravuje taková ekonomická opatření, která by
si před lety nedovolila ani
vláda se soudruhem Grebeníčkem v čele!
Kdyby tato opatření viděli
pánové Nečas a Kalousek
mladší o oněch deset let,

Vyšší princip a pro ty, kdož
neprošli klasickým vzděláním,
jen připomínám, že osou příběhu
je osud třech studentů gymnázia,
kteří přimalovali v novinách za
války jedné nenáviděné postavě,
na
kterou
českoslovenští
parašutisté spáchali v roce 1942
atentát, velké uši a knír a smáli
se, ale zásluhou udavačů nakonec skončili před popravčí
četou!
Příběh vychází z reality, která se
stala v Příbrami, a bylo možno
o tom vidět dokument z cyklu
„Neznámí hrdinové“ odvysílaný na ČT24. Tou nenáviděnou
postavou byl R. Heydrich, říšský
protektor nacistické okupační
moci. Jinak připomínám ve
filmu Vyšší princip excelentní
herecký výkon pana Františka
Smolíka v roli ředitele gymnázia.
Budu zřejmě napaden, proč
srovnávám takřka nesrovnatelné
a proč se zde vůbec zabývám
kauzou sousedního města. Inu,
snadno odpovím.
To takzvaně „vzdálené město“
spadá do stejného volebního
regionu, ve kterém budeme

Chytili sprejera, sprejera frajera...
stejně jako pan Smetana volit
letos své zástupce do krajského
zastupitelstva, a klidně se může
stát, že na kandidátce se objeví
někdo z oněch pomalovaných,
který se například zasadil o to,
že byl pan řidič odsouzen a to
ještě evidentně podjatou soudkyní, která drze tvrdí do kamery,
že přece příbuzenství s jedním
z ocejchovaných není u souzení
případu na překážku.
Uvědomte si, drazí spoluobčané,
že jsme ve stejném volebním
regionu, kde si mocní pohráli
s naším kolegou-voličem, který,
sice dětinsky, ale přesto vyjádřil
svůj názor na ně, a pokud to

VŽDY TO BYL NENASYTA
věrni
svým
politickým
názorům až
za hrob, nadali by sami
sobě do smrdutých bolševiků. Možná ještě vtipněji. Daně
se zvyšují a zvyšovat budou. Důchody se zvýšily
a zvyšovat se nebudou.
Samozřejmě v tom lepším
případě. Když tě v práci
někdo rozčiluje (existuje
i jiné slovo) a dáš výpověď, podporu nedostaneš.
Staré heslo „Drž hubu a
krok“ je nahrazováno no-

vějším „Drž hubu, nebo
zdechneš“. Státní aparát
a přidružené struktury
bují a jejich bossové nebudou mít zastropované
platy, ale pouze odstropované zdravotní pojištění.
Stát totiž potřebuje peníze. Získává je systémem:
ber, kde ber...
Já si kladu jednu jedinou otázku: „Komu chybí
ty peníze?“ A sám si odpovídám. Chybí jen státu, respektive státnímu
aparátu. To byl vždycky
nenasyta. Jenomže tento
zase vypadá, že lidi nemá
rád...

Konstelace hvězd Prostějova
Také vás napadají myšlenky na jaro? Máte recht, vždyť se podívejte po městské zeleni, která se už pomalu probouzí. Sice nepatrně, ale přece. Se sluníčkem se změní i chování lidí, například
úředníků. Najednou budou samý úsměv!

Berani - 21.3.-20.4. Konečně se dokážete
vymanit z vlivu svého partnera, který vám
doposud lajnoval život. Zkuste ho i sebe
ohromit nějakým vlastním geniálním nápadem. Určitě ho dokážete dotáhnout do konce.
Býci - 21.4.-21.5. Což o to, naslibovat dokážete spoustu věcí, ale plnění zůstává hodně za
očekáváním. Budete si muset uvědomit své
reálné možnosti a nekecat nesmysly. Zůstaňte
vždycky při zdi.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vypadněte ven z města,
v práci si vezměte dovolenou a nezastavujte
se! Potřebujete volno jak prase drbání, pomalu už z toho každodenního shonu začínáte
šílet. V klidu si odpočiňte.
Raci - 22.6.-22.7. Vy se proboha v žádném
případě nesázejte, nebo prohrajete i vlastní
kalhoty! Peníze investujte raději do slibně se
rozvíjejícího vztahu, váš partner si zaslouží
nějaký hodnotný dáreček!
Lvi - 23.7.-23.8. Nehádejte se, ničeho tím nedosáhnete. Věci se snažte řešit pokud možno
v klidu, i když vás to bude stát hodně přemáhání. Pokud udržíte nervy na uzdě, hned poznáte kladné výsledky.
Panny - 24.8.-23.9. Zřejmě vás čekají problémy se zaměstnáním, to současné je výrazně v ohrožení. Měli byste zkusit podnikat,
vlohy na to rozhodně máte a peníze se nějaké
také najdou. Nebojte se!

Váhy - 24.9.-23.10. Lidem okolo vás se pořád něco nelíbí na vašich aktivitách. Umlčíte
je tím, že se přestanete chlubit svými úspěchy, které se prostě v této zemi nenosí. Prostě
držte ústa a neprovokujte.
Štíři - 24.10.-22.11. Nejste zrovna bohatí, ale
chudobou také neumíráte. Váš poklidný život
se však na konci tohoto týdne rapidně změní,
neboť nová známost přinese průvan do vašich dosavadních zvyků.
Střelci - 23.11.-21.12. Stanete se příkladem
ostatním kolegům svou pracovitostí i úspěchy. Někdo bude závidět, někdo se bude
snažit se vás napodobit. Od středy se navíc
stanete bohatými, vyhrajete ve sportce.
Kozorohové - 22.12.-20.1. S partnerem vám
to začne pořádně skřípat, najednou si nebudete mít co říct a když už, tak se pohádáte. Na to
existuje jediný recept, dejte si měsíc přestávku a pak uvidíte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Projeví se vaše umělecké sklony, dokonce se budete snažit vytvořit
nějaké dílo, které může být vystaveno na
očích druhých. Problém bude v tom, že začnete flákat běžné zaměstnání.
Ryby - 20.2.-20.3. Věnujte se tento týden rodině, kterou jste v poslední době hodně zanedbávali. Určitě neuškodí, když vymyslíte nějaký zajímavý výlet nebo návštěvu atraktivní
akce. Všechno ostatní počká.

tedy musel udělat touto cestou,
tak je někde chyba. Pak nám
demokracie začíná někde pokulhávat a vy jste s tímto stavem
spokojeni?
Jeho čin je dětinský, možná
pubertálně furiantský, ale jde
také o výraz bezmoci. Stejně tak
tomu bylo u oněch příbramských
studentů a upřímně vzpomínáte
si, co jsme dělali my v době normalizace? Já se tedy přiznávám,
že jsme se spolužáky na tehdy
jediném prostějovském gymnáziu, kde se muselo povinně
odebírat
„Rudé
právo“,
přimalovávali soudruhům komunistickým politikům rohy,

fousy, kníry a soudružkám komunistickým političkám raději
ani nebudu říkat co. A hrozilo, že
to někdo práskne, stejně jako se
to stalo příbramským studentům
za války a panu Smetanovi dnes.
A že by se nám nic nestalo? Ale
stalo by se. V tehdejších komunistické ústavě byl totiž zakotven paragraf 104 o hanobení
představitelů státu a socialistické
soustavy, takže stalo, přátelé,
stalo! Naštěstí udavač se tehdy
kupodivu žádný nenašel.
Takže já zde vidím tři podobné
příběhy ve třech dobách, ovšem
jen dvě z nich byly totalitní, ta
jedna si hraje na demokratickou,
takže někde je chyba, nemyslíte,
drazí spoluvoliči?
Máme tedy šanci a můžeme
pomoci, alespoň morálně, panu
Smetanovi tím, že ve volbách
konečně ukážeme, že nejsme
tupé manipulovatelné stádo, se
kterým si může hrát kdejaké
„Áčko“, „Béčko“ nebo jiné
krycí písmenko abecedy, ale že
už máme arogance moci, která
si dokáže i nadefinovat soudce
do procesu s nepohodlným
občanem, dost.

A na závěr se vracím k filmu
Vyšší princip, kdy pan Smolík
říká: „Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem!“ Ne, nechci
navádět k radikalismu, jsme
demokraté a chovejme se
tak, ale dovolím si větu pana
Smolíka lehce zaktualizovat.
Tak říkám jako volič, občan:
„Z hlediska vyššího principu
mravního odmítnutí politika, který neslouží občanovi,
páchá nepravosti a je nedemokratický, není zločinem!“
Myslím tedy, že pan Smetana
má být propuštěn, a my ostatní nebuďme v něčem úzce
regionální, ale dívejme se,
co se děje patnáct kilometrů
od nás, neboť i tam se o nás
rozhoduje a záleží jen na nás,
kdo a jak o nás bude rozhodovat.
Přeji nám všem, drazí
spoluvoliči, až přijde náš
čas, pevnou ruku a chladnou mysl. Vzpomeňte na
vyšší princip mravní a třeba
se na onen film podívejte,
minimálně patří do zlatého
fondu naší kinematografie...

Vyroste v Pavlovicích nový Stroupežnický?
Martin Zaoral
Někdejší
dlouholetý
dramaturg
Národního
divadla
v
Praze Ladislav
Stroupežnický
se do všech
čítanek pro
střední školy dostal především
díky komedii ´Naši furianti´. Ke
hře o sporu obecních zastupitelů
rozhodujících o tom, komu
přidělí místo ponocného, se
nechal inspirovat ve svých
rodných Cerhonicích. Těžko
říct, jaká je aktuální situace v
této obci na Písecku. Pokud by
však Stroupežnický žil dnes,
neobyčejně silný zdroj inspirace
pro hru o žabomyších sporech
mezi „furianty“ by určitě našel v
malé vísce na Prostějovsku.
Zápletku tragikomedie v Pavlovicích u Kojetína „píše“
především bývalá starostka
Marcela Soviarová, její příbuzní
a
několik
sympatizantů.
Nejprve k rezignaci dohnali
starostu Pavla Barneta, nyní
jdou už několik měsíců „po
krku“ současnému starostovi
Milanu Lešikarovi. Některé z
prostředků, jimiž tak činí, se od
dob Ladislava Stroupežnického

zas tolik nezměnily. Jedná se
především o nadávky, pomluvy a anonymní udání. Zatímco ve Stroupežnického
hře se děj vyhrotí po nalezení
dopisu, který vyhrožoval
požárem vesnice, pokud nebude
zvolen jeden z kandidátů na
ponocného, v případě Pavlovic podobná anonymní udání
směřují například na Úřad pro
hospodářskou soutěž či Inspekci
životního prostředí.
O tom, kam se naše společnost
od druhé poloviny devatenáctého století posunula, však
svědčí další formy boje proti
současnému starostovi. Jeho
fotografie se totiž společně s
číslem jeho mobilního telefonu
„nikdo neví jak“ objevila na internetové seznamce pro gaye.
Nejprve zde měl Milan Lešikar
vystupovat pod přezdívkou „milanek10“, později už jen jako
„homosexual50“. Samozřejmě,
že tyto inzeráty nepodal. Telefonáty odpovídající na jeho údajnou nabídku divokého sexu pak
v současnosti přijímá s nadhledem. Pokud mu však některá z
„nadržených bukvic“ volá pozdě
v noci, na klidu v osobním životě
mu to určitě nepřidá. Přitom
proti této „moderní“ formě
obtěžování je téměř nemožné
se bránit. A podobných námětů

glosa týdne
pro divadelní hru tragikomického „obrazu života na moravské
vesnici“ skýtají Pavlovice u Kojetína skutečně nespočetně...
Snad v této obci s přibližně
dvěmistypadesáti obyvateli v
současné době vyrůstá budoucí
spisovatel, který vše pečlivě
sleduje. Aktuální drama z Pavlovic by se tak jednou mohlo
dočkat svého divadelního či
filmového zpracování. Třeba
se mladý Pavlovičák podobně
jako svého času Ladislav
Stroupežnický z Cerhonic díky
realistické hře ze své rodné obce
stane dramaturgem pražského
Národního divadla. A třeba se
pak podobně jako on dostane
do pozice, kdy bude moci
odmítnout i takového Járu
Cimrmana. Právě on měl dle
cimrmanologů pod různými
pseudonymy zásobovat Ladislava Stroupežnického svými díly.
Dramaturg pak měl „největšímu
českému géniu” doporučit,
aby toho zanechal a věnoval se
práci jakékoliv, ale jiné. Zároveň
jej vyzval, aby mu už nepsal a
pokud možno nepsal vůbec.
Nebylo by od věci, pokud by
se právě těmito radami řídili i
někteří obyvatelé Pavlovic...

Agentura
PŘEŽILI JSME 29. ÚNOR
Po přečtení několika minulých čísel Večerníku mohl
leckterý čtenář nabýt dojmu
o pomalém přechodu k změně názvu novin na ´ROMSKÉ
ROZHLEDY´. Můžete být
klidní, vedení nejčtenějšího
regionálního média dále konzervativně trvá na staré osvědčené značce.
V minulém týdnu jsme také
přežili nejzvláštnější datum
roku - tedy 29. únor. V tento
den bychom měli dělat dů-

ležitá životní rozhodnutí, na
něž se pak špatně vzpomíná.
Vstoupit do svazku manželského, vzít si hypotéku, opustit
vlast nebo přestat požívat alkoholické nápoje. Výhody to
nemá sice vůbec žádné, jenom
výročí bývá každé čtyři roky.
Tak jako každý týden jsme
se opět dověděli o prohlášení
Prostějova statutárním městem. Tímto Agentura Hóser
přeje mnoho úspěchů radním,
zastupitelům a úředníkům,

jimž se zvýší plat. Těm, co se
jim nezvýší, blahopřejeme taktéž, poněvadž co není, může
být, a naděje vždycky umírá
poslední.
Touto cestou přejeme všechno
nejlepší i věčně mladému herci, řediteli a prostějovskému
rodákovi Ladislavu Županičovi, čerstvě nominovanému
kandidátovi za ODS do senátního klání v tomto roce.
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

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

To je alibismus!
Tak i v držovickém Tescu přelepují etikety na potravinách a
falšují tak datum výroby nebo
trvanlivost daného výrobku. Ani mě to nepřekvapuje,
dneska každý obchodník nějak
klame zákazníky. Co mě však
rozpálilo do běla je vyjádření
vedení tohoto supermarketu.
Že prý za to mohou zaměstnanci, kteří etikety sami přelepovali bez vědomí nadřízených. No
to určitě, co je to proboha za
alibistický blábol? Oni zaměstnanci určitě o své vlastní vůli
vletěli mezi regály a začali přelepovat na sýrech a salámech
datum trvanlivosti! Tomu snad
nemůže nikdo uvěřit.
Dana Nováková,
Kostelec na Hané
Levá neví, co dělá pravá
V minulém čísle jste psali o
stromech smrti na silnici u
Žešova, které nejdřív policie
nechala vykácet, ovšem odbor
životního prostřední je pak
zase nechal vysadit. Problém
stromů u silnic se mě bezprostředně dotýká, neboť před lety
havaroval můj syn a nárazem
do stromu se zmrzačil na celý
život. Sice úplně někde jinde,
ale podstata zůstává stejná.
Zastávám názor, že stromy k
silnicím nepatří, jsou nebezpečné pro všechny řidiče. A to
nejenom pro piráty silnic, kteří si z vozovky dělají závodní
dráhu, ale i pro ty slušné, kteří
se například na ledovce mohou
dostat taky do kolize, a náraz
do stromu může mít pro ně
katastrofální následky. Jenom
nechápu, proč si policie a úřad
města dělají takové naschvály.
Jeden rozhodne o vykácení,
druhý zase o výsadbě. Není to
tak, že levá neví, co děla pravá?
Pane Vafku, jak jste to mohl
dopustit?
Ludmila Soldánová,
Prostějov
Pozdě, ale přece!
Díky Večerníku jsem se až
po dvaadvaceti letech dozvěděl, co se v září roku 1990
ve Sladkovského ulici vlastně
stalo. Pamatuji si na novinové
zpravodajství z tohoto roku,
ze kterého jsem tenkrát nebyl
vůbec moudrý. Vědělo se, že
pan Šoustal utrpěl smrtelné
zranění a jeho kolega Janeček
byl několikrát postřelen. Ale
popis události chyběl nebo byl
pouze částečný. Navíc se pak
už vůbec nikde nepsalo, nebo
si to aspoň nevybavuji, jestli
byl vrah policisty dopaden a
jak byl potrestán. Jsem již staršího data narození a pamatuji
si, že tenkrát tímto případem
žil celý Prostějov, město bylo
plné drbů a dohadů. Takže děkuji vaší redakci, že si na tuto
hnusnou vraždu vzpomněla
aspoň po tolika letech. Snad
se za tímto případem udělá
už tečka. I když rodina pana
Šoustala bude trpět stále.
Libor Nezhyba, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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O čem se drbe
ve městě

anketa

Další supermarket v Prostějově! No a co?

Téma, které hýbe Prostějovem. Diskutuje se o tom
mezi malými obchodníky,
běžnými občany i nejvyššími představiteli města.
A pozadu nezůstávají ani
zástupci konkurenčních
supermarketů, kteří se
ošívají při myšlence na výstavbu dalšího Kauflandu
v Prostějově. Ano, vážení,
naproti současného OBI
v Konečné ulici má brzy
vyrůst další velký obchod.
Není těch supermarketů v
Prostějově už moc?
A když se všichni výše
uvedení diskutéři sejdou
na pivku v některé z prostějovských hospůdek, o
zábavu je postaráno. „Na
to, že město má nějakých

pětačtyřicet tisíc obyvatel
a je tu asi patnáct supermarketů, to se mi zdá moc.
Divím se, jak se každý
může uživit a ještě k tomu
se plánuje výstavba dalších. Copak jsou lidi tak
bohatí, že jich všude může
být plno? To se mi nezdá,“
mudroval poměrně mladý
muž, který, jak se později ukázalo, pracuje jako
údržbář supermarketu v
Plumlovské ulici. „To máš
těžký, všichni nadáváme,
že těch obchodů je moc, a
nakonec do každého stejně vlezeme a něco koupíme. To je ta naše povaha
česká,“ prohodil jeho parťák u stolu. „No právě, i
kdyby tady bylo tisíc su-

permarketů, tak stejně budou plné lidí. A nás malé
obchodníky to ničí. My
krachujeme,“ schoval si
hlavu do dlaní vousatý padesátník, majitel smíšeného zboží na okraji města.
„Nediv se. Ceny máš mnohem vyšší, před tvým kvelbem se nedá parkovat a
výběr zboží nemáš zrovna
velký,“ namítla žena sedící opodál, kterou okamžitě
zpražil pohled udřeného
živnostníka. „Jenomže já
mám všechno zboží zaručeně čerstvé, nepotřebuju
přelepovat etikety s dobou trvanlivosti. A každému zákazníkovi se věnuji
zvlášť, nikoho neoprčím,“
bránil se majitel obchodu.
Ať je to jak chce, většině Prostějovanů je úplně
fuk, jestli je tady deset, sto
nebo tisíc supermarketů.
„Aspoň je na výběr. A jestli některý z nich zkrachuje? To je přece jeho věc,
normální smrtelníky to
nemusí zajímat. Čím větší
konkurence, tím výhodnější ceny pro lidi. Takže
bychom měli přestat remcat,“ utnul veškeré diskuze statný chlápek, který se
přitočil v hospodě v centru města k našemu stolu.
Nabyli jsme dojmu, že má
zřejmě pravdu.

Prostějov/Aneta Křížová
Rok od roku přibývá dětí s obezitou, či dokonce s vysokým krevním tlakem a cholesterolem. Může za to
současný styl života s malým množstvím pohybu,
s přemírou škodlivého jídla, sladkostí, sladkých nápojů a v neposlední řadě i rodiče, kteří dětem dají raději
peníze na svačinu, než aby jim ji sami nachystali. Co
na to naši spoluobčané? Ptali jsme se v prostějovských ulicích...

JE PODLE VÁS LEPŠÍ, KDYŽ SI DĚTI NOSÍ
Z DOMU JIŽ PŘIPRAVENÉ SVAČINKY?
KAMIL ŠVÉDA,
Pivín

MARTA ZÁPAŘKOVÁ
Kostelec na Hané

Ano
„Myslím,
že děti, které dostávají
peníze, aby
si svačinky kupovaly samy,
je často utrácí úplně jinak,
než jak měly být původně
použity... Z těchto důvodů
také stále častěji vznikají
špatné stravovací návyky,
které mohou vést až k nadváze či obezitě. Každý
rodič by se proto měl zamyslet a hlavně se postarat
o to, aby jeho dítě jedlo
pravidelně a vhodné potraviny, protože děti těmto
věcem nepřikládají příliš
velký důraz.“

Ano
„Domácí
svačiny
jsou nesporně
pro děti a nejen pro ně
zdravější a určitě i daleko
více zasytí. Pokud dáme
dítěti peníze, většinou je
utratí za sladkosti, brambůrky či bagety z bufetu,
které zrovna nejsou to
pravé, co zdraví prospívá.
Podle mě se rodiče snaží
penězi děti jen odbít. Je
možné, že třeba nemají čas
svačiny vychystávat, ale
pro zdraví je to důležité.
Nad tímto by se měl každý
rodič pořádně zamyslet.“

Chcete se prezentovat u pravidelné rubriky
Jak šel čas Prostějovem?

I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!

Vo le jte : 6
Volejte:
608
0 8 960
9 60 042, Pište:
Pi št e: r ekl ama@vecer ni kpv. cz

jak šel čas Prostějovem ...
Brněnská ulice

Býci - 21.4.-21.5.

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Co se týká sexu, s vámi je to holt těžké. Místo činů všechno
okecáte, a skutek utek. S každým partnerem, se kterým si něco začnete, si raději povídáte, a jakmile dojde k erotice, jste
přespříliš váhaví. V následujících dnech se ale může všechno rapidně změnit. Čeká vás společenská akce, na které se
seznámíte se žhavým objektem. Jiskra přeskočí velice brzy,
takže se nedá vyloučit, že ještě tutéž noc skončíte v posteli. A
tady se budete překonávat! Budete mít štěstí, že ona náhodná
známost ve vás dokáže odhalit netušené sexuální schopnosti.
Budete si naplno užívat i orální sex, ke kterému jste dříve měli
jakýsi odpor. Jenomže nic netrvá věčně. Po vášnivé noci přijde
opět období, ve kterém budete naprosto nudní milenci. Být vámi, chodíme na večírky nebo noční mejdany častěji…

Příště: Blíženci
napsáno před

10
lety

SEBEVRAŽD rapidně přibývá
Dva staří lidé si sáhli na život

Další nešťastná zpráva přišla
minulý týden od prostějovských policistů. Na našem
okrese došlo za jedinou noc
z neděle na pondělí ke dvěma
sebevraždám. Na svůj život si
sáhli dva staří lidé.
Nejprve vyšetřovatelé společně
s lékařem vyjížděli do Hablova,
kde manžel našel svoji třiaosmdesátiletou manželku oběšenou
v kůlně rodinného domu. „Tělo
zemřelé neneslo žádné viditelné známky násilí. Lékař prohlédl tělo a jako příčinu smrti
určil zadušení z oběšení. Žádný
dopis na rozloučenou policisté nenalezli. Tělo starší ženy
bylo převezeno k bezpečnostní
pitvě, jejíž výsledky mohou
napomoci k uzavření případu,“
informovala nás tisková mluvčí prostějovské policie Alena
Slavotínková. Ke druhému
případu došlo ve Štětovicích u

Vrbátek. Zde žena našla svého sedmdesátiletého manžela
oběšeného na chodbě jejich rodinného domku. „Při ohledání
místa činu i těla mrtvého muže
nebyly opět nalezeny žádné
stopy cizího zavinění. Rovněž
v tomto případě muž před svou
smrtí žádný dopis na rozloučenou či vysvětlení nenapsal,“
komentovala druhou tragédii
mluvčí policie.
V letošním roce rapidně vzrostl
počet sebevražd v našem okrese. Zatímco v roce 1997 došlo u
nás ke třinácti případům, v roce
1998 k třiadvaceti, v roce 1999
ke dvaceti a vloni k osmnácti
případům sebevražd. Letos za
první dva měsíce roku ovšem
policisté zaznamenali již třináct sebevražd! „Nejčastěji se
setkáváme se sebevraždou oběšením, ale výjimkou nejsou ani
případy zastřelením či otravou
medikamenty,“ dodala A. Slavotínková.

Návrat ke
„starým” případům

Rvačky kvůli odtahům
by od března hrozit neměly

Prostějov/mls
Bývaly tu lázně. Brněnská ulice je pojmenovaná podle
směru výpadové strany na Brno. Již od 16. století se
ulice nazývala Žešovská, v letech 1881-1893 Císařská
třída (Kaiser-Strasse), 1893-1918 Brněnská, 1918-1930
Československých legionářů, 1930-1939 třída Legií a od
roku 1939 se konečně ustálil název Brněnská (1940-1945
Brünner-Strasse). V současnosti je již téměř celá stará zástavba zbourána a nahrazena novou bytovou výstavbou.
V původním domku č. 17 byly ve druhé polovině 19. století parní a vanové lázně. V zahradě stávalo pódium pro
kočovné divadelní společnosti. Po pravé straně je kostel
sv. Cyrila a Metoděje, který získal současnou podobu po
přestavbě v letech 1902-1906.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Dolní ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“
Kobliha
Koláč tvarohový Štola s rozinkami
s ovocnou náplní
50 g
460 g
50 g

... tentokrát ze sortimentu:

BUCHTY A KOLÁČE

Makový závin
400 g

České buchty
tvarohové
360 g

Biskupský
chlebíček
400 g

6,10

9,20 (60 g)

-

26,90

24,90

-

6,90

-

-

28,90

26,90

-

7,90

11,90

36,90

34,90

34,90

49,90

5,90 (65 g)

7,90 (70 g)

-

31,90

26,90

23,90 (350 g)

6,90 (65 g)

-

-

28,90

26,90

-

6,00

9,30 (65 g)

-

27,50

28,50

-

Naše RESUMÉ
Sytí po svačince, občerstvení nápoji nejrůznějšího druhu i plní
vitamíny by určitě neškodilo, zakousnout se do něčeho sladkého.
A tak jsme se vydali pátrat, kde
mají nejlevnější buchty a koláče...
A zjistili jsme, že koblížek a tvarohový koláček zakoupíte nejvýhodněji v Kauflandu, pro makový závin a české buchty si zajeďte
do Albertu, biskupský chlebíček,
pokud jej tedy seženete, pak berte
jedině v Kauflandu. K mání také
prakticky není štola s rozinkami,
kterou můžete zakoupit jen v Intersparu, kde ovšem jinak sladký
nákup kvůli nejvyšším cenám nedoporučujeme.

23. ÚNORA 2009
Kvůli odtaženému vozidlu napadli dva muži pracovníka společnost .ASA Technické služby. Neurvalci si chtěli odvézt auto bez
toho, že by měli vyřízen přestupek na městské policii. Zaměstnanec technických služeb odnesl setkání s muži pořádným monoklem.
ÚNOR 2012
Automobily zaparkované v zákazech stání vyznačených kvůli
blokovému čištění loni poprvé odtahová služba neodvážela. Za
tímto rozhodnutím prostějovské radnice stálo vyjádření Nejvyššího soudu o tom, že auta by se po odtažení měla vracet zpět na
místa, kde se původně nacházela. Do té doby pracovníci odtahové
služby z městských ulic odvezli každoročně stovky automobilů.
Řidiči, kteří zákaz stání v průběhu blokového čištění nerespektovali, loni dostávali pouze blokové pokuty. „Úroveň čištění se tím
snížila. Lidé, kteří nechávají auta na místech, která se mají čistit,
vlastně škodí sami sobě. Pod jejich automobily není možné uklidit.
Především ze začátku loňského roku jejich počet navíc podstatně
vzrostl,” sdělila jednatelka .A.S.A. TS Prostějov Iveta Jurenová.
Blokové čištění by letos mělo odstartovat 20. března. Budou se
auta opět odtahovat, nebo budou zůstávat na svém místě? „Jak
to bude letos, nevím, zatím to není vyřešeno,” reagoval Jaroslav
Štěpaník, šéf odboru správy a údržby majetku města Prostějova.
Podle našich informací se uvažuje hned o několika variantách. Jednou z možností by mohlo být i to, že by se auta letos odtahovala,
ale byla by přemístěna pouze na jiné, již vyčištěné místo v rámci
jedné ulice. Neukázněný řidič by pak kromě pokuty musel zaplatit
i náklady spojené s odtahem.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete

NEJVÍCE PRAVIDELNÝCH RUBRIK

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz
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První věcí, kterou lidé řeší při výběru autoškoly, jsou celkem logicky peníze. Větší firmy s delší tradicí
po vás obvykle budou chtít také větší částku. Za to vám ale zaručí seriozní výuku včetně trenažéru, teorie jízdy, techniky i první pomoci. Menším firmám možná budete platit méně, ale má to i své nevýhody
například v tom, že ne každá z nich vlastní trenažér. Důležitou roli při volbě autoškoly hraje i osobnost
instruktorů. Zaměřit byste se měli také na to, jaký vůz autoškola při cvičných jízdách využívá. Abyste
si autoškolu správně vybrali, k tomu vám může napomoci i tato tématická strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která se zabývá nejen samotnou výukou za volantem...
BEZ ZAJÍMAVOSTI NENÍ, ŽE TYTO SPECIÁLNÍ STRANY VÁM NEJČTENĚJŠÍ REGIONÁLNÍ PERIODIKUM
PŘINÁŠÍ JIŽ PŘESNĚ JEDEN CELÝ ROK! DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!
Připravili: Martin Zaoral, Michal Kadlec

Znalost dopravních značek

Autoškolu můžete změnit i během výcviku
Za vaše peníze je tu hlavně pro vás!
Pokud nejste spokojeni s výukou
ve vámi zvolené autoškole, můžete to během výcviku sami bez
problémů změnit.
„Instruktor autoškoly, kterou jsem
si původně vybrala, se ke mně
choval hodně zvláštně. Během
jízdy mi třeba pořád koukal na
nohy. Když jsem ho na to upozornila, tak mi vyčetl, že v sukni bych
jezdit neměla...,“ popsala nám své
zážitky devatenáctiletá Věra N.
z Prostějova. „Podobných narážek na moje oblečení měl přitom
spoustu. Navíc si ze mě v průběhu
výcviku vyloženě dělal taxikáře.
Jezdili jsme vždy tam, kde potřeboval něco vyřídit. Většinou se mu
to ale protáhlo, takže mě někde nechal čekat i půl hodiny, než jsme
zase mohli pokračovat. Když jsem
ho upozornila na to, že se mi to nelíbí, tak mi na to nic neodpověděl.

Hned na příští lekci mě však začal
kvůli mému řízení bezdůvodně
urážet, přestože předtím na mě byl
jako med,“ pokračovala mladá řidička.
Ta se ve stejný čas od kamarádky
dozvěděla, že ve stejné autoškole
má problémy s termíny zkoušek,
které jí neustále odkládají. Po zvážení všech okolností se tedy Věra
N. rozhodla obrátit na vedení autoškoly. Tam jí řekli, že problémy
se už nebudou opakovat. Věra N.
však trvala na svém. Vedoucího
autoškoly požádala o potvrzení o
absolvovaném výcviku a o finanční vyrovnání.
„Moc se jim do toho nechtělo,
nicméně jsem dobře věděla, že
na to jako zákazník, který za autoškolu platí nemalé peníze, mám
nárok,” vysvětlila pro všechny
Věra N.

Ilustrační foto
V autoškole jí nakonec dali požadované doklady a vyplatili nevyčerpané kurzovné. „S těmito
papíry jsem se přihlásila do jiné
autoškoly, kde jsem už výcvik bez
problému dokončila. Závěrečné
zkoušky jsem sice na poprvé neudělala, ale to byla jen moje chyba.
Podruhé už mi to vyšlo a nyní už
asi půl roku brázdím silnice s platným řidičákem. Zatím jsem nebourala,“ uvedla studentka, která

se letos rovněž chystá odmaturovat. „Myslím, že to bude těžší než
udělat autoškolu. Měnit střední
školu opravdu nechci,“ uzavřela
své vyprávění s úsměvem devatenáctiletá Věra N.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přeje
všem nastávajícím řidičům a řidičkám příjemnější zážitky a především profesionálnější instruktory, kterých se určitě dočkají u
partnerů této tématické strany...

ČESKÉ AUTOŠKOLY ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY
Řidičák na zkoušku, jízdy se budou natáčet na video

INZERCE

neuspěje, čeká ho pohovor s psychologem.

Komisaře bude hlídat
audiovizuální technika
Komisaře nově u praktických i ústních zkoušek budou hlídat kamery
a záznam zvuku. Mělo by se tak
zamezit korupci. Zaznamenávat se
bude i poloha auta nebo délka ujeté
trasy při zkušební jízdě. O zkušební
komisaře už se také nebudou starat obce, ale nově zřízená Národní

zkušební organizace za zhruba sedm
set milionů korun. Ministerstvo dopravy řeší, kde na to vezme peníze,
ale chce požádat o dotace z EU.
Diskutuje se také o takzvaném
řidičáku na zkoušku, kdy by řidič
mohl do plného provozu například
po absolvování jednoho roku se
zkušenějším řidičem. Až poté by
získal běžný řidičský průkaz. Vláda
bude novelu navrženou resortem
řešit na jaře letošního roku. V platnost by měla vejít do dvou let.

Test pro začínající, ale i zkušené řidiče...

Večerník připravil malý test dopravních značek pro ty, kteří se teprve na absolvování závěrečné zkoušky chystají, i pro ty kdo brázdí silnice už mnoho let. Otestujte si své znalosti!

1.
A) Nejvyšší povolená rychlost
B) Doporučená rychlost
C) Kapacita parkoviště

2.
A) Zákaz předjíždění
B) Obousměrný provoz
C) Přednost protijedoucích
vozidel

3.
A) Za 50 metrů kolona
B) Nejmenší vzdálenost
mezi vozidly
C) Zákaz tvorby kolony

4.
A) Střídavé řazení
B) Přednost zprava
C) Povolené „myšky“
Řešení: 1. B, 2. C,3. B, 4. A

Výuka řidičů by se mohla za
necelé dva roky výrazně změnit.
Nově si uchazeči o řidičský
průkaz budou volit, kolik hodin v
autoškole odjezdí. Změny čekají
i komisaře a samotné zkoušky.
Průběh zkoušek se bude nahrávat, zkušební jízdy by měly být
delší.
„Pokud uchazeči uznají, že jim stačí
pět hodin jízdy, nebo pokud budou
potřebovat 40 hodin jízdy, záleží
čistě na nich. Pak samozřejmě musí
složit zkoušku,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Květa Kočová.
Dá se předpokládat, že Češi si za
hodiny navíc moc připlácet nebudou. Podle dopravních expertů
přitom ani dnešních osmadvacet
povinných jízd nestačí. „Tvrdím, že
autoškola dnešního řidiče nenaučí
jezdit, ona ho naučí udržet se na silnici,“ poznamenal ředitel dopravní
policie Leoš Tržil.
Zkoušky se nově budou moci
vykonávat jen v okresních a krajských městech. Prodloužit by
se také měla trasa, kterou bude
budoucí řidič muset absolvovat.
Část zkoušky by měl také uchazeč
jet v tunelu nebo po dálnici. Při
neúspěchu bude mít uchazeč šanci
ještě dvakrát. Pokud ani napotřetí

Jezdíte autem bez řidičáku?
Očekávejte přísné tresty
V naší republice existuje spousta
„frajírků“, kteří se bez řidičáku
bezstarostně prohánějí posilnicích
za volantem, nebo zoufalých lidí,
kterým byl řidičák z nějakého důvodu odebrán a tím pádem mají výrazně ztížený výdělek. Všichni tito
lidé vědí, že nemají bez řidičského
oprávnění jezdit, protože je to tresný čin. Málokdo ale ví, jaké jsou za
tento trestný čin sankce...
Od 1.7. 2006 byl podstatným způsoben
novelizován zákon o silničním provozu. V souvislosti s tím ve stejné době
došlo i k některým změnám trestního
zákona, jejichž účelem je přísnějším
postihem neukázněných řidičů zvýšit
bezpečnost na českých silnicích.
Zmiňovanou novelou byl do trestního
zákona vložen nový trestný čin - řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d trestního
zákona). Tento trestný čin se téměř
okamžitě stal nejčastěji projednávaným trestným činem před českými
soudy. Trestní zákon za řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění umožňuje uložit trest
odnětí svobody na dobu až jednoho
roku, peněžitý trest (teoreticky v
rozmezí 2.000 Kč až 5.000.000 Kč),
trest zákazu činnosti (tedy zákaz řízení na dobu 1 roku až 10 let), případně by mohl v úvahu přicházet i
trest obecně prospěšných prací (50
až 400 hodin).
Přes poměrně velkou publicitu opatření souvisejících s novým silničním
zákonem je v České republice poměr-

ně velká skupina „řidičů“, kteří řízení
bez řidičského oprávnění stále považují za bagatelní záležitost. Z dřívější
doby byli zvyklí, že věc byla projednána jako přestupek a byla jim uložena pokuta, případně i zákaz řízení.
Pokutu většinou nezaplatili a spoléhali na to, že vymáhání ze strany státu je
těžkopádné a málo účinné.
Dnes, když je řízení bez řidičského
oprávnění trestným činem, je věc poprvé většinou vyřízena trestním příkazem bez nařízeného jednání. Obviněnému je zpravidla na poprvé uložen
podmíněný trest odnětí svobody či peněžitý trest a dále zákaz řízení motorových vozidel. Pokud ta samá osoba
v řízení motorových vozidel pokračuje, málokdy to soud řeší již uložením
nepodmíněného trestu odnětí svobody. Ten většinou přichází na řadu až
při třetím přistižení obviněného při řízení. Poté ale již je nepodmíněný trest
odnětí svobody ukládán v horní polovině trestní sazby a obviněný může
počítat i s tím, že mu bude přeměněn
dříve uložený podmíněný trest na trest
nepodmíněný, případně (pokud byly
dříve uloženy) může dojít i k přeměně trestu obecně prospěšných prací na
trest odnětí svobody.
Obviněný tak může za to, že si třikrát
zařídil bez řidičáku, strávit ve vězení
i dobu delší než jeden rok. K tomu
samozřejmě musí počítat i s dalším
zákazem řízení motorových vozidel,
jehož doba trvání se po nasčítání
jednotlivých trestů může značně protáhnout...

Zpravodajství
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OKAMŽIKY HRŮZY ve Vodní ulici: Loupež a smrtící požár
Snědí lupiči obrali dívku o peníze, v hořícím bytě zahynul pes
Během pouhých čtyřiadvaceti hodin se minulý
týden ve Vodní ulici přihodily dvě události, o kterých
se mezi místními obyvateli bude hodně dlouho
mluvit. Ve středu ráno, tedy za bílého dne, tady
dva mladíci obrali mladou ženu o peníze, den na to
zahynul v hořícím bytě majitelův pes...
Prostějov/mik
„Ve středu kolem půl deváté
ráno na chodníku před jedním
z domů na ulici Vodní v Prostějově přistoupili k dvacetileté
ženě dva muži, z nichž jeden
se postavil za ni. Tento muž
byl ve věku asi sedmnáct až
osmnáct let, štíhlé postavy, vysoký 175 až 176 centimetrů, na
sobě měl světlou teplákovou
soupravu s kapucí přes hlavu.
Druhý z nich se postavil asi
metr před mladou ženu a řekl
jí: ´Dej mi peníze, nebo uvidíš!´ Ta z obavy o své zdraví
sáhla do kabelky pro peněženku a vyndala z ní bankovku
nominální hodnoty 200 korun.
Tu jí následně muž stojící před
ní z ruky vytrhl. Tento druhý
muž byl rovněž ve věku sedm-

náct až osmnáct let, snědé pleti
a štíhlé postavy. Měřil něco
mezi 170 až 175 centimetry,
měl krátké černé vlasy, na sobě
měl černou koženou bundu do
pasu a modré rifle. Oba útočníci pak z místa utekli směrem
k ulici Mlýnské,“ popsala Večerníku odsouzeníhodný čin
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Podle jejího vyjádření sice nešlo o nic drastického, případ je
ale pochopitelně vyšetřován
jako loupežné přepadení. A jde
o čin, který je o to závažnější,
že k němu došlo za bílého dne
uprostřed rušné prostějovské
ulice. Dívka se snědým agresorům naštěstí nebránila, takže nedošlo k žádnému jejímu
zranění. Otázkou ale je, co by
nastalo, kdyby se vzepřela...

Zkáza od PC. Zřejmě kvůli zkratu v počítačové soustavě došlo ke smrtícímu požáru v bytě domu ve Vodní ulici. Z bytu vynášeli hasiči
uhynulého psa...
Foto: čtenář Večerníku a HZS
Oběma pachatelům i tak hrozí
za loupež až desetiletý pobyt za
mřížemi. „Žádáme o pomoc
širokou veřejnost, která by
mohla poskytnout jakékoliv
informace vedoucí ke ztotožnění těchto dvou pachatelů,
nechť se obrátí na kteroukoliv policejní služebnu nebo na
bezplatnou linku 158. Děkujeme za spolupráci,“ vzkazuje
prostějovským občanům mluvčí policie Eva Čeplová.

To však nebylo poslední vzrušení, které Vodní ulici uplynulý
týden potkalo. O den později,
tedy ve čtvrtek časně ráno,
bylo v této lokalitě znovu rušno. Z oken domu číslo pět se
totiž začal valit hustý dým,
který signalizoval propuknutý
požár. Naštěstí hasiči přijeli
na místo během jediné minuty,
neboť služebnu mají takřka za
rohem. „Zavolali nás sousedé,
muž bydlící v dotčeném bytě

totiž nebyl doma,“ prozradil
Večerníku Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově. Požár
v bytě byl uhašen za několik
desítek minut, ale výsledek byl
fatální. Kromě zjištěné hmotné
škody hasiči uvnitř našli uhynulého psa. „Jednalo se o devítiletého maltézského pinče.
Neměl z uzavřeného bytu kam
utéct, zadusil se kouřem,“ sdělil vyšetřovatel hasičů.

Županič míří „Nesmím lidi zklamat!“
do SENÁTU
Herec a budoucí senátor?

(dokončení ze strany 3)
V pondělí se občanští demokraté ze senátního volebního
obvodu 62 – Prostějov sešli na
takzvaném sněmu volitelů a
rozhodli se podpořit kandidaturu nezávislého kandidáta a prostějovského rodáka Ladislava
Županiče. Tento známý herec
bude na Prostějovsku a Kojetínsku kandidovat v senátních
volbách, které se uskuteční na
podzim letošního roku.
„Ladislav Županič získal podporu ODS pro svou nezávislou
kandidaturu s velkou většinou.
Pro jeho podporu se na sněmu
volitelů vyslovilo 124 ze 136
hlasujících,“ informoval Večerník Jiří Pospíšil, prostějovský
místostarosta a předseda Oblastního sdružení ODS v Prostějově.
V pondělí v poledne jsme byli
svědky přijetí herce našimi politiky z řad ODS, které se uskutečnilo v kavárně Národního domu.
„Nechci už déle jen pasivně při-

hlížet a nadávat. Chci do toho jít
a pokusit se přispět k tomu, aby
se politika změnila k lepšímu.
Nikdy jsem nebyl členem žádné
strany. Jsem nezávislý, a i proto
chci jít do voleb jako nestraník,“
prohlásil Županič. Ve svém projevu na sněmu volitelů čerstvý
kandidát do Senátu ČR rovněž
zdůraznil, že ho ke kandidatuře
vedl také jeho silný vztah k rodnému Prostějovsku. „Rád bych
nyní vrátil Prostějovsku část
toho, co jsem si odsud do života
odnesl,“ vysvětlil svou motivaci
náš rodák. „Ladislav Županič je
člověk, kterého si velmi vážím.
Jeho rozhodnutí kandidovat mi
proto udělalo obrovskou radost.
Je osobností schopnou spojovat
lidi a nalézat kompromis, což
jsou vlastnosti, které by měl
mít každý dobrý senátor. Jako
nestraník může oslovit nejenom
pravicové voliče, ale také ty, kteří se hlásí k politickému středu,“
prohlásil ke kandidatuře Ladislava Županiče Jiří Pospíšil.

Praha, Prostějov - Prostějovský
rodák, herec Ladislav Županič
(na snímku) vstupuje do politiky. Na kandidátce ODS bude
jako nezávislý usilovat o křeslo
senátora za Prostějovsko a Kojetínsko v podzimních volbách.
Populárního herce Večerník
požádal o exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec

Pane Županiči,
když
vás
prostějovská ODS poprvé na
přelomu roku oslovila s
nabídkou kandidovat do
Senátu České republiky,
rozmýšlel jste se vůbec, nebo
hned na nabídku kývnul?
„Nekývnul jsem hned, nic
jsem ze začátku nesliboval.
Rozmýšlel jsem se zhruba
měsíc. Víte, jsem zodpovědný
člověk a slíbit někomu něco, co
bych třeba nechtěl dělat nebo
bych to nebyl schopen vykonávat dobře, tak to v žádném
případě. Teď už jsou ale karty
odkryté. Nikdy jsem politiku
aktivně nedělal a pořád mám
v hlavě otázku, co by se stalo,

kdybych lidi ve svém volebním
obvodě zklamal.“
Když vás volební sněm ODS v
Prostějově v pondělí schválil
do pozice kandidáta do Senátu ČR, spadl vám kámen za
srdce?
„Právě naopak, obrovský kámen v srdci mi narostl! Lidé
mi věří, a jak jsem už naznačil,
nechci je zklamat. Ježišmarjá,
to se nesmí stát!“
Vesvých prohlášeních stále lpíte
na tom, že i přes účast na kan-

didátce ODS zůstáváte nestraníkem…
„No samozřejmě! V životě
jsem nebyl členem žádné
strany. Za bolševika mě
přemlouvali několikrát a
několikrát jsem odmítl. Stát se
členem komunistické partaje,
to bych se propadl hanbou.
Teď je situace samozřejmě
jiná, ale přesto nechci měnit
své životní zásady. Na kandidátce ODS jsem proto, že
svými vlastními názory tíhnu
hodně k pravici.
Volby do Senátu
jsou na podzim,
plánujete už nyní nějakou
kampaň?
„Pochopitelně
budu
upřednostňovat blízká setkání
s lidmi, kteří mi určitě řeknou,
co je nejvíc tíží a co by chtěli
změnit. Vím, že Prostějovsko
a okolní region se potýkají s
mnoha problémy. Například
průser s Oděvním podnikem
a tím vysoká nezaměstnanost.
Těch věcí je ale milion a je
potřeba je probrat. A pokud
uspěji, vynasnažím se být tím,
který se pokusí něco změnit.“

Kdo získal víc než miliardu z radnice? VÍME TO PRVNÍ!
Město na webu zveřejnilo přehled veřejných zakázek za posledních pět let

To, že ve veřejných zakázkách se točí obrovské peníze, není žádným tajemstvím. Ohledně jejich zadávání se však v tuzemsku dlouhá léta hodně
nahlas mluví když ne o korupci, tak o nejrůznějších „kamarádkšeftech“. Z
průzkumu mezi podnikateli v České republice vyšlo najevo, že tři pětiny
šéfů malých a středních podniků se domnívá, že veřejnou zakázku nelze
získat bez úplatku, provize či různých dalších požitků. Výše úplatku pak u
veřejného sektoru měla dle průzkumu činit téměř šestnáct procent z celkové ceny zakázky. Jako jediný recept na tyto nešvary se dle odborníků
jeví zveřejňování většího množství informací ohledně všech výběrových
řízení. Právě k tomuto kroku nyní přistoupila prostějovská radnice.
Prostějov/mls
Na internetových stránkách
města se nedávno objevil přehledný soupis veřejných zakázek za posledních pět let.
U každé z nich jsou uvedeny
firmy, které se do soutěže zapojily, cena, kterou za realizaci
projektu nabídly, a je zde zveřejněn i vítěz soutěže a konečná suma projektu. Kromě toho
lze na webu města dohledat
také přehled aktuálních veřejných zakázek včetně zadávací
dokumentace. Tímto krokem
chtějí radní zabránit spekulacím o možných „čachrech“
s veřejnými financemi v minulosti a zároveň zprůhlednit
současná a budoucí výběrová
řízení.
Z uveřejněného materiálu
vyplývá, že od roku 2006 do
roku 2011 vydala prostějovská
radnice na veřejné zakázky mi-

liardu sto šestnáct milionů korun. Za ně se postavil například
sportovní areál na sídlišti E.
Beneše, jižní spojka propojující Určickou a Krasickou ulici,
opravily se školy, chodníky i
část prostějovského zámku,
postavilo se také několik kilometrů cyklostezek.
Z dokumentu vyplývá, že během pěti let firmy soutěžily o
231 veřejných zakázek, přičemž ve výběrovém řízení pak
uspělo celkem šedesát společností. Nejčastěji to byly INSTA
a PROSTAS. Obě firmy získaly od radnice shodně čtyřiadvacet zakázek, o dvě méně pak
brněnský STRABAG. Nejvíce
peněz z Městského úřadu pak
šlo na projekty, které realizovala společnost INSTA. Ta se
během pěti let mohla pustit
do projektů za celkem 178
milionů korun. O třicet milionů korun méně pak prostavěl

Muž doma zapnul
počítač a odešel
k lékaři. Než se vrátil,
byt lehl popelem!

prostějovský POZEMSTAV.
V objemu peněz získaných od
prostějovské radnice pak na
třetím místě skončila společnost SKANSKA, která za pět
let získala zakázky ve výši 105
milionů korun.
Jak vyplývá z přehledu dostupného na webových stránkách
města, nejúspěšnější společnost INSTA
obvykle vyhrála díky nejnižší
podané nabídce. To ovšem tak
úplně neplatí pro zakázku, kterou bylo vybudování tzv. jižní
spojky mezi Určickou a Krasickou ulicí. Ta město přišla na
téměř třicet milionů korun, z
uveřejněného materiálu vyplývá, že společnost Skanska se
soutěže o tuto zakázku zúčastnila s nabídkou o dva miliony
nižší...
Vůbec největší zakázkou, na
kterou prostějovská radnice za
posledních pět let dala peníze,

byla stavba sportovního areálu na sídlišti E. Beneše z roku
2009. Ten za 49 milionů postavil POZEMSTAV Prostějov.
Později už tato společnost tak
činná nebyla. O rok později se
zapojila do soutěže o dvě největší stavební zakázky, ani v
jednom případě však neuspěla.
Jednalo se o rekonstrukci ZŠ E.
Valenty a opravy prostějovského zámku pro potřeby prostějovské ZUŠ. V obou případech
ji přebily společnosti, které podaly nižší nabídky. Jednalo se
o prostějovskou Stavební společnost Navrátil, která rekonstrukci školy provedla za necelých pětadvacet milionů korun.
Proti Pozemstavu uspěla i První Litomyšlská stavební, která

se do rozsáhlých oprav zámku
pustila za necelých dvacet milionů korun. V minulém roce
pak byl Pozemstav úspěšný v
jediném z celkem šestatřiceti
výběrových řízení.
Z dokumentu vyplývá, že objem peněz vydaných na investiční akce byl nejvyšší v roce
2009, od té doby se postupně
snižoval. Například minulém
roce se nejvíce peněz vydalo
na rekonstrukci radniční věže,
kterou za pět milionů provedla společnost INGREMO. V
tomto případě se jedná o dceřinou společnost prostějovského
Tomi-Remontu. V tuto chvíli
lze na webu města dohledat, že
se společnosti mohou ucházet
o jedinou veřejnou zakázku,
kterou je rekonstrukce dětského hřiště v Tylově ulici.

veřejné zakázky v letech 2006-2011
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FIRMY
DLE ZÍSKANÉHO POČTU ZAKÁZEK:
1. Insta CZ, s.r.o.
2. Prostas, s.r.o.
3. Strabag s.s.
4. Skanska a.s.
5. Pozemstav, a.s.

24
24
22
17
15

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FIRMY
DLE ZÍSKANÉHO OBJEMU FINANCÍ:
1. Insta CZ, s.r.o.
178 247 998 Kč
2. Pozemstav, a.s.
148 793 037 Kč
3. Skanska, a.s.
105 842 136 Kč
4. Prostas, s.r.o.
104 264 650 Kč
5. Strabag a.s.
99 889 626 Kč

Těsně po likvidaci požáru se k
domu dostavil nájemník bytu.
S hrůzou sledoval, co se to u
něj doma vůbec děje... „Ráno
muž zapnul počítačovou sestavu a odešel k lékaři. Když se
něco po osmé hodině vrátil,
nestačil se divit. Z jeho bytu
už vycházeli hasiči, kteří požár
interiéru již zlikvidovali. Oheň
napáchal škody v jednom z pokojů, který sloužil jako dílna.
Shořely dřevěné skříňky, ve

kterých měl muž kompletní
účetnictví jak svoje, tak společenství vlastníků bytů, jehož
je jednatelem. Velkým žárem a
dýmem byly zasaženy i ostatní
místnosti, ve kterých popraskaly vnitřní omítky, a plastová
okna byla pokroucena. Ještě
štěstí, že žárem nepraskly skleněné výplně oken, to by požár
byl zcela jistě intenzivnější,“
informoval Večerník Josef Novák.
Majitel bytu vyčíslil hmotnou
škodu na 300 tisíc korun, hasiči včasným zásahem zachránili
další majetek v hodnotě milionu korun. „Příčina stále zůstává předmětem šetření. Vše
ale nasvědčuje tomu, že požár
vznikl od závady na zmíněném
počítači, možná došlo ke zkratu,“ dodal na závěr vyšetřovatel prostějovských hasičů.

VRAŽDA v Okružní
Vrah utekl hasičům pod nosem!

(pokračování ze strany 1)
Večerník byl na spáchání trestného činu vraždy upozorněn už
v pátek. Byli jsme se v ten den
podívat přímo na místě a už přítomnost mordparty kriminální
policie z Olomouce dávala tušit,
že tady došlo k něčemu výjimečnému. „Bohužel musím potvrdit,
že v bytě ve druhém patře došlo
k násilnému činu. Náš lékař byl
přivolán do Okružní ulice na základě telefonického oznámení od
občana, že v jednom z bytů volá
někdo o pomoc. Když jsme přijeli na místo, hasiči vyrazili dveře. Na zemi ležel starý člověk bez
známek života,“ sdělil Večerníku
už v pátek večer Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky. Jak dodal, na první pohled
bylo zřejmé, že nejde o běžné
úmrtí. „Zhruba osmdesátiletý
muž měl na těle i v obličeji podlitiny i několik šrámů. Okamžitě
byla přivolána kriminální policie a nařízena soudní pitva. Už
nyní je víceméně jisté, že senior
zemřel násilnou smrtí,“ řekl už
v pátek exkluzivně naší redakci
Radomír Gurka.
Po celý víkend jsme se snažili
získat o případu co nejvíce informací. Kromě samotné policie
jsme byli úspěšní. Strážci zákona veřejnost informovali velmi
stroze až v neděli odpoledne. A
to až díky naší písemné žádosti
rozeslala mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
Tereza Neubauerová všem médiím dvě věty, ovšem pouze potvrzující skutečnost o spáchání
závažného zločinu. „Od pátečního odpoledne šetří krajští kriminalisté zločin vraždy. Ve svém
bytě v Prostějově byl zavražděn
jednaosmdesátiletý senior. Bližší
informace k tomuto násilnému
trestnému činu budou všem
médiím poskytnuty v pondělí 5.
března prostřednictvím tiskové
zprávy,“ píše se doslovně v prohlášení policie. Více ani slovo.
Přitom Večerník ví, že vyšetřovatelé disponují identikitem hlavního podezřelého, který mohli
poskytnout médiím za účelem
pátrací relace. Veřejnost tak už
během víkendu mohla policistům pomoci vraha dopadnout.
Nabídli jsme kriminalistům
tuto pomoc, ti ji však odmítli.
Nechápeme tento přístup, ale
musíme ho respektovat. Ceníme
si ochoty prostějovské policejní
mluvčí Evy Čeplové, která zprostředkovávala naši nabídku pomoci krajským vyšetřovatelům,
ovšem ani ona neuspěla.
Večerník se tedy vydal za informacemi k jiným zdrojům. A
podařilo se nám získat výpověď
velmi důležitého svědka, který
slyšel v bytě zavražděného podezřelé zvuky, právě on přivolal
hasiče a záchranku a je to také
člověk, který viděl vraha a poli-

cii tak poskytl zásadní informace o podobě pravděpodobného
pachatele vraždy! „Byl pátek,
mohlo být tak těsně před půl
třetí odpoledne. Najednou jsem
z toho bytu uslyšel strašnou
ránu, takovou nepřirozenou.
Hned mi bylo jasné, že se něco
stalo, zvláště pak, když se vzápětí ozvalo strašlivě znějící volání
o pomoc. Neváhal jsem a vytočil linku 112,“ řekl nám muž,
který z pochopitelných důvodů
chce zůstat v anonymitě. „Přišel
jsem k bytu, kde bydlel starý
pán a dvakrát na ně zabouchal.
Slyšel jsem, jak někdo strašně
sípe a jako by se plazil ke dveřím. Pak přijeli hasiči, kteří se
rozhodli byt otevřít. Moc to nešlo, protože dveře byly zevnitř
zaháčkované bezpečnostním
řetízkem. A pak se stalo něco,
na co teď vzpomínám s hrůzou.
Dveře otevřel zevnitř nějaký cizí
muž v montérkách, měl tak asi
pětapadesát let, prošedivělé vlnité vlasy a hodně vrásčité čelo.
Hasiče ani mě vůbec nenapadlo,
že ten chlápek je nervózní a
hrozně se potí. Všichni věnovali
pozornost starému člověku, který v tu chvíli ležel už bezvládně
napůl v předsíni, druhou půlkou těla v obýváku. Onen muž,
a dnes jsem už přesvědčen o
tom, že to je vrah, celkem asi
dvakrát nebo třikrát prohlásil,
že si jde ven zapálit a posléze
znovu přišel nahoru do bytu.
Nikdo mu nebránil, vůbec jsme
v tu chvíli netušili, že by měl
něco společného se smrtí toho
starého člověka. Pak přijela policie a on záhadně zmizel. Když
jsme to pak kriminalistům vykládali, ti se chytali za hlavu,“
pokračoval ve svém vyprávění
muž z Okružní ulice. Právě on
byl jedním z klíčových svědků,
policistům přesně onoho muže
popsal a kriminalisté tak mají
v rukou identikit člověka, který
se stává podezřelým číslo jedna.
Zatím ho ale kriminalisté z Olomouce nedopadli a je jen škoda,
že nevyužili naší nabídky k rozsáhlé pátrací relaci. Mohla tak
pomoci i veřejnost, zcela jistě
by možného pachatele vraždy
někdo poznal. Muž z Okružní ulice, kterého jsme oslovili,
nám ještě prozradil, že vrah byl
značně opilý. „Táhlo to z něho,
toho si nešlo nevšimnout. Navíc
se choval divně, jaksi roztržitě a
nervózně. Panebože, proč jsme
s hasiči nezareagovali v pátek
jiným způsobem, policie ho už
mohla mít v klepetech,“ zalitoval muž.
Nu což, co se dá dělat. My věříme, že už příští týden budeme
moci přinést čtenářům zprávu
o zatčení vraha jednaosmdesátiletého stařečka z Okružní ulice. Tedy pokud krajská policie
bude ochotna komunikovat…
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Expresz regionu
VVee Vranovicích
Vraanoviicííchh
pozvednou štamprle
Vranovice-Kelčice/red - Jubilejní desátý ročník soutěže
o nejlepší domácí pálenku
„Vranovská štamprla” zaplní
už tuto sobotu 10. března od
15.00 hodin motorest U Topolů
v Kelčicích. Do soutěže se
mohly přihlásit pouze vzorky,
které byly výsledkem vlastního úsilí účastníků. Každý
soutěžící mohl předat pouze
jeden vzorek. Vstupné na zajímavou akci, kterou pořádá
Český zahrádkářský svaz, je
padesát korun.

Ve Smržicích si připomněli
starý rok na novém plátně
Smržice/red - Jak prožila minulý rok obec Smržice, si místní připomněli v pátek 2. března
ve smržickém kulturním domě.
Premiéru letos měl nejen film z
dílny obecního videokronikáře
Zdeňka Balcaříka, ale i nové
širokoúhlé plátno, které obec
zakoupila. Díky tomu mohl
být dokument letos poprvé
zpracován v originálním HD
formátu, tak jak byl materiál
pro něj natočen.

NEJEN PROSTĚJOVSKO SE NADÁLE „BAVÍ“ NA ÚČET OBCE, KTERÁ JE PROSLULÁ HÁDKAMI...

STAROSTU PAVLOVIC NĚKDO PŘIHLÁSIL DO EROTICKÉ GAY SEZNAMKY
Milan Lešikar díky tomu čelí nočním telefonátům „nadržených bukvic”
„Jsem nadržený a hledám pořádného chlapa na
divoký sex!“ Tak by se dal parafrázovat text, který
někdo umístil na internetovou gay seznamku pod
přezdívkou ´milanek10´ a později ´homosexual50´.
K němu připojil i fotografie a kontakt na mobilní telefon. Obojí patřilo současnému starostovi Pavlovic u
Kojetína Milanu Lešikarovi. Problém je, že první muž
této obce o tom neměl ani tušení...
Pavlovice u Kojetína/mls
Sám starosta si totiž podle svých
slov žádný podobný inzerát rozhodně nepodal a z celé události je
mírně řečeno rozladěný. „Postupně mi totiž začali volat homosexuálové, kteří mi nabízeli divoký
sex. Až od nich jsem se dozvěděl,
kde na mě vzali kontakt. Nejprve
jsem se tomu smál, ale když vám
podobní lidé opakovaně volají po
jedenácté v noci, tak vás úsměv
časem přejde..,“ svěřil se Večerníku Milan Lešikar. Přihlášení
do internetové gay seznamky je
pravděpodobně dalším ze série
vzájemných útoků mezi součas-

ným vedením obce a opozičními zastupiteli představovanými
především bývalou starostkou
Marcelou Soviarovou. „O sexuální orientaci pana Lešikara se
nestarám. To on sám nás do toho
zatahuje. Sama zvažuji, že ho
kvůli ´stalkingu´ dám k soudu,“
reagovala Marcela Soviarová.
Vedením obce zmítají dlouhodobé osobní spory. Pavlovice u
Kojetína zřejmě také hlavně díky
nim získaly anticenu Zavřeno
2011. „Starosta odmítá opoziční
zastupitelce zaslat před veřejným
zasedáním mailem návrh podkladů pro jednání například obecních
vyhlášek a rozpočtových opatře-

Pavlovice u Kojetína. Malou obcí na jihu regionu zmítají od voleb v roce 2010 dlouhodobé spory mezi
bývalou starostkou Marcelou Soviarovou a novými lídry obce. Pavel Barnet kvůli nim z funkce odstoupil,
Milan Lešikar (na snímku) zatím vydržel.
Foto: koláž Večerníku
ní. I přes opakovanou žádost je
nabízí k nahlédnutí jen na úřadě v
úřední době,“ píše se v návrhu na
anticenu, který měli vznést sami
občané Pavlovic. „Je to šikanování opoziční zastupitelky a jen další

z důkazů, že Milan Lešikar opakovaně porušuje zákon,“ dodává
k tomu Pavel Reich z Brna.
Zajímavý je nesporně fakt, že v
jedné z kategorií byla obec kvůli
podezření z manipulace s hlaso-

váním vyřazena. „Byli bychom
neradi, kdyby naše soutěž byla
zneužívána pro vyřizování osobních sporů,“ uvedla v této souvislosti jedna z organizátorek Jana
Mravcová.

Je nesporné, že z opakovaného
porušování zákona byl ze strany
Marcely Soviarové a Pavla Reicha obviňován i předchozí starosta Pavel Barnet. Toho opakované útoky natolik znechutily,
že na funkci rezignoval. „Stálo
ho to opravdu hodně psychických sil,“ zmínil se na jeho adresu Milan Lešikar, který na rozdíl
od Marcely Soviarové funguje
jako neuvolněný starosta. Jako
takový pobírá měsíční mzdu
4 756 korun. Soviarová, která
byla starostkou ´na plný úvazek´, měla přitom plat přibližně
třicet tisíc korun. Jelikož nebyla
opět zvolena, má ze zákona právo na odstupné ve výši pěti měsíčních platů. Je tudíž i paradoxní, že splátky na odstupné pro
paní Soviarovou přijdou obecní
kasu na více než plat současného starosty. „Částku sto padesáti
tisíc korun paní Soviarové kvůli
napjatému rozpočtu splácíme v
měsíčních splátkách po pěti tisících korunách. Obec se totiž pod
jejím vedením dostala do slušných dluhů...,“ uvedl na závěr
starosta Milan Lešikar.
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Andělé sexu vládli Jesenci
Tradiční erotický ples opět přilákal masy „lačných“ přívrženců

Jesenec/mls - „Ples je náš! Dělá
dobře mně i tobě,” mohli si na
motivy známé skladby skupiny
Lucie notovat návštěvníci osmého erotického bálu v Jesenci. V
místním kulturáku to v sobotu
skutečně vypadalo, jako by se
sem slétli všichni černí andělé
sexu. Zdejší ples byl již poosmé
notně okořeněný dávkou rafinované svůdnosti i erotiky bez
příkras. Přibližně čtyři stovky ná-

vštěvníků rozproudila přehlídka
spodního prádla, načež si mohli
slíznout smetanu z těla nahé dívky, před půlnocí je rozparádil
striptýz a celá akce doslova a do
písmene vyvrcholila v podobě
živého sexu na pódiu. Závěrečná
live show přitom mohla všechny
přítomné inspirovat k tomu, jak
strávit zbytek žhavé (ačkoliv jinak mrazivé) březnové noci. Kdo
toho nevyužil, mohl jen litovat.

„Je to tady rok od roku lepší,” nechal se slyšet návštěvník Zdeněk,
který zatím nevynechal jediný z
celkem osmi ročníků erotického
plesu v Jesenci. V sobotu na něj
opět zamířil do místního kulturáku. „Úplně mě dostalo, jak si
ta striptérka vytáhla z publika
nic netušícího kluka a přímo na
pódiu jej svlékla úplně do naha.
Ten z toho byl úplně paf. A my
ostatní taky, nic podobného se tu

Fotoreportáž

ještě nestalo,“ zmínil se krátce po
striptýzu Zdeněk. V tu dobu už taneční páry opět trsaly pod pódiem
v rytmu, který na tomto plese tradičně určuje kapela Arest. Většině
přítomných žen již však vlhly rty
a mužům zase stoupalo sebevědomí. Mohl za to nejen vypitý alkohol, ale i doprovodný program, ve
kterém kromě striptýzu nechyběla
ani fruties show a přehlídka spodního prádla. Mezi lidmi se rovněž

proplétaly sexy vojandy, které
všem nabízely poslední lístky do
tomboly. Činily tak v uniformách,
které svým střihem jednoznačně
porušovaly ustrojovací kázeň.
Krátce poté, co byla celá tombola včetně hlavní ceny v podobě
notebooku rozdána, se pořadatelé
pokusili ztlumit osvětlení natolik,
aby v sále navodili intimní atmosféru pro závěrečnou live show. To
se jim však tak úplně nepodařilo.

Inspirace. Závěrečná live show mohla přítomným dobře posloužit
jako návod pro strávení zbytku večera.
Foto: Martin Zaoral
Z toho důvodu svalnatý Mr. Rico
souložil se svojí sličnou partnerkou před zraky davů lidí za téměř
plného osvětlení. „Holky, dělejte
něco. Ta chudera na pódiu se může
udřít a my tady stojíme se založenýma rukama. Měly bychom jí
jít okamžitě pomoct,” vyzývala s
úsměvem své kamarádky jedna
z přítomných dam, zatímco partnerka Mr. Rica se činila při „ruční
práci”. Ta došla svého cíle, a tak se
po pár minutách všichni nakonec
dočkali očekávaného vyvrcholení
večera. Pohled na pár souložící za
plného osvětlení před plným kul-

turákem nepůsobil na všechny diváky stejně. Zatímco z rozšířených
zorniček jedněch bylo patrné, že je
show skutečně plně zaujala, druzí
spíše vrtěli hlavou nad tím, že oba
účinkující jsou něčeho podobného za daných podmínek vůbec
schopni, a jiní se zas při sledování
rajcovní soulože mezi tolika lidmi
cítili poněkud nesví. Nesporné
však bylo, že jako inspirace pro
strávení zbytku březnové noci v
náručí svého partnera mohla celá
show posloužit skutečně všem. A
kdo toho nakonec nevyužil, jistě
trpce litoval…

jiskřivá erotika v Jesenci...

DNO PŘEHRADY ZALILA VODA: Hráz stále čeká na opravy
Plumlov/mls - Množství návštěvníků, kteří o tomto
slunečném víkendu vyrazili na procházku kolem plumlovské přehrady, se mohli opět kochat pohledem na vodu
na jejím dně. Zatímco během posledních několika měsíců
byla přehrada prázdná a činily se zde stroje bagrující
bahno plné toxických sinic. Samo bagrování však v říjnu
skončilo. Až voda opět zmizí, nádrž zůstane po celý rok „na
suchu“, neboť dojde k opravám hráze. Po jejich skončení
by se podle vyjádření Povodí Moravy měla přehrada napustit na jaře 2013.
Oteplení posledních dní, díky němuž roztálo množství sněhu na
Drahanské vrchovině, nejen že zcela zaplnilo donedávna prázdný Podhradský rybník, ale z podstatné části i dno plumlovské
přehrady. Přitom Hloučela na odtoku z přehrady byla ve čtvrtek
plná pěnící se vody. Dle webových stránek Povodí Moravy ve
čtvrtek dopoledne korytem protékaly více než čtyři kubické metry vody za sekundu a výška hladiny se pohybovala těsně nad
půlmetrovou hranicí. Ta označuje stav povodňové bdělosti.
Záplavy Prostějov ovšem neohrozily. Pouze pod mostem
v prostějovské Kostelecké ulici voda již tradičně zaplavila
cestu pro pěší a cyklisty. Na ostatních říčkách v regionu sice
voda stoupala, ale nikde se ani zdaleka nepřiblížila prvnímu
povodňovému stupni. I voda na dně přehrady se nedostala až k
hrázi přehrady, která by se měla letos opravovat, zabránily jí v
tom valy z hlíny.
Samotná hráz by se tedy měla za přibližně stočtyřicet milionů
korun letos opravovat. Kdy se do rekonstrukce dělníci pustí,
ovšem zatím není jisté. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby. O velice lukrativní zakázku se pere
celkem dvaadvacet stavebních firem.

Nasazena byla i armáda. Trojice sexy vojand přítomným rozdávala lístky do tom- Byla tu pro všechny. Striptérka Monika dokázala nejednoho z přítomných mužů Plný parket. Ples nebyl jen o sexu, ale i o tanci. A k tomu přítomných hrála kapela
boly. Hlavní cenou byl notebook.
dostat do rozpaků.
Arest.
3x foto: Martin Zaoral

Exkluzivní rozhovor se starostou Dobromilic Pavlem Drnovským:

„Současná situace ve státě spokojenosti moc nenahrává a nepodporuje ji“

Voda na přehradě. Jarní tání ve čtvrtek zaplavilo dno vypuštěné Plumlovské přehrady.

To byl hukot. Z přehrady ve čtvrtek vytékaly čtyři kubíky vody za vteřinu. Přesto se její
dno zaplnilo vodou. Rozvodněná Hloučela zaplavila chodník pod mostem v Kostelecké
ulici v Prostějově. Větší škody však nenapáchala.
3 x foto: Martin Zaoral

DOSTANE důchodce PENÍZE RYBNÍK JE NAPUŠTĚNÝ, ŽRALOK CHYSTÁ ZMĚNY PÁCHLI BENZÍNEM. Policisté
za shořelou fabii opravdu ZPĚT? Hospodaření kempu by se po hubených letech mohlo zlepšit tak mladíky usvědčili z krádeže
Smržice/mls – V minulém
vydání Večerníku jsme informovali o tom, jak manželům
Kéblovým ze Smržic ojetá
fabie shořela v ten samý den,
co si ji v olomouckém autobazaru koupili. Uplynulý týden
jsme zjišťovali, zda dostanou
zpět peníze, které dvacet let na
auto spořili? A jak vidno, není
to vůbec jisté. Záležet bude na
závěrech expertů z pražského
znaleckého ústavu, kteří vrak
minulý týden zkoumali.
„Příčinu požáru si neumím vysvětlit. Automobil byl v dobrém
technickém stavu a absolvoval u
nás bez problémů několik zkušebních jízd. Přitom vůz byl prodán v komisním prodeji. Na tento
druh obchodu se nemusí vztahovat žádná záruka. Až do jeho prodeje patří bývalému vlastníkovi,
pak plynule přejde na nového
majitele. Pokud se ovšem prokáže, že s autem nebylo neodborně
manipulováno, pak jsou zřejmě v
právu noví vlastníci a měli by dostat své peníze zpět. Čekám však

na závěry analýzy, která byla v
týdnu provedena. Teprve ta určí,
co bylo přesnou příčinou požáru. Do té doby se k tomu nechci
víc vyjadřovat,” sdělil nám Petr
Nastoupil, majitel autobazaru
PP CARS v Olomouci, v němž
František Kébl fabii za 86 tisíc
korun koupil.
Poté, co dojel do Smržic, však
vůz vzplanul. „Pouze jsme vystoupili a všimli si, že z motoru
jde bílý dým. Nic jiného jsme s
autem nedělali,“ dušuje se František Kébl. Sami hasiči zasahující na místě jako příčinu stanovili
závadu na elektrické instalaci.
Výsledky expertízy by měly být
známy v průběhu několika následujících týdnů.
Jak to celé dopadne? Dostane
dvaasedmdesátiletý důchodce
František Kébl své peníze zpět,
nebo jej jedna jízda z Olomouce do Smržic v ojeté fabii přijde
na takřka devadesát tisíc korun?
O tom vás budeme v některém
z následujících čísel opět informovat.

Plumlov/mls - Vybagrovaný Podhradský rybník už je
zcela zaplněný. Na jeho břeh
by v létě měli dorazit první
plavci, kteří se po několika
letech snad budou moci těšit
z čisté vody. Rybník byl totiž
několik let zamořen sinicemi, které by po vybagrování
a následném vápnění dna
měly zmizet. Na špinavou
vodu přitom doplácel i blízký
kemp Žralok. Loni, kdy byl
rybník vypuštěný, skončilo
jeho hospodaření rekordně
špatně, letos by ovšem mohlo být líp. Pomoci by k tomu
měly chystané opravy a některé nové akce.
„Sezonu rozjedeme až koncem
příštího měsíce, ale už nyní
přijímáme objednávky na ubytování. Koncem dubna se tu
ovšem uskuteční Žralok fest,
jehož hlavní hvězdou bude
rocková kapela Citron. Akce
bude v režii Plumlovských
nadšenců. Ti u nás uspořádají
i slet čarodějnic a pohádkový

les, který se loni setkal s obrovským ohlasem,“ prozradil
správce plumlovského kempu
Petr Šmíd. „Negativní změnou však bude, že k nám letos
po několika letech nedorazí
trabantisté, kteří se chtějí přesunout někam k Brnu. Doufáme však, že se příští rok opět
vrátí. Velký otazník visí také
nad tradiční Keltskou nocí.

Ilustrační foto

Pokud se bude vůbec pořádat,
pak to zřejmě bude v podstatně menším měřítku, než tomu
bylo v minulých letech. Jeho
organizátoři totiž na minulém
ročníku prodělali,“ nechal se
slyšet Šmíd.
Letošní novinkou je i skutečnost, že kemp bude patřit pod
plumlovské Klubové zařízení.
„Pro opravy tak bude k dispozici hned několik řemeslníků z
našich technických služeb. Už
na to nebude jediný člověk,
jako tomu bylo v minulých
letech,“ vysvětlil Večerníku
důvod změny starosta Adolf
Sušeň, který chce žádat o dotace na opravu sprch a záchodů
v kempu. Ty jsou dlouhodobě
v nevyhovujícím stavu. Přijetí
dotace ovšem mohou zkomplikovat nevyjasněné majetkoprávní vztahy, kemp se totiž
nachází na pozemcích patřících státu. Město Plumlov proto požádalo o jejich bezúplatný
převod do svého vlastnictví, k
tomu však zatím nedošlo.

Ilustrační foto
Nezamyslice/mik - Jasný důkaz o spáchání trestného činu
měli policisté z Němčic nad
Hanou. Dopadli totiž mladíky,
kteří páchli benzínem. A hned
vedle měla škodovka stojící
před nádražím v Nezamyslicích na Hané provrtanou nádrž…
„Na základě vlastního šetření
policistů z Obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou bylo
při kontrole vlakového nádraží
v Nezamyslicích v pátek v noci
zjištěno, že u nádraží parkuje vozidlo Ford Fiesta. V něm
se nacházeli tři mladí muži ve
věku 24, 28 a 29 let. Policisté

si všimli, že z vedle stojícího
vozidla Škoda Felicia uniká
benzín do nachystané plastové
nádoby. Vzhledem k tomu, že
se v těchto nočních hodinách
v okolí místa nikdo jiný nenacházel a z oděvů mužů byl cítit
zápach benzínu, byli všichni tři
muži na místě zadrženi,“ uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Z následného šetření a výslechů
bylo zjištěno, že dva z povedené trojice společně toho večera
skutečně vnikli pomocí kuchyňského nože a šroubováku
do plastové nádrže zmíněné
škodovky. „Z nádrže následně
odcizili tři litry benzínu, přičemž byli vyrušeni hlídkou policie a způsobili majitelce vozidla škodu v předběžné výši 1
400 korun,“ sdělila dále mluvčí
policie s tím, že mladíkům bylo
sděleno podezření z přečinu
krádeže vloupáním spáchaného
formou spolupachatelství. Ve
věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Dobromilice - Již více než 730 let se písemné prameny zmiňují o existenci Dobromilic. Pro posledních deset roků je pak společné, že v čele obce stojí
Pavel Drnovský. Šestačtyřicetiletý starosta tak nyní
dokončuje první polovinu třetího období a s loňským
rokem je zejména co se týče obdržených dotací spokojen. Naopak za neutěšený považuje stav v celé
České republice, což se odráží ve městech i regionech na nespokojené náladě občanů...
Jiří Možný
Podle výsledků voleb je
sedm mandátů rozděleno
mezi tři kandidátky. Vycházíte
spolu?
„Dá se říci, že jsme všichni nezávislí. Buď za lidovce, komunisty, nebo sdružení nezávislých
kandidátů Občané pro Dobromilice. Celkem tedy spolu vycházíme, noví zastupitelé se
museli postupem času vůbec
seznámit s tím, jak funguje chod
obce. Měli své představy a po ví
jak roce si je asi trošku vyjasnili...
(úsměv) Práce zastupitele není
nic lehkého, je tu potřeba účastnit
se veřejného života, různých akcí
a pak zastupitel získá přehled o
dění v obci i náladách, přáních a
p
požadavcích
občanů.“
Jaká je nálada mezi
občany Dobromilic?
„Současná situace ve státě
spokojenosti moc nenahrává a
nepodporuje ji. U nás i v okolí
je dost vysoká nezaměstnanost
a sehnat práci není nic jednoduchého. Takže nálada moc veselá
není a asi ani hned tak nebude.
Odráží se to i na akcích, které
spolky pořádají, že návštěvnost
není taková, jako byla v minulosti.“

V čele obce stojíte od
roku 2002. Co se vám za
téměř deset let podařilo?
„Těší mě dokončená oprava
komunikací a chodníků. Asi to
úplně nenaplnilo mé očekávání,
ale nad tím nemůže člověk lámat hůl. Dívám se dopředu a
snažím se, aby se toho udělalo
co nejvíc a byla za mnou vidět
ppráce.“
Co váss naopak mrzí?
„V minulém období
jsme započalii přípravu stavebních míst, ale bohužel to trochu
ztroskotalo naa majetkoprávních
od pozemku,
p
, který
ý
věcech. Převod
ctví Úřadu pro zabyl ve vlastnictví
tu, trval čtyři roky.
stupování státu,
rzdilo a zpomalilo
Toto nás přibrzdilo
rozvoj obce. Chtěli bychom
sta připravit, aby
stavební místa
odcházeli.“
mladí lidé neodcházeli.“
Loni jste získali
dotace na stavu, oprabu chodníku,
vu kříže či hasiče.
Vydařil se tedy
rok 2011?
jde
„Pokud
ční
o
finanční
prostředky, co
jsme dostali z
o
dotací, tak ho
určitě
hod-notím kladně.

Jednak jsme dostali peníze z
Programu obnovy venkova
(POV) Olomouckého kraje na
vybudování chodníku podél komunikace třetí třídy ve směru od
Doloplaz, kde tato část obce byla
pro chodce dost nebezpečná a chvílemi i riziková. Dále jsme dostali finanční prostředky taktéž z
Olomouckého kraje na památky
místního významu, tedy kříže či
boží muka, od ministerstva kultury sto tisíc na opravu kaple. Z
Olomouckého kraje jsme dostali
na měřiče rychlosti, které máme
umístěné na silnicích ve směru
od Nezamyslic a od Pivína, a
ještě jsme dostali třináct tisíc na
vybavení hasičské zásahové jedy
notky.“
Mají měřiče efekt?
„Určitě můžu říct, že
to má pozitivní vliv na řidiče.
Ne na všechny, ale tak na

pětaosmdesát procent. Umravní
je to a sníží rychlost při vjezdu
do obce.“
V Dobromilicích funguje školka i základní
škola. Kolik máte dětí?
„V současné době je v mateřské
škole přihlášeno osmatřicet dětí
a v základní škole, kde máme
trojtřídku od první do páté třídy,
je sedmatřicet žáků. Je to krásný
počet v době, kdy každá škola
bojuje o žáky. Obec základní
škole při tomto počtu uděluje
výjimku a zavazuje se k úhradě
nákladů mezi normativem a
skutečnými náklady, protože
pokud je na tomto typu školy
méně než dvaačtyřicet žáků,
musí požádat zřizovatele o takzvané ´udělení výjimky v počtu
žáků´.“
Máte představu, jaký
bude vývoj v blízké budoucnosti?

Jaké plánujete kulturní
vyžití na letošní rok?
„Dvěma každoročními akcemi jsou lednový hasičský ples
a šibřinky pořádané fotbalovým klubem, které proběhly
v únoru. Na hasičském plesu
byla trošku nižší návštěvnost,
ale šibřinky se vydařily a
myslím si, že pořadatelé jsou
spokojeni. V dubnu pořádáme
tradiční turnaj v nohejbale, v
květnu posezení seniorů pro
občany starší sedmdesáti let.
Těch máme asi devadesát
a jsou zváni na posezení s
občerstvením, informacemi,
co se děje a bude dít v obci
a živou hudbou. Před prázdninami pořádáme dětský
den a po premiéře v loňském
roce chceme letos opakovat maxitáborák. Jde o klasický táborák s ruční dílnou,
soutěžemi, nocováním ve

Na křižovatce

se bouralo na sněhu.

Letos naposledy?
Dubany, Smržice/mik - Šedesátiletý řidič nezvládl jízdu na souvislé vrstvě sněhu a v úterý ráno uplynulého týdne to napálil do
jiného osobního auta jedoucího po hlavní silnici na křižovatce
mezi Dubany a Smržicemi. Snad to byla letos poslední havárka, kdy se ke slovu dostaly sníh a náledí…
„V úterý ráno jel šedesátiletý řidič s osobním vozidlem tovární
značky Škoda Felicia po silnici od Držovic směrem na Olšany u
Prostějova. Při projíždění přes křižovatku Dubany - Smržice – Olšany u Prostějova se z důvodu nepřizpůsobení stavu a povaze komunikace dostal s vozidlem do smyku a narazil do jedoucího osobního vozidla Hyundai, jehož řidič jel po hlavní silnici od Duban
směrem na Smržice. Došlo ke střetu a k hmotné škodě na obou
vozidlech,“ popsala Večerníku nehodu Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
U obou řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, ke zranění osob nedošlo. Předběžně vyčíslená škoda činí
115 tisíc korun.

„Ma pozitivní vliv na řidiče.
„Mají
Ne na všechny, ale takových
pětaos
pětaosmdesát
procent to umravní“
Starosta
S
Dobromilic PAVEL DRNOVSKÝ
o tom, jak fungují nové měřiče rychlosti
„Mám
„Máme udělaný tří až
pěti
pětiletý průzkum a stav
se výrazně nezvýší ani
ne
nesníží. Někteří rodiče
to
totiž dávají své pottomky do okolních
škol, tedy do Brodku u Prostějova, Nezamyslic či Němčic
nad Hanou.“

stanech, společnou snídaní.
Na počátku července pořádají
hasiči soutěž O pohár starosty
obce, to bude desátý ročník,
a v srpnu noční soutěž, která
začíná v devět a končí kolem
třetí ráno. Pak je to rozsvícení
vánočního stromu a adventní
koncert, týden před štědrým
dnem setkání u betléma.“

Pouze plechy. Řidič tohoto vozidla doplatil na to, že mu jiný šofér nedal
přednost. Navíc to na sněhu a náledí neubrzdil…
Foto: Policie ČR

Kultura v Prostějově a okolí
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Sobotní Apollo 13 rozparádí Vypsaná fiXa
surrealistické texty jsou
výrazným prvkem
tvorby skupiny. Jejich autor se přitom
pravděpodobně
nechal inspirovat tvorbou Williama Saroyana,
Gabriela García Márqueze a
mnoha dalších autorů. Aby
toho nebylo málo, stihla skupina natočit hudbu k filmu 4
Slunce. Do Prostějova tak kapela přiveze hromadu skvělé
muziky.
Vypsaná fiXa začínala před sedmnácti roky na malých akcích,
po letech tvrdé práce se z ní
stala jedna z nejpopulárnějších
klubových kapel. Během roku
2007 kapela spolupracovala
na natáčení českého filmu Václav, který orámovala hudba z
jejich tvorby. Zpěvák skupiny
se ve filmu rovněž objevil i v

Koncert jedné
z nejlepších klubových
kapel začíná v 19.00 hodin

UKRAJINSKÁ ATMASFERA
TO ROZJELA NAPLNO
v prostějovském Apollu

„Jsou perfektní, úplně z nich cítím tu pozitivní energii a nadšení,“ usmíval se jeden z návštěvníků Martin D. Koncert začal
něco málo po jednadvacáté hodině a po malých počátečních
rozpacích to šestičlenná kapela

rozpálila naplno. Návštěvníci
mohli slyšet různorodé písně,
od ukrajinských po anglické.
Vokály umocňovaly zvuky
příčné i zobcové flétny, mandolíny, darabuky (buben), kytary
(obyčejné i basové) a kláves.
Koncert Atmasfery trval půldruhou hodinu, aby kolem půl-

noci na scéně vystřídala prostějovská bluesová kapela Blues
Oyster Band, ukrajinská parta
však i za tu chvilku stoprocentně dokázala, že si veškerá ocenění zaslouží.
K vidění bude skupina v České
republice ještě během tohoto
týdne, a to v Praze a Zlíně.

V Konici bude vystavovat Ondřej Tofan
Konice/red - V pátek 9. března v 18.00 hodin proběhne v zámecké galerii v Konici vernisáž
výstavy malíře Ondřeje Tofana. Autor představí obrazy zachycující krajinu Jeseníků i ty,
u nichž se nechal inspirovat mořem. Podstatnou část jeho tvorby tvoří i abstraktní díla.
Výstava bude otevřena od pondělí 12. března do středy 30. března ve všední dny od 10.00 do
12.00 a od 13.00 do 16.00.

SOUTĚŽ O ČTYŘI VSTUPENKY NA KONCERT VYPSANÉ FIXY
Otázka:

Jak se jmenuje frontman kapely?
A) Michal „Márdi“ Mareda
B) Petr „Pítrs“ Martínek
C) Ondřej „Ondrys“ Havelka
Na vaše odpovědi čekáme do středy 7. března 2012. Ze
správných odpovědí vylosujeme čtyři výherce, kteří získají
vstupenku na koncert. Vylosované šťastlivce budeme telefonicky kontaktovat v průběhu čtvrtka. Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „FIXA”. 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.

SUCHÁ JEHLA A PASTELY Marty
Zvonice-Soláň/nih - V galerii
a informačním centru Zvonici-Soláň se nedávno uskutečnila vernisáž prostějovské
výtvarnice Marty Zatloukalové-Mejstříkové s názvem
„Suchá jehla a pastely“, kde
byla otevřená výtvarná dílna, v níž si návštěvníci mohli
vyzkoušet samotnou techniku suché jehly a vyrobit si
vlastní obrázek. „Všichni se
shodli na tom, že technika
je dosti náročná a vyžaduje
zkušenosti v oblasti techniky
práce, síly v rukou i zručnosti,“ komentovala dění autorka, s níž vám Večerník přinesl počátkem roku exkluzivní
rozhovor.
Mezitím, co si návštěvníci vytvářeli svá vlastní díla, se na
velkých kachlových kamnech
v místnosti ohřívala polévka,
káva i čaj, aby se zde všichni
cítili jako doma. „Velké poděkování za organizaci vernisáže

Z vernisáže...

Výstava zaujala. Všichni návštěvníci vernisáže si mohli techniku
suché jehly vyzkoušet na vlastní kůži.
Foto: archív M. Zatloukalové-Mejstříkové
patří paní Aleně Vašutové a jejím kolegyním,“ děkovala Marta Zatloukalová-Mejstříková
Samotnou vernisáž oživil
hudební doprovod, o který
se postaraly ´Pedakočky´ z
Prostějova, jež doprovodili
dva kytaristé. „Jejich písničky jsou vždy zárukou kvality,
vybírají netradiční písně, které
dovedou podat osobitým způsobem,“ nechala se slyšet po

vystoupení svých bývalých kolegyň výtvarnice. Celou vernisáž uváděla zcela originálním
způsobem další Prostějovanka
Miluše Večeřová, která se převlékla i vžila do role impresária
a bavila tak celou společnost.
V rámci vernisáže proběhlo i
losování o ceny z dílny autorky. Návštěvníci mohli získat
obraz, knížku či omalovánky.
Hlavní cenu pro sebe „uzmu-

la“ holčička Barunka. „Výhra
obrazu potěšila nejen Barborku, ale i nás, učitelky, protože jsme rády, že existují ještě
rodiče, kteří berou své děti na
společenské akce a vychovávají je tudíž ke kulturnosti,“
řekla Marta Zatloukalová po
vyhlášení výsledků.
Vernisáže ve Zvonici se zúčastnilo sice méně lidí, než je
obvyklé, protože počasí bylo
opravdu hodně rozmarné. Ani
to však nedokázalo smazat
všem zúčastněným úsměv na
tváři a celým dnem se nesla
pohodová až „domácká“ atmosféra. Zvonice má ovšem
velkou návštěvnost, jelikož je
ve velkém povědomí místních
i turistů a nachází se mezi hotelem Soláň a Čarták. Jak ukázaly další dny, výstava se lidem
líbila. „Myslím, že mohu být
spokojená,“ usmála se na závěr
Marta Zatloukalová-Mejstříková.

INZERCE

Fotografie Pavla Procházky lákají do informačního centra
Prostějov/nih - Od 1. března si
můžete v prostorách Regionálního
informačního centra v Prostějově
prohlédnout výstavu fotografií
vyškovského fotografa Pavla Procházky. Expozici, kterou zaštiťuje
město Prostějov, zhlédl od čtvrtka
již nejeden divák...
Autor fotografií je členem fotoklubu Vyškov a fotografování je jeho
velikým koníčkem. Ve svém umění
neuznává retuše a finální ořezy, snaží
se dbát na přirozenost snímků. Nepřemýšlí nad tím, kolik jasu a barvy fotografiím později dodá, jelikož výslednou kompozici se snaží vytvořit už
v hledáčku fotoaparátu. Jeho nejlépe
hodnoceným dílem je soubor fotografií „Na půdě“, kterým se snažil zmapovat půdy historických objektů města Vyškova. A právě tyto fotografie si
můžete kromě jiného prohlédnout i
na výstavě v informačním centru.
Autor, původním povoláním historik, také rád experimentuje. Svědčí
o tom nejen fotografie špinavých
malířských stolů, ale i zdokumentování jím vytvořených miniatur. Miniatury, jejichž skutečná průměrná

zde můžete za 180 Kč. Pokud
však nechcete platit nic, stačí
odpovědět na naši jednoduchou
otázku a mít trochu štěstí při
losování.

Zatloukalové-Mejstříkové přívržence nadchnula

Páteční večer se nesl v prostějovském music clubu Apollo 13 v duchu etnické hudby. Ukrajinská kapela hraje směs akustické alternativní hudby a
východoevropského folklóru, nechyběla ani jazzová improvizace a ohlasy
rockové muziky. Sice byla škoda, že na akci dorazilo „jen“ asi šedesát přívrženců této kapely, na náladě to ale nikomu z přítomných neubralo. Kdo
přišel, rozhodně nelitoval...
Prostějov/nih

Prostějov/mls - Na koncertním turné 4 Slunce tour se v
prostějovském klubu Apollo
13 zastaví skvělá pardubická
pop punková kapela Vypsaná
fiXa. Ta začátkem loňského
listopadu v pražském klubu
Akropolis pokřtila své v
pořadí již osmé CD Detaily.
Kapela na něm z nepatrných
ruchových kousíčků složila
mozaiku celkem dvanácti
surrealistických skladeb. „Na
novém albu je slyšet i můj
operní zpěv,” poznamenal
známý tahoun skupiny, jehož

epizodní roli. Předprodej vstupenek na koncert Vypsané fiXy
probíhá v Hudebních nástrojích Zdeněk Tyl v Kramářské
ul. č. 1 v Prostějově. Sehnat je

velikost je kolem čtyř centimetrů,
jsou kopiemi sakrálních objektů,
knih, či pozdně gotických předmětů.
Bohužel s originálními dílky autora
se velice těžce manipuluje, proto si
některé z nich můžou návštěvníci
výstavy prohlédnout pouze na fotografiích. Pavel Procházka je mimo

ARAKAIN
& LUCIE BÍLÁ
ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012

jiné také sběratelem fotoaparátů a od
roku 2008 také pořadatelem výstav
profesionálních umělců a členů fotoklubu.
Na expozici vyškovského rodáka
můžete zajít denně (vstup je zdarma), přičemž výstava potrvá až do
29. března 2012.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

ARAKAIN S LUCIÍ BÍLOU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní
mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající
manažerskou agenturou skupiny Arakain, připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert této kapely v
rámci šňůry BEST OF TOUR 2012 s Lucií Bílou, který
se koná v pátek 23. března! V nadcházejících třech týdnech mezi vás rozdělíme hned PŮLTUCET LÍSTKŮ!
Soutěž bude probíhat od pondělí 5. do středy 21. března ve
třech dějstvích. V každém z nich vylosujeme ze správných
odpovědí dva šťastné výherce, kteří obdrží po jednom lístku, jenž jim zajistí vstup do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty
největší hity legendárního Arakainu jako například Ztráty
a nálezy, Šeherezád, Slečna Závist nebo Marylin, z novějších skvělých písní třeba Vir nebo Paganini...
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se
právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

Exkluzivním hostem všech zastávek
koncertní šňůry Arakainu po třiceti letech bude nejúspěšnější zpěvačka tuzemské scény Lucie Bílá, která právě
v Arakainu začínala. Ve kterých letech
tomu tak bylo?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 9. BŘEZNA,
jména první dvojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 12. března, v němž také najdete
otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či tipy
zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Arakainu a Lucie
Bílé“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla
redakce v Olomoucké ulici.
-pk-

SINCE 1982

SUPPORT:

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

23.3.

Foto: © Ondřej Pýcha

PROSTĚJOV
SPOLEČENSKÝ DŮM 20h


+
Předprodej: Společenský dům Prostějov, Komenského ulice || Cestovní kancelář FTL T.G.Masaryka 12
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Město nabízí první byty Klid ve městě hlídá 27 kamer
Občané, opravte si je a bydlete zadarmo!

Dlouho to netrvalo. Radní jsou už
nyní
skálopevně
přesvědčeni, že vymysleli plán, jak zvýšit
zájem občanů o
městské byty, které
jsou v dezolátním
stavu, dlouhá léta bez
povšimnutí chátrájí, a radnice si s nimi neví rady.
Plán je na první pohled jednoduchý. Kdo o nějaký
z prvních devíti nabízených bytů bude mít zájem,
zaplatí si jeho nutnou rekonstrukci a veškeré náklady si takzvaně odbydlí. Má to ale jeden háček.
Předpokládané investice do jednoho takového
bytu se odhadují v průměru na půl milionu korun...
Prostějov/mik
Jak jsme před časem informovali, Domovní správa v
současnosti disponuje víc
jak stovkou volných bytů.
Občanům se budou nabízet
ovšem jen dvě desítky z nich,
ostatní jsou naprosto neobyvatelné nebo jsou v lokalitách,
kde běžný občan odmítá bydlet. „V tuto chvíli je spousta volných bytů, do kterých
by město muselo investovat

své prostředky. V konečném
důsledku by to mohlo stát i
desítky milionů korun. Proto
jsme se rozhodli dát příležitost
lidem, kteří mají o byt zájem.
Mohou si ho pronajmout,
opravit vlastním nákladem s
tím, že částku, kterou do něho
investují, si pak po určitou
dobu lidově řečeno odbydlí. Po tu dobu budou mít s
městem uzavřenou smlouvu
o pronájmu na dobu určitou,
aby měli jistotu, že o inves-

Chcete bydlet? Získat městský byt bude „jednoduché“. Pokud
tedy máte volného půl milionu korun...
Ilustrační koláž
tici nepřijdou,“ řekl úvodem
Jiří Pospíšil, místostarosta
Prostějova.
Město nyní registruje 460
žadatelů o byt, kteří jsou
seřazeni v pořadníku. Přesto
není jisté, zda někdo kladně
zareaguje na aktuální nabídku
radnice. „Necháváme nyní
odborníky, aby v nabízených
bytech, kterých v první vlně
bude devět, přesně definovali rozsah nutných oprav a
předběžnou finanční kalku-

laci. A s těmito informacemi
je nabídneme zájemcům.
Prvních devět bytů se nachází
ve Svatoplukově a Palackého
ulici,“ dodala místostarostka
Alena Rašková.
V současnosti radnice disponuje 1 100 městskými byty. Přes
120 z nich je prázdných, není
o ně žádný zájem kvůli jejich
zanedbanému
technickému
stavu. Najde nyní devět z nich
nové nájemce? Uvidíme, radní
je začnou nabízet co nevidět.

Přibude už pouze jediná, šmírovat se bude Kaufland

Prostějov/mik - V úterý
jednali prostějovští radní o
kompletní zprávě městské
policie
ohledně
úrovně
městského kamerového a
dohlížecího systému. Od roku
2000 strážníci provozují v
Prostějově celkem sedmadvacet kamerových bodů, včetně
jedné mobilní kamery.
„Systém
byl
vytvořen
investičními náklady v celkové
výši bezmála 12 milionů korun,
z toho dotace činila čtyři a půl
milionu. Ovšem ani samotný
servis a provozování kamer není
zadarmo, doposud město zaplatilo zhruba 1,3 milionu korun,“
uvedla Alena Rašková, místo-

starostka Prostějova. Městský
kamerový systém jev provozu
24 hodin denně a letos už bylo
na opravy kamer vynaloženo
80 tisíc korun. „Přestože je provoz kamer skutečně nákladný,
rozhodli jsme se letos systém
rozšířit ještě o jedno zařízení.

Jak už jsme dříve avizovali,
přibude kamera na parkovišti
u Kauflandu v Okružní ulici.
Právě tady se v poslední době
odehrála spousta protiprávních
činů, protože se zde často schází
různé nekalé živly,“ dodala Alena Rašková.

Kde jsou dnes kamery?
Náměstí T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí, Vojáčkovo náměstí, Janáčkova ulice – nádraží, Vápenice – divadlo, Vápenice/
Havlíčkova, Kravařova/Palacká, Plumlovská, Plumlovská/
Anenská, Svatoplukova, Školní, Poděbradovo náměstí, Petrské náměstí, Dolní, Olomoucká/Outraty, Dukelská brána, Husovo náměstí, V. Špály/Svolinského, Kostelecká, Olomoucká/
Lužická, Knihařská, Husovo náměstí u školy, Šmeralova, Barákova, Mlýnská/Na hrázi, Sladkovského a Rozhonova.

Radniční věž navštívilo
letos už osm stovek lidí
Prostějov/mik - O prohlídky
nedávno
zrekonstruované
radniční věže je nebývalý
zájem. A bodejť by také ne,
když se radní nakonec rozhodli pro nulový poplatek za
vstup do prostor, které ještě
před rokem byly pro běžného
smrtelníka nedostupné.

„Od úvodu tohoto roku
navštívilo
radniční
věž
800 lidí, což je i pro nás
překvapující zjištění. Jsme
rádi, že i přes mrazivé počasí
našli lidé chuť prohlédnout
si město z výšky a pohledem se pokochat okolím.
Samozřejmě i v budouc-

nu pořádáme pravidelné
návštěvy včetně speciálních akcí,“ sdělila Jaroslava
Tatarkovičová,
vedoucí
odboru kanceláře starosty
města. Jak dodala, mezi
občany Prostějova i turisty
je největší zájem o prohlídky
během víkendových dní.

Radní pod palbou
Do kulturáku se už
přestane investovat Radnice se opraví. Za 31 milionů!
„Vymění se všechny rozvody, některé jsou
ještě z roku 1914,“ vysvětluje místostarosta Z. Fišer

Pár desítek tisíc
jen do kotelny
Prostějov/mik - Není to tak
dávno, co jednatel Společenského domu předložil radním
seznam nejnutnějších oprav a
nákladů na údržbu tohoto zařízení, které se co nevidět bude
bourat. Z původně předpokládaných desítek tisíc korun
se investice smrsknuly na pár
šupů. Konšelé totiž rozhodli, že
v kulturáku, který brzy ustoupí novému obchodnímu centru, se zaplatí jen nejnutnější
oprava kotelny. A to pouze tak,
aby se zajistila ještě jedna topná sezona.
„Vycházeli jsme ze zprávy Dozorčí rady Společenského domu,
ve které jednatel upozorňoval
na to, že v tomto zařízení není
po technické stránce všechno v
pořádku. Dali jsme mu za úkol,
aby sepsal veškeré závady, které by v kulturáku ohrožovaly

Jenom kotelna. Na poslední rok fungování Společenského
domu hodlá město investovat pouze do zabezpčení chodu kotelny. Víc ani korunu.
Foto: archiv Večerníku
zdraví nebo jakkoliv narušovaly
bezpečnost. Nakonec z jeho vyjádření vyplynulo, že největším
rizikem současného Společenského domu je technický stav
kotelny. Ze čtyř stávajících kotlů
funguje na plný výkon pouze
jeden, ostatní tři dosluhují,“ nastínil současné problémy starého
kulturáku Jiří Pospíšil, místostarosta města. „Jednatel od nás
tedy dostal za úkol, aby udržel
provoz kotelny s minimálními
finančními náklady, protože

uvedené kotle určitě lze v rámci
nejnutnějších oprav ještě zbývající rok fungování Společenského domu provozovat,“ dodal
Pospíšil.
Jak jsme se ještě dozvěděli,
padl i naprosto nesmyslný požadavek na výměnu oken ve
Společenském domě. „To jsme
pochopitelně ihned zamítli. Taková investice v žádném případě
nepřipadá v úvahu,“ uzavřel toto
téma prostějovský místostarosta
zodpovědný za majetek města.

Předplaťte si periodikum, kde najdete

nejvíce zpráv z města

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

Prostějov - Rok 2014 je doslova za dveřmi. Za dva roky bude prostějovská radnice stoletá a chystají se velkolepé oslavy. Stará dáma ale potřebuje totální rekonstrukci. Rozvody, elektroinstalace i vodovodní řád jsou
staré desítky let. Některé části dokonce originální, od roku 1914, tedy od
dokončení stavby, se na ně prakticky nesáhlo. Současní konšelé za souhlasu zastupitelů vyčlenili v rozpočtu města pro tuto akci rekordní sumu,
celkem 31 milionů korun. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty
Zdeňka Fišera (na snímku), který je zodpovědný za veškeré stavební investice.
Michal Kadlec
Pane místostarosto, můžete
našim čtenářům konkrétně
říci, čeho se rekonstrukce
radnice bude týkat?
„Veškeré rozvody ve staré části
radnice, tedy voda, elektrika a
kanalizace, jsou vesměs ještě
původní. Trubky jsou z bůhvíjakého materiálu, většinou ještě olověné, litinové, jiné pouze
částečně pozinkované. A co si
budeme povídat, všechno je ve
značně dezolátním stavu. Veškeré rozvody se tedy budou
vyměňovat za plného chodu
radnice.“
Úřad tedy bude
fungovat bez
omezení. Jak se to zvládne?
„V současné době se již uvolnily prostory v budově Stát-

ního okresního archivu ve
Vrahovické ulici a s vedením
archivu máme ještě dohodu
o možném využití několika kanceláří. Tudíž po dobu
oprav budovy radnice se někteří úředníci po jednotlivých
odděleních, kde bude probíhat
rekonstrukce, dočasně přestěhují sem. Opravy radnice budou hodně technicky náročné,
interiér budovy má obrovskou
historickou hodnotu a nesmí
se nijak porušit cenné architektonické prvky. Nehorší to
bude u rozvodů elektriky, které
procházejí štukovými stropy.
Tady se budou muset rozebrat
parkety v místností nad daným
stropem a rozvody se vymění.
To všechno samozřejmě pod
dohledem památkářů.“
Hodně Prostějováků se logicky

zeptá, proč se za tolik peněz
opravují pouze rozvody. Copak venkovní fasáda žádnou
rekonstrukci nepotřebuje?
„Už při letmém pohledu zvenčí
na budovu staré radnice je patrné, že na fasádě žádné závady
nejsou, nikde nepadá omítka.

Je sice trošičku omšelá vlivem
stáří, ovšem žádnou zásadní rekonstrukci nepotřebuje. K jediné
opravě, a k té už došlo před několika lety, byla renovace balkonů z důvodu zajištění jejich statiky. Je pravda, že stávající fasáda
radnice je ještě originální z roku
1914, ale v příštích letech s její
opravou skutečně nepočítáme.“
Můžete na závěr
potvrdit, kolik
rekonstrukce radnice bude celkově stát, kdy se začne a ke kterému datu bude dokončena?
„Náklady se odhadují na bezmála 31 milionů korun a v
současné době se vypisuje
výběrové řízení na dodavatele.
Počítáme s tím, že s rekonstrukcí se začne určitě ještě
letos a každopádně musí být
dokončena v roce 2014, kdy
slavíme stoleté výročí prostějovské radnice.“
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Tel.: 773 998 887
bohdan.buzek@ceskapojistovna.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rády vám poradíme...
Pohybují se naše děti v reálném světě?

STRAŠÁK DNEŠNÍ DOBY - ZÁVISLOST

NA ON-LINE HRÁCH!

Nemusíte být zrovna vymítač, abyste v sobě zkrotili ďábla

aneb JAK SE VYROVNAT S NÁVALY VZTEKU

Naštvala
vás
blonďatá
tchýně nebo váš šéf, či snad
jen neschopná prodavačka?
Zuříte, máte pocit, že buďto
okamžitě začnete někomu
nadávat, nebo chytnete to, co
máte po ruce, a po dotyčném
věc hodíte? Tak zbrzděte!
Vztekem neboli hněvem totiž ničíte sami sebe! A to bez
legrace. Můžete si způsobit

nejrůznější problémy, od
vředů až po rakovinu! Ale
nepředbíhejme a začneme
postupně....
Co je to vlastně vztek? Vztek
patří mezi základní emoce,
které byly popsány již před několika tisíci lety. Je to přirozená součást našich životů. Tím,
že je vztek přirozený, není
dobré jej v sobě potlačovat, ale

naopak se s ním učit pracovat
a rozlišovat, zda je adekvátní
emoční reakcí, nebo zda je užíván za účelem dosáhnout svého. Řešením tedy není vylít si
vztek kdykoliv, kdekoliv a na
kohokoliv, ale ani ho potlačovat. Východiskem je schopnost
nakládat s emocemi vědomě a
nedopustit, abychom se stali
jejich obětí.

Jak tedy ovládnout vztek, chcete-li hněv?

Například psychologové z Yalské univerzity prováděli rozsáhlou studii, ve které se snažili
přijít na to, zda je pro zdraví
člověka lepší vztek potlačit nebo
ventilovat. Výsledek výzkumu
ukázal, že pokud dáme vzteku,
hněvu či zlosti plný průchod,
má to zcela konkrétní negativní
důsledky na naše zdraví. Dochází k nadměrnému vyloučení
stresových hormonů, které zvyšují riziko srdečního infarktu a
onemocnění kardiovaskulárního systému. Studie zaměřené
na osoby, které vztek potlačují,
objevily jednoznačně zvýšenou
tendenci k onemocnění rakovinou. Navíc se prokázalo, že
potlačené pocity jsou jednou
z nejčastějších příčin deprese,
zhoršení paměti, poruch spánku,
vysokého tlaku atd. Dejte si tedy
pozor, zcela tichá a nenápadná
komunikace mezi naší duší a
tělem totiž probíhá nepřetržitě.
V žádném případě nesahejte po
alkoholu nebo jiných tišících látkách, ty ve vás hněv jen zakoření. Už dávno překonanou radou
je i vybití se ze vzteku…

Možností jak se zlostí pracovat je celá řada. V našem přehledu se vám pokusím sdělit ty nejjednodušší...
1. Na internetu si vytiskněte jakoukoliv mandalu, kterou následně vybarvěte rudě a přitom myslete na
podmět, který vás ke zlosti žene.
2. Vezměte si papír a pastelky a zlost- hněv namalujte do jakékoliv podoby. Pak papír roztrhejte nebo
zmačkejte a vyhoďte, podupejte atd. Vnitřní hněv se tímto uvolní a nezůstává tak zaklíněn hluboko v
nás.
3. Velmi účinné bývá zpochybnění příčin samotné zloby, tzv. bagatelizace, ve smyslu nic není tak
hrozné, jak to vypadá...
4. Dopřejte si časový odstup mezi impulsem a vaší reakcí. Když hrozí nekontrolovaný výbuch, odejděte
z místa činu do příjemného prostředí nebo se tam alespoň pomyslně teleportujte
5. Lehce si zmáčkněte pravou nosní dírku a dýchejte jen levou. Dýchání vnímejte. Po chvíli se váš tep
i myšlenky ztiší a vy se tak uklidníte.
6. Stačí i pouhé vlastní přesvědčení, že jsem schopen své negativní emoce jako je vztek, zklamání
nebo strach kompetentně zvládat. Tento postup má prokazatelně kladný dopad na fyzické zdraví.

Začalo to rádiem, následně
televizí, pak přišel na řadu
počítač, arkádové automaty s
přenosnými přehrávači až po
nynější nejmodernější mobily
či konzoly. A i přesto se nejen
mladá generace neumí zabavit! Kam až dnešní technický
pokrok musí dojít, aby se naše
děti přestaly nudit? Na to hledáme odpověď v naší pravidelné rubrice...
Místo her na hřišti tráví svůj
čas u sociálních sítí nebo počítačových či konzolových her.
Klíčovou vlastností všeho je
stále se vyvíjející kvalita zvuku
a obrazu. Hry se stávají natolik
skutečnými, že některé děti (a
nejen děti) již nedokáží rozlišit herní svět od skutečnosti.
Vlastnosti a děj si přenáší do
běžného, reálného života. Je to
až neetické, ale ukazuje se, že
obchodníci využívají v boji proti
dětskému podvědomí nejmodernější poznatky psychologie,
antropologie, neurologie i sociologie prostřednictvím zástupů
diplomovaných profesionálů a
velmi pokročilých zařízení pro
monitorování mozkové činnosti,
sledování pohybu očí apod. U
dětí tak vytváří úplně jinou mentalitu. Všemu nasvědčuje i fakt,

že trh s touto formou zábavy je
jedním z nejziskovějších.
Existují však varovné případy
přílišného lpění na fiktivním
světě videoher. V roce 2005
například mladý muž z Koreje
zkolaboval po nepřetržitém padesátihodinovém hraní strategie
StarCraft a po srdečních komplikacích později zemřel v místní
nemocnici. Mezi další hrozby
patří i on-line hry. Americká Federal Communication Commision uvedla, že nepřetržité hraní
je jeden z nejvýznamnějších
faktorů vyloučení z vysokoškolského studia. On-line hry ze své
podstaty nabízejí jednak stále se
měnící herní zážitek a jednak
kontakt se skutečnými lidmi.
Hráč se do hry vrací už jen pro
pouhé setkání s lidmi, s nimiž si
má o čem povídat. Podobně jako
u závislosti na hazardu, alkoho-

lu, jídla, sportu a podobně, se i u
herní závislosti v mozku uvolňuje látka dopamin. To naznačuje,
že hráči mohou zažívat podobné
pocity jako při jiných populárních činnostech.
Vzhledem k psychologickému aspektu se tak zdá, že u her
jde o únik ze společnosti ještě
více než u látkových závislostí.
Mimo jiné proběhly výzkumy,
které dokázaly, že během PC
her je negativně ovlivňován pocit nasycení, nebo je indukován
projev mentálního stresového
zatížení, v jehož důsledku dochází k vyšší konzumaci stravy.
I když jednotlivý příjem stravy
se zdá zanedbatelný, během
času může mít zásadní vliv na
hmotnost. Tato závislost prozatím nemá svoji diagnostickou
kategorii a tím pádem nejsou
předepsány standardy léčby. To,
že dítě začne hrám na PC věnovat příliš času a rodiče odmítá
poslouchat, by měl být signál,
že „něco není v pořádku“. V
těchto případech je vhodné
se obrátit na psychologa, což
už v dnešní době není žádná
ostuda, právě naopak. Psycholog vaše dítě bude postupně rozvíjet tím správným
směrem...

kulinářský
k
u llin
inář ký k
koutek
o tek
aneb tip do kuchyně...
Pečená kachna a zelný salát v bramborové krustě

Ingredience pro 5 osob:
• 0,5 kg oloupaných brambor
• 25 ml olivového oleje
• 0,5 kg masa z pečené kachny
• 300 g zelného salátu s křenem
• 5 g červené chilli papričky
• 100 g hlávkového salátu
• sůl a pepř dle potřeby
• majoránka a petrželka
Oloupané brambory neoplachujeme ve vodě, ale pouze
otřeme vlhkou utěrkou. Na
hrubém struhadle nebo na
mandolíně je nastrouháme
na tenké nudličky. Na ochucení použijeme sůl, pepř,
sekanou petrželku a majoránku. Na pánvi s nepřipékavým povrchem rozehře-

jeme trochu oleje. Přidáme
nastrouhané brambory, lžící
urovnáme na tenkou placku
a pečeme po obou stranách.
Následně nakrájíme kachní
maso na nudličky a ohřejeme. Bramborovou placku
poté naplníme čerstvým
křenovým zelím, kachním
masem, lehce osolíme, ope-

příme a nakonec na nudličky
přidáme nakrájenou chilli
papričku. Teď už jen zavineme a spíchneme párátky,
vždy pět centimetrů od sebe.
Ostrým nožem pak rozkrájíme na kousky. Podáváme
s listovým salátem ochuceným dle potřeby.
Dobrou chuť…
INZERCE

„Moje babička říkávala, někdy je lepší malá pomoc, než-li velká nemoc,“
říká s lehkým úsměvem Iva Lišková o reflexní terapii a homeopatii

Smržice -V dalším dílu našeho seriálu zajímavých rozhovorů jsme se tentokrát vydali za Ivou
Liškovou ze Smržic, která je odbornicí na homeopatii, ale hlavně na reflexní terapii, která je úzce
spjata s naším zdravím… „Chodidlo je protkáno
celou řadou senzorů, které nám podle citlivosti
umožňují diagnostikovat příčinu našich bolestí,“
prozradila Večernici odbornice na reflexní terapii
Iva Lišková.
Aneta Křížová
Úvodem
nám
vysvětlete, co je reflexní terapie? A na
jakém principu funguje?
„Jak již samotný název napovídá, jde o reflexi čili zpětný
odraz, kterého využíváme
z místa stimulace na chodidle
až do míst na těle, která chceme
ošetřit. Na chodidlech je displej
celého těla. Samotné chodidlo je protkáno celou řadou
senzorů, které nám podle citlivosti umožňují diagnostikovat
příčinu našich bolestí.“

Mě osobně často
píchá právě na
ploškách
nohou,
čím to je? A co pro tělo tento
signál znamená?
„Píchání je jenom signálem,
který upozorňuje, že v místě,
kde prochází nervová dráha,
došlo k dráždění. Může jít
o řadu příčin. Podle citlivosti místa na chodidle, ve
kterém je píchání pocítěno,
se můžeme více přiblížit
k možné příčině.“
Co se dá všechno z
reflexních plošek
zjistit?

„Možností zjištění je tolik, že bych je všechny nevyjmenovala. Ale jen příkladem
z nejčastějších ošetření; je to
stav celého pohybového aparátu, stav trávicího ústrojí, lymfatického a vylučovacího systému. Z chodidla se dá vyčíst
mnohé jen pouhým pohledem,
než přejdu k reflexní terapii.“
Je tedy možné pomocí této terapie
odstranit
třeba
bolesti žlučníku, ledvin, hlavy
nebo i zablokovanou páteř?
„Ano, při všech těchto
bolestech mohu pomoci aplikací reflexní terapie. Důležité
je vždy dopátrat se příčiny!
Reflexní terapie má výhodu
v tom, že můžete pomoci
sami sobě a svým nejbližším.
Velmi dobře na terapii reagují
děti. Proto se snažím předat co
nejvíce poznatků a zkušeností
těm, kteří mají zájem aktivně
pečovat o své zdraví a
přijmout za něj odpovědnost.
Jak říkávala moje babička,
někdy je lepší malá pomoc,

než-li velká nemoc. Při těchto
společných sezeních využívám
také poznatků z oblasti homeopatie.“
Řada
našich
čtenářek jistě ocení
radu na závěr.
Pokud nás tedy postihne
například náhlá bolest hlavy,
který bod si máme masírovat?
„Na chodidlech je více bodů
první pomoci, ale univerzální
bod se nachází v linii pod

„Na chodidlech je více bodů
první pomoci, ale ten univerzální
se nachází v linii pod druhým prstem
od palce a vede až ke kloubnímu
spojení s nártní kostí. Je to místo,
kde se začíná zvedat klenba nohy.“
Odbornice IVA LIŠKOVÁ radí čtenářkám,
který bod si namasírovat při bolestech hlavy

druhým prstem od palce a
vede až ke kloubnímu spojení
s nártní kostí. Je to místo pod
bříškem, kde se začíná zvedat
klenba nohy. Tento bod stimulujeme nehtem palce, jako bychom chtěli kloubek nabrat na
palec. Stačí jeden silný přítlak,
který můžeme po chvilce opakovat.“

Předplaťte si periodikum, kde najdete

Večernici

a servis nejen pro ženy
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK města Prostějova bilancoval
Staronovou předsedkyní byla zvolena M. Sokolová

Prostějov/red - Okrašlovací spolek
města Prostějova bilancoval uplynulých jedenáct měsíců od poslední valné hromady. Od března 2011
uskutečnil spolek osmnáct projektů
v několika oblastech, což je o sedm
více než v předchozím období. Díky
trvalé podpoře sponzorů také získal
více finančních prostředků, které
mohl vložit do obnovy zeleně a podpory kulturního dění v Prostějově.
Hlavní aktivitou Okrašlovacího spolku
je a bude sázení stromů a úprava zeleně
ve městě. Během loňského roku se
ve spolupráci se střediskem sady a
parky firmy .A.S.A. Technické služby
Prostějov podařilo najít vhodnou lokalitu k ozelenění jižní spojky v ulici
Boženy Němcové, dále spolek přispěl
na výsadbu sedmnácti stromů ve školní
zahradě ZŠ E. Valenty a podílel se na
úpravě zahrady v mateřské škole v Rumunské ulici. Celkem tak byly vloni
vysazeny více než čtyři desítky stromů
v rámci akce Strom života pořádané
Nadací Partnerství.
„Oproti předchozímu roku jsme zvýšili
četnost pořádaných akcí a troufnu si říci,
že nikoliv na úkor kvality. Neopomněli
jsme žádnou z našich tradičních aktivit
a přidali k tomu řadu nových. Myslím,
že o Okrašlovacím spolku bylo i vloni
hodně slyšet. A to je jenom dobře. Chci
všem, kteří se na akcích spolku jakkoliv podíleli, poděkovat a vyslovit
přání, aby naše spolupráce pokračovala
se stejnou intenzitou i v následujícím
roce,“ zdůraznila předsedkyně subjektu
Milada Sokolová.
Spolek pokračoval také v podpoře a
propagaci kulturních aktivit, a to jak
již známými akcemi, tak zcela novými.
Mezi ty první patří podpora pěvecké
soutěže Hanácký talent, tradičně bohatá účast na prostějovských hodech
včetně oblíbené módní přehlídky,
vydání kalendáře prostějovských osobností, účast na celonárodní akci ve

Úspěšný křest. Mezi úspěšné akce Okrašlovacího spolku patřil i křest knihy pohádek spisovatelky Lilian Amann (na snímku vlevo). Vpravo staronová
předsedkyně spolku Milada Sokolová.
Foto: archiv Okrašlovacího spolku
vypouštění balónků Český Ježíšek
či druhý ročník Miss prostějovských
středních škol. Z nových akcí to byl
křest knihy pohádek spisovatelky
Lilian Amann, představení studie vizualizace bývalého židovského ghetta
na hradbách ve Školní ulici a obnova
tradičních nedělních promenád na
korze. Spolek podpořil prostějovské
umělce na dvou vernisážích výstav v
Praze v budově Senátu a závěr roku
2011 pak obstaral vánoční koncert
houslového virtuóza Pavla Šporcla a
pěveckého sboru Vlastimila.
„Z dalších činností je třeba zmínit
podporu akce Dětského domova
v Plumlově, který pořádá soutěž
mezi dětskými domovy na Moravě
v lezení na horolezecké stěně nazvanou ´Mikuláš na laně´, účast na
prostějovském veletrhu Hobby neděle,
účast na Dnu země a Dnu stromů,“
přidala Sokolová.
Okrašlovací spolek úzce spolupracuje
s partnery, k nimž patří především
prostějovští ochránci přírody z Ekocentra Iris, dále Kloboukový klub,
Divadelní klub Historia, společnost
TK PLUS, Železárny Annahütte, kulturní klub Duha, Mateřské centrum

Hlavně příroda. Během uplynulých jedenácti měsíců realizoval Okrašlovací spolek
města Prostějova osmnáct projektů, u nichž vévodily ochrana životního prostředí a zvelebování města. Na snímku pořádaný úklid Hloučele. Foto: archiv Okrašlovacího spolku

Cipísek. „Těmto i všem dalším, kteří
naši činnost podpořili, a především
sponzorům, kteří přispívají na činnost
spolku finančními dotacemi, patří
obrovský a upřímný dík,“ zdůraznila
předsedkyně.
Okrašlovací spolek města Prostějova
byl obnoven v roce 2007. Celých pět
let své činnosti směřuje ke zlepšování
životního prostředí, výsadbě zeleně
a pořádání různých kulturněspolečenských akcí. Veškeré finanční
prostředky získává jako sponzorské
dary od podnikatelů, firem či občanůpatriotů, kterým není jedno, jak město
Prostějov vypadá, a chtějí zlepšit
prostředí, v němž žijí. Od zahájení obnovené činnosti nepožádal spolek ani
jednou o veřejnou finanční podporu či
grant. Veškeré aktivity jsou otevřené
veřejnosti, která kulturně-společenské
akce hojně a ráda navštěvuje. Letošní
valná hromada Okrašlovacího spolku
byla volební, přičemž do čela byla opět
zvolena Milada Sokolová.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou vyjádřit
pochvalu a poděkování divadelnímu spolku Historia ve spolupráci s
Okrašlovacím spolkem města Prostějova, jmenovitě paní Suchánkové
a panu Čechovi za pečlivě připravené vyprávění „O prostějovských
domech“.
Přednáška se koná každý měsíc na
náměstí Prostějova. Schází se nás
tam zatím asi pětadvacet posluchačů
a to i v nepříznivém počasí. Dozvíte
se formou žertovného povídání o
historii prostějovských domů i jejich
majitelů na náměstí Prostějova.. Je
to opravdu zajímavé a je škoda, že
nás není více. zájemců. Pozvánka je
zveřejňována v každém vydání Radničních listů. Všem organizátorům
děkujeme a těšíme se na další vyprávění.
Marie Týnová

Prostějovská PRODEJNA T-PARKET
nabízí novou modelovou řadu dveří

Prostějov/pr - Na trhu působí
firma T-parket s.r.o. již od roku
2002, kdy se zabývala především
prodejem i pokládkou podlah a
to od PVC v rolích, tak i současně
velice moderní a oblíbený vinyl,
marmoleum, dále pak laminátovou podlahu, dřevěnou dýhovanou a třívrstvou podlahu, až po
korek a dokonce i koženou podlahu. Všechny tyto druhy podlah
nabízí prostějovská prodejna v
Kostelecké ulici ve vysoké kvalitě
a skutečně bohatém množství
dekorů, z nichž si i nejnáročnější
zákazník určitě vybere.
„V současné době můžeme našim
zákazníkům nabídnout širokou
škálu interiérových dveří, a to
od těch luxusnějších, jako jsou
německé dveře PRÜM a polské dveře PORTA DOORS pro
náročnější zákazníky, až po cenově
přijatelnější, ale neméně kvalitní
dveře CAG od českého výrobce.
V naší nabídce jsou však i vnitřní
vstupní bezpečnostní dveře do
bytových prostor, které můžeme
nabídnout i jako kompletní sadu,
skládající se z křídla a speciální ocelové zárubně typu 2 a 3 podle ENV
nebo třídy C za lákavou cenu,“ říká
Radek Trunečka z firmy T-parket
Prostějov.
„Zákazník si také u nás může vybrat
z několika typů povrchů dveří, mezi
ten nejzákladnější patří foliované
dveře, které mají většinou výplň
voštinu a jsou tak nejlevnějším
modelem,
jaký
můžeme
zákazníkům nabídnout,“ přidává
Barbora Navrátilová. „Dále jsou to
dveře s povrchem CPL, tedy laminací, které patří mezi nejodolnější
povrchy, pokud zvažujeme mechanické poškození dveří, a také
tedy mezi zákazníky nejoblíbenější
variantu. Pro ty náročnější zákazníky může T-parket dále nabídnout
dveře v povrchu dýha, nebo bílý
lak, které každému interiéru dodají
luxusní nádech. Obzvlášť potom
dveře v bílém laku jsou architekty
velmi vyhledávané pro svoji jednoduchost a eleganci, aby tak odlehčili
interiéru, kde už je dřevěných prvků

příliš mnoho a je také možné u nich
zvolit odstín ze vzorníku RAL i
s možností vysokého lesku.
„Pokud se ještě vrátíme k laminovaným dveřím, rádi bychom zde
podotkli, že standardně konkurence
nabízí dveře v tomto povrchu s ochrannou vrstvou 0,2, kdežto my můžeme
nabídnout dveře značky PRÜM již
s ochranou 0,4 včetně zaoblené hrany
dveří bez napojení a s výplní v dutinkové dřevotřísce jako základ za
plně srovnatelnou cenu s konkurencí,“
objasnila důležitý aspekt Navrátilová.
Další výhodou výrobce PRÜM je
určitě možnost například mléčného
skla u prosklených dveří bez příplatku,
kdežto u konkurenčních modelů se za
toto většinou připlácí nemalé peníze.

Pokud má zákazník speciální
požadavky, například v podobě
různých atypických dveří, v Tparket mu rádi poskytnou odborné poradenství a vždy se snaží
vybrat i poradit nejlepší možnou
variantu.
„Dále
nabízíme
dveře jak v posuvu na zeď, tak
i do pouzdra včetně značky
ECLISSE. Máme široký výběr
kování na dveře a samozřejmě
provádíme zaměření i montáž
spolu s vypracováním rozpočtu
na míru,“ prozradila dále Barbora
Navrátilová.
„Naše široká nabídka tedy dovolí
každému zákazníkovi vybrat
dveře s ohledem na vzor i cenu,
přičemž společným znakem
různorodosti provedení všech
modelů je vysoká kvalita. Bez
ohledu na cenu si mohou být naši
klienti skutečně jisti, že dostanou
vždy produkt té nejvyšší kvality,“
dodává Radek Trunečka.
Takže, pro podlahy a dveře
jedině do T-parketu!

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

O dopravě s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje ALOISEM MAČÁKEM:

„První nová vlaková souprava by měla na regionální tratě vyjet v říjnu!“

Prostějov - Náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města Prostějova Alois Mačák
(na snímku) působí ve veřejném životě od roku
1989, kdy se angažoval v Občanském fóru a
v polistopadových odborech. Od roku 1994
je členem Zastupitelstva města Prostějova,
přes deset roků vykonával funkci místostarosty
města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do
Zastupitelstva Olomouckého kraje. V listopadu
2008 byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast
dopravy. V uplynulém týdnu jej Večerník požádal
o zodpovězení několika otázek týkajících se dopravní problematiky.
Petr Kozák
Pane náměstku,
jak se po třech
letech cítíte v této funkci?
„Již od prvopočátku jsem se
cítil jako ryba ve vodě! Tato
práce mě velmi zaujala. Měl
jsem jasnou představu, co
mohu v této funkci očekávat.
Současná doba je nejen pro
Olomoucký kraj ekonomicky
nepříznivá, o to více se člověk
musí snažit, aby byl pro lidi
přínosný a užitečný. Doprava
přináší každý den nové reálné
problémy, které je nezbytné
řešit.“
V jakém rozsahu bude v kraji
zajištěna
dopravní
obslužnost v příštím roce a
jaký je plánovaný objem
finančních prostředků?
„Především nyní v ekonomicky složitém období
s vysokou nezaměstnaností
je to velmi důležitá věc pro
každodenní život našich
občanů. Jsme jedním z mála
krajů, který udrží dopravní
obslužnost, ať již železniční
nebo autobusovou, i v příštím
roce ve stejném rozsahu. Co
se týká regionální železniční

osobní dopravy, jedná se o
zhruba šest milionů takzvaných
vlakokilometrů.
Autobusová doprava bude
také v příštím roce opět ve
srovnatelném rozsahu zhruba
osmnáct milionů kilometrů.
Předpokládané náklady na
dopravní obslužnost v roce
2012 jsou plánovány ve výši
asi osm set milionů korun.
Opět zdůrazním, že tyto nemalé finanční prostředky
vynaložené
na
dopravní
obslužnost v průběhu roku
u dopravců kontrolujeme
včetně kvality jejich poskytovaných služeb.“
Od kdy mají
jezdit v Olomouckém kraji nové moderní vlakové soupravy?
„První nová vlaková souprava
by měla na regionální tratě
vyjet v říjnu 2012 a další dvě
v průběhu následujícího roku.
Nákup těchto nových vozidel
pro železniční dopravu jsme
významně finančně podpořili
z Regionálního operačního
programu. V rámci našich
možností děláme vše pro to,
aby nádraží v Olomouckém kraji byla pro cestující
bezpečná a se standardem

jednadvacátého století a také
aby co nejdříve jezdily nové
vlakové soupravy pořízené ať
již z Regionálního operačního
programu nebo z finančních
prostředků Českých drah.“
Jste
také
členem Výboru
Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava
tedy orgánu, který schvaluje
evropské peníze. Kolik zbývá
pro náš region ještě vyčerpat
finančních prostředků?
„Z Regionálního operačního
programu zbývá ještě vyčerpat
zhruba dvě a půl miliardy korun. V březnu bude vyhlášena
výzva, do níž mohou své
projekty předkládat města
a obce. Půjde například o
cyklostezky (160 milionů
korun) nebo infrastrukturu
pro rozvoj vzdělávání (257
milionů korun), ve které jsou
podporovány i střední školy.
Příjemcem této dotace mohou
být také organizace zřizované
krajem. Další výzvy budou
následně vyhlášeny v měsíci
květnu. Pevně věřím, že město
Prostějov a další obce z našeho
okresu budou opět úspěšné.“
Vláda má ve
svém
programovém
prohlášení
udržení výše investic do dopravní infrastruktury. Proč
je ve Státním fondu dopravní
infrastruktury
navržena
částka pouze sedmatřiceti
miliard, která byla dodatečně
doplněna o čtyři miliardy korun?
„Takto si zřejmě vyložilo plnění
programového
prohlášení
Ministerstvo financí. Bývalý
ministr dopravy Bárta si nechal
meziročně snížit celkové zdroje o šestatřicet procent. Místo
zhruba devadesátišesti miliard
korun je v tomto důležitém
fondu jen tato nedostatečná

„Již od prvopočátku jsem
se cítil jako ryba ve vodě!
Tato práce mě velmi zaujala.
Měl jsem jasnou představu,
co v této funkci očekávat...“
Náměstek krajského hejtmana Alois Mačák
o svých pocitech po třech letech ve funkci
částka! Ministerstvo dopravy
podle oficiální tiskové zprávy
uvádí, že návrh státního
rozpočtu na rok 2012 způsobí
zásadní kolaps v celém rozvoji
dopravní infrastruktury ČR.
Nesmyslné škrty se významně
projeví nejen v radikálním
zpomalení výstavby silničních
a železničních komunikací, ale
současně se citelně dotknou
i ekonomiky země. Stručně
řečeno, omezovat v současné
ekonomicky složité době ze
strany státu investice do dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti je bezesporu cestou do pekel! Opět se
zhorší konkurenceschopnost
ČR a poroste nezaměstnanost.
Vinou této odborně nekompetentní vlády zřejmě nebude
vyčerpán ani Operační program Doprava tedy výhodné
evropské peníze určené na rozvoj infrastruktury.“
Kolik peněz investuje v letech
2012 a 2013 Olomoucký kraj
do své dopravní infrastruktury zejména silnic druhé a
třetí třídy?
„V roce 2001 stát převedl tyto
silnice na kraje ve špatném
technickém stavu. Jednorázově
bychom potřebovali zhruba
pětadvacet miliard korun, aby

tyto silnice měly standard tohoto století. V rámci našich
možností jsme na silnicích
druhé a třetí třídy v minulém
roce proinvestovali přes osm
set milionů korun. V letech
2012 a 2013 bude Olomoucký kraj investovat do své
silniční sítě za předpokladu
současného stavu finančních
možností přes jednu miliardu korun. I to je pádný důkaz,
že peníze neprojídáme, ale
investujeme! Pokud by vláda
nezastavila od roku 2011
dohodnuté spolufinancování
státního rozpočtu ČR na regionálních operačních programech, měl by Olomoucký
kraj na investice zhruba o 1,3
miliardy korun více. Tak jako
v případě dopravní obslužnosti
se tato vláda nepomstí krajům,
ale občanům, kteří v nich žijí.“
Kolik finančních
prostředků se
od roku 2008 doposud proinvestovalo v našem okrese
včetně města Prostějova do
dopravní infrastruktury?
„Včetně peněz z Regionálního
operačního programu to je přes
sedm set padesát milionů korun. Z prostorových důvodů
však výčet těchto investičních
akcí nemohu v tomto rozhovoru uvést.“

Jak pokračuje
příprava realizace investiční akce „Přeložka
silnice II/366 Prostějov-sever“,
takzvaného severního obchvatu?
„Je to důležitý a potřebný obchvat, který má odklonit tranzitní
dopravu z centra města. Celková částka na jeho realizaci je
zhruba třistadevadesát milionů
korun. Největším problémem
pro samotnou realizaci jsou
však majetkoprávní vztahy, tedy
výkupy pozemků. Do února tohoto roku se z šestaosmdesáti
smluv vlastníky pozemků
podařilo uzavřít pouze dvaadvacet. Bohužel současná legislativa při majetkoprávním
vypořádání pozemků ani pro
dopravní stavby ve veřejném
zájmu neumožňuje zásadním způsobem urychlit výkupy pozemků bez přistoupení
k procesu vyvlastňování. I
tento proces je však velmi
komplikovaný. Stručně řečeno
jsme jediná země v Evropské
unii, kde příslušná legislativa
je v této věci naprosto bezzubá. Pro informaci uvedu, že
šestatřicet vlastníků souhlasí se
stavbou na svých pozemcích
za splnění určitých podmínek
ze strany Olomouckého kraje.
Nejčastější požadavky jsou na

cenu nebo na výkupy celého
pozemku. Někteří vlastníci
předmětných pozemků neustále
spekulují, že by mohlo časem
dojít ke změně územního
plánu na stavební pozemky a
tím k vyšší kupní ceně, která
je stanovena soudním znalcem
dle tržního ocenění ve výši čtyř
set korun za metr čtvereční.
Olomoucký kraj bude i
nadále s městem Prostějovem
intenzivně
pokračovat
v
přípravě této pro naše město
tak důležité a prospěšné stavby,
aby ji bylo možné co nejdříve
realizovat a využít i finančních
prostředků z Evropské unie.“
Jak pokračují
opravy zdevastované rychlostní komunikace
R46 mezi Vyškovem a Olomoucí, kde je od srpna minulého roku snížena maximální rychlost na sto kilometrů za
hodinu?
„Po našem velkém tlaku na
zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR i na současného ministra
dopravy Pavla Dobeše bylo v minulém roce vyčleněno Ministerstvem dopravy stočtyřicet milionů
korun na výměnu středových
svodidel. V tomto roce dojde
k rekonstrukci vozovky za
zhruba dvěstě milionů korun
a v následujícím roce by tyto
opravy měly být dokončeny
za přispění částky dvaašedesáti
milionů korun. Naší snahou je,
aby byly dokončeny co nejdříve
a opět byla rychlost vrácena na
původních sto třicet kilometrů za
hodinu.“
Na závěr mi
ještě
dovolte
obligátní otázku: co byste si
nejvíce přál?
„Moje přání zůstává stále stejné: zdraví a štěstí pro lidi! A
to si také dovolím popřát všem
našim občanům a čtenářům
Prostějovského Večerníku.“

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

A GRATULUJEME!!!

Sára Mrňková
17. 2. 2012 47 cm 2,80 kg
Prostějov

Leontýna Trávníčková
25. 2. 2012 48 cm 2,65 kg
Prostějov

Adéla Šínová
26. 2. 2012 50 cm 3,20 kg
Lutín

Tobiáš Fraus
27. 2. 2012 49 cm 3,50 kg
Prostějov

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.

Z NEMOCNICE ...

UNI Á Í NÁLEZ
UNIKÁTNÍ
Á
pracovníků laboratorní medicíny
POMŮŽE včasně ODHALIT PORUCHU funkce LEDVIN
pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a biotechnologickou
firmou jsme náhodně, při testování látky zvané uromodulin,
kterou jsme chtěli stanovovat v
moči, zjistili, že se tato bílkovina
vyskytuje také ve vysoké koncentraci v krvi jak u zdravých tak
nemocných osob,“ říká přednosta
Oddělení laboratorní medicíny
prof. MUDr. David Stejskal,
PhD., a doplňuje: „Následně
jsme si ve dvou nezávislých
studiích, prováděných v Praze a
v Prostějově ověřili, že uromodulin je velmi přesným ukazatelem
časného poškození ledvin a
pravděpodobně lze podle jeho
koncentrace i monitorovat zdravotní stav pacientů s již probíhajícím ledvinným postižením.“
Diagnostika
počínajících
postižení ledvin je přitom
zcela
zásadním
faktorem

pro odpovídající terapii i
řady civilizačních chorob a
v současné době neexistuje
žádný solitérní parametr, pomocí kterého by bylo možno
toto poškození odhadovat.
„Běžně se v praxi používají
takzvané multiplexní analýzy,
které spočívají ve vyšetření
palety metod v krvi a moči, ty
však často nejsou dostatečně robustní ani citlivé. Náš test, podle
prvních výsledků, výše popsaná
negativa neobsahuje a správně
odhadoval přítomnost poškození
ledvin u více než 96 % jedinců,“
vysvětluje profesor s tím, že si
celý projekt nechává společnost
v současné chvíli patentovat.
Lidem
s
chronickým
onemocněním ledvin hrozí
nejméně desetinásobné riziko,
že předčasně zemřou následkem
kardiovaskulárních onemocnění

koronárních tepen, mozkových
tepen, periferních tepen či selháním srdce a to nezávisle na
tom, zda se u nich selhání ledvin
vyvine. V České republice je
odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační
funkcí ledvin, nejčastěji v
důsledku diabetu, hypertenze, či
poruchy prokrvení ledvin. Snížit
riziko vývoje selhání ledvin a
předejít komplikacím přitom
může právě včasná diagnóza.
Veřejnost bude mít jedinečnou
možnost podstoupit tento test
při příležitosti Světového dne
ledvin, který si opět připomene
také prostějovská nemocnice.
Akci letos pořádá tentokrát
ve čtvrtek 8. března od 8.00 do
14.00 hodin. Zájemci mohou
přijít bez doporučení přímo
do nefrologické ambulance
prostějovské nemocnice.

Prostějov/red - Ve čtvrtek
23. února proběhl tradiční
karneval Mateřského centra
Cipísek v Prostějově k výročí
založení, přičemž letos slaví
Cipísek už třinácté narozeniny. V sále Národního domu se
sešlo na sedm desítek dětí se
svými rodiči a prarodiči.
„Kromě tanečků a písniček je
čekala také pohádka ´O koťátku, co zapomnělo mňoukat´,

soutěže a zasloužená odměna.
Vzhledem k tomu, že se na
všechny zájemce nedostalo,
slavil Cipísek i celý následující
týden,“ prozradila Večerníku
Markéta Skládalová a dodala,
že narozeninový program s vyráběním, mlsáním a plesáním
proběhl ve všech programech
mateřského centra.
V březnu je v plánu společná
návštěva dětského oddělení

Pohádkově veselo. V Mateřském centru Cipísek se zjevilo na sedmdesát dětiček v maskách. Tančilo
se, zpívalo a mňoukalo při kočičí pohádce.
Foto: archiv MC Cipísek

CHCETE MÍT SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
POMÁHÁME VÁM ŠETŘIT
POŘÁD ZA STAROU CENU?
.
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník
si můžete objednat předplatné ...
• SLEVA 33% oproti ceně na stánku
• magazín TV POHODA ZDARMA
• aktuální a zajímavé INFORMACE Z VAŠEHO REGIONU
• každý měsíc vkládané SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
• ŠANCE VYHRÁT některou z věcných cen
• doručení každé pondělí do vaší schránky

městské knihovny pro rodiče
s dětmi, společný výlet autobusem do ZOO ve Vyškově i
kurz základů první pomoci pro
rodiče.
Bližší informace najdete pravidelně v kaleidoskopu Večerníku na vedlejší straně dnešního
vydání, nebo na internetových
stránkách www.mcprostejov.
cz , případně také na www.facebook.com/cipisekprostejov .

...

VAŠE PENÍZE..

... to vše jen za 520 Kč

UŠETŘÍTE 260 KČ oproti ceně na stánku
A NAVÍC UŽ BRZY VYPUKNE...
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků

!VELKÁ SOUTEŽ!
o hodnotné ceny

Předplaťte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

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

...ještě

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



Prostějov/Hana Szotkowská
(mluvčí holdingu AGEL) Každý desátý dospělý člověk
na světě trpí určitou formou
poškození ledvin a každý
rok jich miliony předčasně
umírají na kardiovaskulární
choroby spojené s chronickým onemocněním ledvin.
Pracovníkům Oddělení laboratorní medicíny společnosti
Středomoravské nemocniční
(Nemocnice Prostějov, Přerov,
Šternberk) se nyní podařil
unikátní nález, díky kterému
lze poruchu funkce ledvin
včasně rozpoznat!
Nový unikátní nález pomůže
lékařům včas rozpoznat u
pacientů poruchu funkce ledvin,
a také umožní monitorovat jejich
postižení u pacientů s již probíhajícím ledvinovým postižením.
„Ve spolupráci s výzkumným

CIPÍSEK SLAVIL TŘINÁCTÉ NAROZENINY

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

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.
SONS „Semtamník“
pondělí 5. března
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku (každé druhé
pondělí v měsíci).
středa 7. března
9.00 až 10.00 Kurz angličtiny
pro pokročilé. Noví zájemci
vítáni, materiály ve zvukové
podobě k dispozici. Pořádá
TyfloCentrum Prostějov pro
klienty se zrakovým postižením. (Každou středu v klubovně SONS.)
Středa 7. března
Návštěva interaktivní výstavy „Poznávej se“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci,
nám. Republiky č. 5. Čeká
nás 60 exponátů, které jsou
sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou
formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského těla, o lidských
smyslech nebo i to, jak někdy
vlastní smysly klamou. Odjezd z Pv vlakem ve 13.00h,
odjezd z Ol vlakem v 16.32.
čtvrtek 8. března
8.00 – 11.00 Tvoření z keramické hlíny v centru denních
služeb LIPKA Prostějov, Tetín
č. 1. Sraz zájemců v 7.50 před
vchodem do Lipky. S sebou
pracovní oděv, 40 Kč a chuť
tvořit zase něco nového.

Dražba movitých
věcí pouze jedna
Okresní soud v Prostějově nařídil na březen jedinou dražbu movitých věcí,
která se uskuteční v pátek
16. března od 9.00 hodin
na exekučním oddělení na
Sídlišti svobody. Dražba je
nařízena proti povinnému
Vratislavu Grulichovi z Čelechovic na Hané. Dražit se
bude starožitná skříň s vyvolávací cenou 3 000 korun. Tu
si budete moci prohlédnout
pouze v den konání dražby.

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
březen na téma Kniha je můj
kamarád
Na všechny programy MC
Cipísek, kromě odpolední
herny, je potřeba přihlásit se
z kapacitních důvodů předem.
Kreativní večer - enkaustika malování voskem pro začátečníky středa 14. 3. od 18 hodin
Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou - beseda ze světoznámou
dětskou psycholožkou a rodačkou z Prostějova proběhne ve
středu 25. dubna v podvečer v
přednáškovém sále Národního
domu Předprodej vstupenek v
MC Cipísek od 5. 3. v odpoledních hernách.
Zápis na volná místa do programů MC Cipísek na období
duben-červen proběhne od
19.3. vždy odpoledních hernách
pravidelné programy MC:
Cipískova školička - adaptační
program před vstupem do MŠ
Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové-programy pro rodiče s dětmi
dle věku dětí
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22,796 40 Prostějov 1.
Pobyt u moře - Chorvatsko
– Makarská riviéra Zaostrog
7. – 19. 8. 2012. Pořádá Asociace Radost Prostějov. Využijte
hromadnou slevu a pojeďte
s námi. 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.
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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.
Velikonoční výstava v Křenůvkách v neděli 11. března od 14
hod. v místním pohostinství.
Tradiční prodejní výstava v duchu jara a velikonoc. Keramika, košíčky, kraslice, obrázky,
malby na dřevě, šperky svíčky,
výrobky z korálků, výrobky z
papíru a mnoho dalších ručních prací. Přijďte si s námi
vychutnat atmosféru jara a velikonočních svátků.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

TIP Večerníku

SIGNÁL

Komedie/drama, Česko, 2011, 115 min
KDY: 5. BŘEZNA – 11. BŘEZNA 2012
KDE: KINO METRO 70
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof
Hádek, Bolek Polívka, Karel
Roden, Kateřina Winterová,
Jiří Menzel, Eva Josefíková,
Norbert Lichý, Hynek Čermák, Karel Zima
vání, zvláště když se dozvědí o
zajímavé finanční odměně pro
Poklidnou idylu rázovité majitele pozemku, na kterém
vesničky, která je tak trochu bude vysílač stát. Vesnice se
odříznutá od světa, nečeka- rychle stává bitevním polem
ně rozčeří sympatičtí mladíci a to s využitím všech povoleKája (Kryštof Hádek) a Filos ných i nepovolených zbraní.
(Vojta Dyk). Přijeli prý proto, Je ovšem otázkou, zda Filos s
aby vyhledali nejlepší místo Kájou budou schopni naplnit
pro instalaci nového mobilního očekávání, do nich vkládaná.
vysílače. Vidina zisku vzbudí v Možná totiž nejsou tím, za co
místních pochopitelné očeká- se vydávají...

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 Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
omezen. Bližší informace na tel.
Husovo náměstí 67, Prostějov,
čísle: 776 054 299
www.iris.cz, iris@iris.cz,
ZO SPCCH Prostějov, Kos- tel: 582 338 278
telecká 17 pořádá dne 28. 3. pracovní vycházka
2010 zájezd do Českého Tě- sobota 10. března - Vyvěšování
šína a Polska pro členy i ne- budek pro ptactvo a pro hmyz
členy. Odjezd v 5.45 hod z Hl. v jižní části okresu Prostějov-pranádraží od lokomotivy, návrat covní vycházka
do 15.30 hod. Přihlášky přijí- Sraz v Brodku u Prostějova na
má p. Hořava v kanceláři ZO autobusové zastávce v 8:30
SPCCH , dveře č. 109, každé (odjezd vhodného autobusu z
úterý od 9.00 do 11. 00 hod.
Prostějova v 8:00 z aut. nádraží)
Vycházka a výjezd po lokalitách
Charitativní sbírka:
v okolí Brodku u Prostějova,
Občanské sdružení Pomocná Dětkovic a Alojzova, spojeno s
ruka pořádá charitativní sbírku. instalací vyrobených doplňkoSbírka se koná v pátek 16. 3. vých zařízení pro hnízdění ptá2012 od 10.00 do 15.30 hod. ků a blanokřídlého hmyzu.
v ZŠ Jana Železného na Sídlišti
svobody a ZŠ a RG Studentská Zveme vás na společné zamyšul. Sbírá se: oblečení, hračky, lení nad otázkami a záhadami
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ruč- života. Přednášející biotronik
níky, kabelky, knihy aj. Vše Tomáš Pfeiffer odpovídá na píbalené v sáčcích a pytlích. Infor- semné i ústní dotazy posluchačů.
mace na adrese: OS Pomocná Vstupné je dobrovolné. Neděle
ruka, Školní 32, Prostějov, tel.: 11. 3. v 9.00 hod., Společenský
dům, Komenského 6
582 335 251, 734 575 711

První draženou věcí bude
dům se zastavěnou plochou a
zahradou v Konici při silnici
na Křemenec. Jde o nepodsklepený rodinný dům 2+1 ,
který byl celkově přestavěn
v roce 1960 a plynofikován v
roce 1994. Dům má ústřední
topení, elektrický ohřev vody
v koupelně a je obydlen spoluvlastnicí. Vyvolávací cena je
84 375 korun, dražební jistota
činí 50 000 korun.

Druhou draženou nemovitostí
bude rodinný dům s nádvořím
a zahradou ve Štětovicích u Vrbátek. Jedná se o přízemní dům
bez příslušenství dostupný přes
nezpevněnou obecní komunikaci. Dům má poškozenou střešní
krytinu, zatéká do něj a je dlouhodobě nevyužívaný. Vyvolávací cena je 142 260 korun a dražební jistota činí 70 000 korun.
Třetí draženou nemovitou věcí
je orná půda v katastru Krasic.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

pátek 9. března
21.00 J Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 10. března
21.00 DJ Iceman

09.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 8. 3.
12.30 - 13.30 hodin

Jedná se o ideální polovinu
intenzivně využívaného zemědělského pozemku zhruba 500
metrů od silnice z Prostějova na
Určice. Půda je pronajata ZD
Domamyslice za 836 Kč ročně.
Vyvolávací cena je 69 710 korun, dražební jistota činí 30 000
korun.
Dražební jistotu je nutné složit
hotově do pokladny soudu nebo
do zahájení dražby v dražební
síni.

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

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Karel Povolný 1922 Prostějov
Božena Heitelová 1927
Prostějov
Ing. Bohumil Titz 1959
Prostějov
Lidmila Bukvová 1920
Prostějov
Ing. Ivo Smolík 1962 Prostějov

Lubomír Kajlík 1933 Přerov
Jaroslav Koudelka 1954 Vícov
MUDr. Josef Dvořák 1928
Vrahovice
Věra Otrubová 1927 Prostějov
Viera Prchlíková 1964
Holubice
Jarmila Mráčková 1929 Pivín

Rozloučíme se...
Pátek 9. března 2012
Václav Meluzín 1927 Prostějov
11.00 kostel C+M Prostějov
Jarmila Reková 1925 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Černohousová 1928 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marta Lachmanová 1963 Malé Hradisko
14.00 Obřadí síň Malé Hradisko

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Dzbel
Dne: 19. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dzbel od č. 37, 117,
a 50 po konec obce sm. Nectava včetně podnikatelských
subjektů a ZD (mimo objekty
ACHP).
Obec: Vrbátky
Dne: 19. 3. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrbátky vymezené
čísly od č. 103 po č. 120, od
č. 103 po č. 259, dále 187, 61,
102, 211 ČOV, celá ulice k
nádr. ČD. Dne: 19. 3. 2012 od
12:00 do 14:00 hod. Vypnutá
oblast: část obce Vrbátky ve
směru od Vrahovic a Duban
dále levá strana ulice ke škole
a od č. 119 oboustranně po konec ulice, celý spodní konec.
Obec: Březsko
Dne: 19. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Březsko včetně
podnikatelských subjektů.

Obec: Lhota u Konice
Dne: 19. 3. 2012 od 12:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec Lhota u Konice včetně podnikatelských
subjektů.
Obec: Bedihošť
Dne: 20. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Bedihošť včetně
všech podnikatelských subjektů (mimo areál cukrovaru
s fa. Kouřil, Avia, Hnízdil,
RD č. 518 a celé Václavovice.) Dne: 20. 3. 2012 od
12:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Bedihošť- areál cukrovaru s fa.
Kouřil, Linori Avia, R.D. č.
518.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 3. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská
trafostanice
SILO (č. 300649).
Obec: Kraličky
Dne: 20. 3. 2012 od 12:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kraličky včetně
všech podnikatelských subjektů.
Obce: Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice

Kinoklub DUHA

sobota 10. března ¨
15.00 Šmoulové
USA, 2011
17.30 Šmoulové
USA, 2011
20.00 Twilight sága:
Rozbřesk - 1. část

Soud draží nemovitosti - domy i pole
Prostějov/red - Okresní
soud v Prostějově připravil
dražbu nemovitostí, která
se uskuteční dne 26. března
2012 v 9.00 hodin v jednací
síni číslo dveří 17 ve druhém patře budovy soudu
v Havlíčkově ulici číslo 16.
Dražba je nařízena proti
povinným Luboši Chytilovi
z Prahy, Jiřímu Třískovi ze
Štětovic a Haně Tempírové
ze Zábřeha.

pondělí 5. března
14.00 Motýlí čas
17.30 Můj týden s Marylin
20.00 Signál
úterý 6. března
17.30 Můj týden s Marylin
20.00 Signál
středa 7. února
17.30 Můj týden s Marylin
20.00 Signál
čtvrtek 8. března
17.30 Signál
20.00 Čtyři slunce
pátek 9. března
17.30 Čtyři slunce
20.00 Signál
22.15 Signál
sobota 10. března
17.30 Čtyři slunce
20.00 Signál
22.15 Signál
neděle 11. března
17.30 Čtyři slunce
20.00 Signál

NOVĚ u nás cvičení dětí s rodiči každý pátek v 9.30 hod. a
cvičení dětí do 3 let bez rodičů v
10.30 hod. Rodiče cvičících dětí
mají v tuto dobu slevu 50% na
cvičení v posilovně. Informace
tel.: 733 327 915, 773 125 774
REMI SPORT, Českobratrská
13, Prostějov

úterý 6. 3.

Dne: 21. 3. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice
Dlouhá Ves, Vrchoslavice
část od Dlouhé Vsi po č. 6,
č. 10, ulička s č. 149 a ulice s
mysliveckou chatou.
Obec: Bedihošť
Dne: 23. 3. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Bedihošť Václavovice celá ulice L. Svobody,
Lahůdková, Nerudova od č.
85 po ul. Lahůdkovou a dále
od ul. Lahůdkové ulice, Palackého po č. 420.
Dne: 23. 3. 2012 od 12:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Bedihošť Václavovice s celými ulicemi: Komendova, Zátiší, Jiráskova,
levá strana Nerudova od č.
439 a Palackého po č. 470 +
RS plynu včetně všech podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 3. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: Stavebniny Stavospol,
velkosklad Rexel, Metalšrot
Tlumačov, garáže.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Apollo 13

Kino Metro 70

Simetrix

pátek 9. března
A ještě trochu jazzu, swingu LIVE - Easy Jammin
Po malé přestávce je tu opět
párty plná nejen jazzové
muziky, tentokrát doplněná
o koncert prostějovské jazzové naděje EASY JAMMIN!!!
sobota 10. března
VYPSANÁ FIXA
– 4 SLUNCE TOUR
After party se skupinou Symmetric Lady – rock-rock /
Prostějov. Předprodej: Hudební nástroje Zdenek Tyl,
Kramářská ul. č. 1, Prostějov.

Městské divadlo
v Prostějově

čtvrtek 8. března
9.00 POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
Divadlo Paravánek Brno
- pro školy
11.00 POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
Divadlo Paravánek Brno
- pro školy
pátek 9. března
9.00 Alois Jirásek:
LUCERNA
DL Ostrava - pro školy
11.00 Alois Jirásek:
LUCERNA,
DL Ostrava – pro školy
neděle 11. března
19.00 Eric Assous:
HERCI JSOU UNAVENI
Agentura Harlekýn Praha

Slavnostní nástup

102. průzkumného praporu
Prostějov/nih - Už ve čtvrtek 8. března se na prostějovském
náměstí Tomáše Garrigue Masaryka uskuteční slavnostní
nástup příslušníků 8. provinčního rekonstrukčního týmu
v afghánské provincii Lógar, jehož jádro tvořili příslušníci
102. průzkumného praporu generála Karla Palečka Prostějov. Tohoto nástupu se zúčastní i významní hosté.
Občané budou moci kromě představitelů města Prostějova,
Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje
spatřit i zástupce Parlamentu České republiky, Ministerstva
obrany, Generálního štábu Armády České republiky i Klubu
výsadkových veteránů. Posledních třiapadesát vojáků se zpět
ke svým rodinám vrátilo předminulý týdnem. Vojenská akce
naruší i provoz v Prostějově.
Omezení se ve čtvrtek v době od 6:00 do 15:00 hodin dotknou provozu na náměstí T. G. Masaryka včetně komunikace na Poděbradově náměstí, na parkovišti u Finančního
úřadu a parkovišti u Společenského domu.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
pátek 9. března
Ples KPŠ Palacká
Prostějov

Městské divadlo v Prostějově
KPŠ Palacká

sobota 10. března
Společenský večer Mého divadla
Prostějov

Městské divadlo PV
Moje divadlo

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 5. DO 11. března 2012:

TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer v 18.30 hodin. Ve čtvrtek dosáhne Měsíc novu, pozorovatelná je planeta Jupiter.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každý den v 15.00 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin pro děti JARNÍ POHÁDKA. Pohádka
připomene celou sérii jarních souhvězdí.
V sobotu ve 14.00 hodin pro děti od 10 let nová soutěž CHCI
BÝT KOSMONAUTEM! Tentokráte o meziplanetárních sondách určených ke zkoumání planet typu Jupitera.
V neděli v 15.00 hodin tradiční SOUTĚŽ pro děti do 10 let
JARNÍ TROJÚHELNÍK.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU nabízíme ke zhlédnutí na
úvod výše zmíněných pozorování.

Své tipy na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s úspěšnou chovatelkou psů Sylvií Schettlovou, která říká:

„Norwichský teriér umí vyhnat chmury z hlavy“
Fence vzácného plemene se před nedávnem narodilo neuvěřitelných šest štěňátek
Kostelec na Hané - Sylvie Schettlová z
Kostelce na Hané mezi psy vyrostla. Její tatínek Antonín choval německé ovčáky více
jak čtyřicet let. Ona sama do toho po krátké
pauze opět „spadla” poté, co své tehdy pětileté dcerce pořídila štěně yorkšírského teriéra.
Postupně „yorkšírků” přibývalo, mnozí z nich
se dočkali ocenění na řadě výstav. Její dům v
Kostelci pak hlídá světový šampion chesapeake bay retriever. Před dvěma roky si za třicet
tisíc pořídila vzácnou fenku norwishského teriéra. Ta jí letos v únoru udělala velkou radost...

Setkala jste se při chovu yorkšírů s nějakými problémy?
Někteří z nich mívají trable se
zdravím. Poměrně často kvůli
zúžené průdušnici špatně dýchají. Projevuje se to tak, že se
pejsek zastaví a začne sípat. Někteří trpí i na vykloubení nohou
nebo tím, že jim po porodu špatně sroste lebka, jejich hlavička
zůstane otevřená a oni umírají.
Na to by si každý chovatel měl
dát pozor. Jejich nevýhodou
jsou i poměrně velké nároky na
údržbu srsti. Yorkšírka musíte
vykoupat, vyfénovat, natáhnout
mu srst, naolejovat a zabalit…
Je to velice pracné.
Jak často tohle vše
musíte s yorkšírem
provádět?
Když máte výstavního teriéra,
tak byste takto měli každý den

upravovat jeho hlavu a jednou
za dva týdny celé tělo. Tato
náročná péče u norwishského teriéra odpadá. Tam pouze
vezmete trimovací hřeben, vyčešete ho a máte hotovo.
Jak byste charakterizovala norwish teriéry?
Je to velice temperamentní a
veselé zvíře. Dokáže vám vyhnat chmury z hlavy! Navíc
umí být i velice vděční. Jejich
oddanost a věrnost hraničí až
s úplnou závislostí. Poprvé
jsem psa tohoto plemene uviděla na jedné výstavě. Úplně
mě uhranul. Pořád se na svou
paničku koukal a sledoval, co
dělá. Přitom, když jste na něj
hodní, nechá si od vás všechno líbit. Mám dvouletého syna
a ten se s naší fenkou norwichského teriéra rád

mám méně času, je to i poměrně
finančně náročné. Poplatky za
Vyrostla jste mezi ně- účast se pohybují od čtyř do šesmeckými ovčáky. Proč ti set korun, přitom nikdo vám
jste se vrhla na chov yorkšír- nezaručí, že si z výstavy nějaké
ského teriéra?
ocenění odvezete.
Yorkšírci mají veselou a společenskou povahu. Jsou velice bystří a hraví. Není se co divit, že je„Ani ti nejroztomilejší pejsci
jich popularita rok od roku roste.
vám vlastní děti
Už nyní patří vedle německých
ovčáků a jezevčíků k nejčastěji
nikdy nenahradí”
chovaným plemenům. Hodně to
souvisí se současným životním
stylem, větší plemena totiž vyžadují více času i peněz a ani jedmazlí. Samozřejmě, že tak činí
noho nemá dnešní člověk nazbyt.
po svém. Ale ona drží, nechá
Se svými yorkšíry jste
si od něj vše líbit a ještě za ním
posbírala řadu cen na
sama chodí.
Norwich teriér u nás
klubových, národních i mezinení příliš rozšířený.
národních výstavách. Které z
Jak těžké ho bylo sehnat?
nich si nejvíc ceníte?
Norwich teriér patří k těm
Nejcennější je pro mě vítězná
vůbec nejdražším plemenům.
trofej ze světové výstavy v BratiCena štěněte je závislá na oceslavě. Získala jsem ji čtrnáct dní
nění na výstavách, které získapřed svým vlastním porodem.
li jeho rodiče. V zahraničí za
Nevyhrál ji však žádný z našich
dobré štěně dáte i 1 500 Euro.
yorkšírů, ale Kačenka, což je
U nás, když někomu řeknete,
fenka chesapeake bay retrievera,
že chcete za štěně čtyřicet tisíc,
kterou mám ve spoluvlastnictví. Zasloužilé „maminy“. Sylvie Schettlová se kromě čtrnácti psů
tak si to většina lidí rozmyslí.
Od doby, kdy se mi narodilo tře- stará i o své tři děti. Její fence Evě, kterou drží v náručí, se narodila
To byl zpočátku i můj případ.
tí dítě, se ovšem výstav už tolik šestice štěňat.
Foto: Martin Zaoral
Nakonec jsem se seznámila
neúčastním. Kromě toho, že
Martin Zaoral

Jak se vám líbí? Štěňata norwichského teriéra jsou neobyčejně roztomilá.
s paní, která měla dospělou
fenku a nechtěla už více pokračovat v chovu. Nedalo mi to a
odkoupila jsem ji. Přišla mě na
třicet tisíc korun.
Najít pro fenku toho
správného partnera
asi nebylo jednoduché…
To je pravda, v republice podobných pejsků mnoho není,
navíc jsou skoro všichni příbuzní. Jako tatínka jsme navíc chtěli pejska, který získal
titul mezinárodního šampiona.
Narazili jsme však na vysoké
poplatky za krytí. Nakonec
jsme se za pejskem rozjeli do
chovatelské stanice u Karlštejna. Tam vše dopadlo dobře.
Nyní máme šest štěňátek, která se narodila 9. února. Je to
neuvěřitelný počet, nikdo mi
to nechtěl věřit. U norwichů
totiž mívají fenky maximálně
tři štěňátka.
Jak fenka takový počet štěňat zvládala?
Úplně bez problémů, všechny
je sama odkojila. Báli jsme
se, že by třeba nějaké z nich
mohlo umřít, ale to se nestalo.
Po čtyřech týdnech, co jsou
naživou, už z nich jsou krásní
„bucánci“.

Máte tři děti a nyní
čtrnáct psů. Jak to
všechno zvládáte?
Jak o děti, tak o psy se musíte
starat, nicméně děti jsou určitě
náročnější než pejsci. Psovi
nasypete žrádlo a je rád, že
vůbec něco dostane. Děti si ale
občas vymýšlejí, že chtějí něco
jiného, neustále se dožadují

Foto: Martin Zaoral

pozornosti, proti tomu pejskovi stačí, když u vás leží.
Bez dětí bych však být nikdy
nemohla. Mít jenom psy, jak to
dneska některé ženy mají, tak
to určitě není nic pro mě. Pes
vám za deset, patnáct let umře
a co pak? Člověk zůstane sám.
Nechápu, jak někdo může být
bez dětí…

kdo je sylvie schettlová?
Narodila se 26. února 1979 v Brně.
Vystudovala Českou zemědělskou
akademii v Humpolci. Před odchodem na mateřskou dovolenou
pracovala jako asistentka v realitní kanceláři. O psy se starala od
dětství, její tatínek Antonín měl
chovatelskou stanici zaměřenou
na německé ovčáky. V současné
době vlastní šest yorkšírských teriérů, fenku norwichského teriéra a jejích šest štěňat. Spoluvlastní rovněž jednoho
chesapeake bay retrievera. Tito psi získali ocenění na
mnoha výstavách.
Její manžel Karel Martínek pochází z Prostějova, do
Kostelce na Hané se společně přestěhovali před čtyřmi
roky. Společně vychovávají tři děti Sylvii (14), Ilonu
(9) a Adama (2). Kromě kynologie mezi její záliby patří péče o děti. Obě tyto činnosti ji v tuto chvíli plně
zaměstnávají.
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SQUASH a BADMINTON
30 min od 90 Kč (studenti za 75 Kč)
Restaurace SQUASH - stálá nabídka

PIZZA 2+1 ZDARMA
Tel.: 723 50 60 25 • www.bowlingpalace.cz

KVITOVÁ BRALA
AL VŠE

Očekávané se stalo
skutkem.Tenistka
kraluje městu
i kraji
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JESTŘÁBI DNES HRAJÍ O NADĚJI NA FINÁLE

OKÉNKO DO OKRESU

Dvanáctý díl seriálu
se zaměřil na elitní
šestici týmu
v Přeboru OFS

Foto: Zdeněk Pěnička

SENZAČNÍ TRIUMF
Boxeři Prostějova
rozbili slovenského
giganta z Nitry
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celek vyhrál výrazným rozdílem, nejméně o tři branky.
Pokud by tato statistika pokračovala i dnes, rozhodlo by
se ve středu od šesti večer na havířovském ledě.
O finalistovi zatím není jasno ani ve druhé dvojici, Karviná jede nad Přerovem 2:1. I zde platí, že zatím vítězí vždy
domácí mužstvo.
Finále začíná již v pátek na ledě lépe postaveného týmu po
základní části, takže pokud by Jestřábi otočili sérii s Havířovem ve svůj prospěch, doma by se ukázali v neděli 11.
Prostějov/jim
„Chce to sebrat ty poslední zbytky sil, které máme, dát se března.
do kupy a vynutit si ten pátý zápas,“ přeje si na klubovém
webu odhodlaně Jakub Čuřík, ve vyřazovací části nejvíce Podrobné hokejové zpravodajství včetně avizovaného
bodující člen týmu. V prvním domácím zápase pomohla exkluzivního rozhovoru s předsedou LHK Jestřábi Projeho branka a asistence před více než dvěma a půl tisícov- stějov Michalem Tomigou si můžete přečíst na stranách
kami diváků k výhře 5:1 a zatím vždy platilo, že domácí 26 a 27!

OD OSMNÁCTI HODIN NASTOUPÍ DNES NA
DOMÁCÍM LEDĚ PROSTĚJOVŠTÍ JESTŘÁBI
PROTI HOKEJISTŮM HAVÍŘOVA. V SEMIFINÁLE VÝCHODNÍ ČÁSTI DRUHÉ LIGY PROHRÁVAJÍ PO TŘECH DUELECH 1:2 A BEZPODMÍNEČNĚ MUSEJÍ ZVÍTĚZIT, ABY SI
CHOVALI ŠANCI POSTOUPIT DO FINÁLOVÉ
SÉRIE.

Na mistrovství republiky pojede pět prostějovských krasobruslařů

Prostějov/jim – Pětice členů
krasobruslařského
oddílu
Kraso se od pátku do neděle
(9. do 11. března) představí
na mistrovství republiky

žactva v Brně. V Hokejové
hale dětí a mládeže ukáží své
umění Eliška Hubáčková,
Elisabeta Kořínková, Veronika Hořicová, Matěj Plačkov

a Martin Bohuš a oproti
loňsku tak prostějovský klub
opět zvýšil své zastoupení.
„Budou tam jen ti nejlepší,
kteří po celý rok sbírali body. Je

to posun, tento oddíl se zvedá
a posouvá více dopředu,“ radoval se ředitel prostějovské
Velké ceny Petr Kořínek. Po
pátečním slavnostním zahájení

a losování se v sobotu začne
závodit a kromě nejmladších
žáků a žaček čekají na žáky,
žačky, mladší žáky a mladší
žačky celkem dvě jízdy.

fotbalové aktuality
Lipová zkouší Klicperu
a Lišku, z Jesence odchází Křeček
Lipová/jim – Posily do zálohy i
do útoku se rýsují pro trenéra SK
Lipová Jaroslava Ullmanna. Jesenecký Martin Klicpera s nedávno
ještě konickým Martinem Liškou
se objevili již v sestavě pro přátelák
s Konicí „B“, druhý jmenovaný se
dokonce uvedl brankou. O duo stojí
i lipovský kouč, jednání mezi kluby
ale ještě nejsou uzavřena.
„Klicperu jsem měl dříve v Jesenci.
Má zájem hrát v Lipové a záleží na
Jesenci, zda ho uvolní. Je jejich kmenovým hráčem. Hodí se do naší koncepce a vím, co v něm je,“ vyjádřil se
Ullmann ke střednímu záložníkovi.
S Jesencem zatím ale nikdo nejednal,
byť se v klubu smiřují, že stejně jako
na podzim nebude kouči Petru Tichému k dispozici. „Vždy se na jeden
zápas objevil, na dva nepřijel. Před
koncem přestupů vzkázal, že končí a
v Jesenci hrát nebude, že ho to nebaví. Jen o den později mě kontaktovaly
Opatovice, že jsou spolu domluveni.
Šel tam na půl roku do konce podzimu a teď se čeká, co bude,“ prozradil
aktuální situaci předseda SK Jesenec
Milan Prucek.

Při záchraně I.A třídy nebude moci poslední tým B skupiny počítat ani s Davidem Křečkem, který na podzim odehrál
téměř veškerou porci nabízených minut
a vstřelil čtyři branky. „Chce se vrátit
zpět do Kladek. Ostatní hostovačky budeme obnovovat, kluci tady mají zájem
pokračovat,“ vysvětlil Prucek.

ŠOK V KOSTELCI: HUBENÝ
PO MĚSÍCI SKONČIL
Kostelec na Hané/jim – Ke třetí
změně na postu hlavního trenéra
v probíhající sezoně sáhlo vedení
Kostelce na Hané. Po Vladimíru
Doleželovi, Bronislavu Rozsívalovi a
Kamilu Hubeném se novým koučem
stal Vladimír Staněk. Asistentem zůstává i nadále Petr Walter.
„Vedení se po měsíci zimní přípravy
rozhodlo, že si dosadí někoho z Kostelce. Ještě se mi to nikdy nestalo, ale
rozhodnutí výboru musím akceptovat.
Samozřejmě to trochu podpásovka je.
Nabídku, co jsem měl, jsem kvůli Kostelci odmítl,“ komentoval nečekaný
zvrat dnes již bývalý lodivod. Zda bude
na jaře někde trénovat se rozhodne v
nejbližších dnech.
Tématem, které vedlo k rošádě v realizačním týmu byla otázka posílení

mužstva, konkrétně finanční částka
za příchody. „Po vzájemné dohodě
jsme usoudili, že to, co by pan Hubený
chtěl praktikovat, u nás není možné.
Nemohli jsme si to dovolit,“ vysvětlil
předseda FC Stanislav Píchal.
Volba tak padla na Vladimíra Staňka,
dosavadního vedoucího týmu, který na
podzim odehrál v I.B třídě téměř pět
set minut. „V první moment to byl šok.
Ale jsem Kostelečák a byl by alibismus, kdybych to nevzal. Jsem hrozně
rád, že to dělám s Petrem Walterem.
Je starší, má zkušenosti a jsem rád, že
si vypomůžeme,“ pověděl nový kouč
čtrnáctého celku I.B třídy.
A proč se výbor rozhodl právě pro něj?
„Je to kluk, který má osmatřicet a od
svých osmi let běhá po kosteleckém
pažitu. Usoudili jsme, že by to mohl
být ten správný lék,“ doplnil Píchal.

Ondřej Petržela jde
z Kralic do Určic, zranil se Coufal
Určice/jim – Jeden zisk a jedna ztráta se po víkendu rýsuje v kádru A-týmu Sokola Určice. V sobotním
duelu proti Morkovicím nastoupil
poprvé kralický Ondřej Petržela,
naopak o den později se při sálovce
zranil další bek Jakub Coufal.

„Spěje to k tomu, že minimálně na půl
roku bude hráčem Určic. Myslím si, že
se domluvíme, máme zájem a hráč taky,“
sdělil k dvaadvacetiletému pravému bekovi určický asistent Miroslav Vláčil.
Pravděpodobně půjde o hostování, Určičtí by si spíše než půlroční přáli roční.
„S Evženem Kučerou jsme ho měli již v
Kostelci. Na podzim nás trápila obrana,
neměli jsme dostatečný počet hráčů a
nastupovali tam záložníci,“ zmínil Vláčil odchod Peky do Anglie a občasná
zranění.
Jedna taková zdravotní nepříjemnost se
udála hned o víkendu, kdy musel z kostelecké haly do nemocnice Jakub Coufal.
„Má něco s kolenem, přišel o berlích.
Nevím, co s tím má, ale asi to bude vážnější a chvíli ho na fotbale neuvidíme,“
oznámil Vláčil s tím, že přetlaku v defenzivě se tak nebojí.
Petržela tak chyběl v nedělní sestavě
Kralic proti Želatovicím, kam na jeho
obvyklý post nominoval trenér Zdeněk
Chytka Adama Lisického. „Ke mně se to
dostává útržkovitě, nikdo mi nic neřekl.
Musíme se na to nachystat. Teď jsme
tam dali Lisického, protože jsme neměli
jinou volbu. Počítáme s ním sice na úplně jiný post, ale hrál dobře,“ pochválil za
záskok jednašedesátiletý kouč.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 8: na snímku byla budova na ulici Sádky (zadní trakt) v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal
František Janěk, Olomoucká 23, 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 13. března 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 19. března 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV
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389,670,-

www.nasepovleceni.cz

Luštěte a vyhrajte KOLÁČE se SEKANOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

Předplatitelská soutěž
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
startuje už za ... ?

Poznáte, kdo je na fotografii?
Nastal nám již třetí měsíc nového
roku a i v něm bude vaše nejoblíbenější regionální periodikum
nabízet soutěž, kterou tak můžete
v rámci již zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nadále 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
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ
300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
historie soutěže již sedmačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Petra Sokola. Tvář vysokoškolského učitele, poradce ministra
spravedlnosti ČR a člena prostějovské ODS, poznala poměrně
široká škála soutěžících, načež se
v osudí objevilo hned 368 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřího PAULA,
Šárka 24, Prostějov. Výherce
od nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč, která jej už od dnešního dne čeká
přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili do kulturních vod a graficky

TIP
k obrazovce
VRCHNÍ,
PRCHNI
komedie ČR (1980)

NEDĚLE 11. 3. 2012

20:00 hodin

mírně poupravili jednu z vycházejících hvězdiček uměleckého
nebe, která ráda fotí i maluje...
Zajímavostí také je, že v minulosti pobývala na ranču Neverland nejznámější popové hvězdy
světa!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již osmačtyřicátého kola čekáme v redak-

ci do PÁTKU 9. 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 12. 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 solária

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

spolknou alimenty. Svízelnou
finanční situaci se rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním. Využije toho, že si jej lidé
v restauracích často pletou s číšníkem, a začne inkasovat. Netrvá dlouho a stane se nepolapitelným fantomem pražských,
Režie: Ladislav Smoljak
a později i mimopražských
Hrají: Josef Abrhám, Libuše restaurací. Je stále odvážnější a
Šafránková, Zdeněk Svěrák, úspěšně se mu daří před manDaniela Bakerová, Eliška Bal- želkou i okolím maskovat zdroj
zerová, Jiří Kodet, Dagmar Pa- příjmů tvrzením, že si vydělává
trasová, Karel Augusta, Zuzana v nočních podnicích hrou na
Fišerová-Svátková, Jiří Hálek, housle. Dokonce se mu podaJiří Lír, Milada Ježková, Ilja ří přesvědčit i podezřívavého
Racek, Jana Altmannová
manželčina příbuzného Ludvu.
V Karlových Varech se mu
Knihkupec Dalibor Vrána věru povede husarský kousek, když
nemá lehké žití. Líbí se ženám, zorganizuje honičku místních
a ty se zase líbí jemu, a protože číšníků sám na sebe. Jenže tak
je mužem činu, značnou část dlouho se chodí se džbánem pro
jeho poctivě nabytého výdělku vodu?
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ACER, ALEJ, ALKA, AMUR, BASIN, BÍLEK, BOHÉM,
BONY, BOTA, FÁZE, HALAMA, JAKUB, KÁČE, KAŠMÍR,
LHŮTA, LILA, LSTI, MATY, PÍCE, PLEŠ, PROTON, RYNK,
ŠAŠCI, ŠIMI, ŠTĚTINA, TŘES, TŮNĚ, VŠUDE, ŽLUČ
... 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 9. března 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VEČERNICE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Veronika KAMENÁ, Pod Kosířem 344, Čelechovice na Hané,
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 5.
března 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho partnera soutěže, kterým je již zmíněné závodní stravování AGRO Prostějov. Jméno devátého, takto šťastného výherce, který obdrží
zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU,
zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v
pondělí 12. března 2012.
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Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

Kromě posilovny, aerobního sálu a masáží nabízím
našim zákazníků možnost
kvalitního opálení v našich soláriích.
Dále si můžete u nás vybrat z široké nabídky
solární kosmetiky.
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

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 PODEVÁTÉ
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 9.
BŘEZNA 2012, 12:00 hodin.

Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 2 - 6 - 7, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už JUBILEJNÍ ČTYŘICÁTOU výherkyní stala Romana
MEISSELOVÁ, Holandská
3, Prostějov, jenž si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
NEJEN zmíněnou permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč, tentokrát do posilovny, ale vzhledem
ke zmíněnému jubileu získává
od redakce také předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na ČTYŘICET TÝDNŮ.
Jméno dalšího, již jednačtyřicátého výherce, který od
nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme
opět v příštím čísle, jež vyjde
znovu za týden, tj. pondělí
12. 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
1+kk, ul. Palackého, PV
2800Kč/měs. + 1500Kč/měs. ink.
2+1. ul. Svatoplukova, PV
4300Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
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+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: DOHODOU
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 495 000Kč,
2x 2+1 za 580 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: DOHODOU
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

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

Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 880.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč

ww
ww.jjhreality.c
cz

RD – PRODEJ

BYTY – PRODEJ:
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, ul. B. Šmerala
Kč 848.000,3+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)
2,5+1, Okružní ul.
Kč 7.000,-/měs. vč. inkasa
3+1, Studentská ul. Kč 8.500,-/měs. vč. inkasa
3+1, ul. B. Němcové Kč 8.800,-/měsíc vč. inkasa
3+1, Dvořákova ul. Kč 9.000,-/měs. vč. inkasa
4+kk, nám. TGM Kč 13.000,-/měsíc + ink. (3.000)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž – za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

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

NOVINKA!

Prostějov, ul. B. Šmerala
Prodej dr. bytu 2+1, 65 m2, 6. patro, plast. okna,
lodžie. Atraktivní lokalita u parku a rybníka.
Cena: Kč 848.000,NOVINKA!

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

Dlouhá Loučka, okr. Olomouc
Prodej podsklepeného zděné RD 5+1 s garáží
z r. 1983. Zast. plocha 99 m2, zahrada 505 m2.
Cena: Kč 1.190.000,-

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a 200m2
uzavřený dvůr. Cena: 20 000Kč/měs. + 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
100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

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

BYTY – PRODEJ

BYTY – PRONÁJEM
Byty 1+kk, 1+1 Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč

VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč

RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží,celkováplochapozemku517m²cena1.549.000Kč

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem
a zahradou o celkové výměře 990m²Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou,
celková výměra pozemku 3073m² cena info u RK

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

TEL: 775 246 321,
776 294 498
777 251 878
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838
ŠTARNOV - zemědělský areál k chovu
koní, splňující podmínky EU pro jejich
chov, zast. plocha 667m2, výběhy 2100m2,
vl.studna.
CENA: 990.000Kč.
MALÉ HRADISKO
- RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 625.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m 2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 470.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV, 4.patro, byt po částečné
rek., balkon, sklep, dům po rekonstrukci.
CENA: 1.150.000Kč.
PROSTĚJOV - novostavba zděné
DVOUGARÁŽE
na ul. Moravská,
elektřina, garážová vrata „Trido“ s el. pohonem, pozemek 38m2.
CENA: 580.000Kč.

www.reality-domino.cz

TIP TÝDNE
Prodej bytu 1+kk OV, PV – sídl. E. Beneše

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

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

Prodej bytu 1+kk s lodžií a sklepem,
cena: 490.000,- Kč

RD 3+1, Otaslavice

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

Pronájem bytu 1+1, E. Valenty

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

◘ 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

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

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Prostějov, Studentská ul.
Pronájem bytu 3+1 po rek., 75 m2, 3. patro, balkon, část. zařízený.
Cena: Kč 8.500,-/měsíc vč. inkasa

Prostějov, Dvořákova ul.
Pronájem bytu 3+1 po rek., 75 m2, 1. patro, zařízený nábytkem na míru
Cena: Kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa

Exkluzivní vydavatel

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

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

UPOZORNĚNÍ:
◘ 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.

POZEMKY - PRODEJ
Prostějov, Krasice - Prodej dvou zemědělských
pozemků v Prostějově – Krasicích. Evidovány
jako orná půda. Přístup k pozemkům po
zpevněné komunikaci. Celková výměra 30. 848
m2.
Cena: 15 Kč/m2
STUDENEC - Prodej zahrady o celkové výměře
648 m2 v obci Čelechovice na Hané – Studenec.
Možnost i pronájmu.
Cena: 60.000 Kč
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.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

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

- paní PETRA SEDLÁŘOVÁ není od 1. 2. 2012
zaměstnancem SRDCE REALIT,
žádáme klienty, aby v případě zájmu či dotazů,
kontaktovaly naši kancelář nebo tel: 605 011 310
B Y T Y prodej
590.000,-Kč
1+1Dobrovského,34m2
1+1, C.Boudy,32m2, cihla
580.000,-Kč
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl.
rekonstr.,zahrádka,pěkný
848.000,-Kč
SLEVA:
2
650.000,-Kč
2+kk,DB,Tylova,40m
2+1,DB,Okružní,58m2
799.000,-Kč
2+1, OV, Libušinka, 64 m2
info v RK
690.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2

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

Tel: 605 011 310

◘ 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.

3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci ,prostorný byt se čtverc. předsíní,
VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
3+1,OV,PV,sídl.E.Beneše
1.050.000,-Kč
NOVINKA!!!
2
3+1,OV, + garáž 20 m , KRASICKÁ, PV,84m2,4.
patro,cihla,
INFO V RK

DOMY prodej
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Seloutky,šatna,možnost rozšíření,
dvůr,po rekonstrukci
1.200.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr, zahrada,
stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !
RD 3+1,PV,DRŽOVICE,pěkný,po
rekonstrukci.
Ž
zahrada,
1.850.000,-Kč
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd,
po rekonstrukci
1.699.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
999.000,-Kč
Chata Přemyslovice,velmi pěkná,k celoročnímu
užívání
280.000,-Kč
RD Prostějov, Rumunská ulice, 3 bytové jednotky,
centrum DOHODA!
RD Dětkovice, 5+1, zahrada, garáž, patrový,
dobrý stav, 7 km od Prostějova, průběžná
rekonstrukce DOHODA !
- Stavební pozemky PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
Pronájem nebytových prostor-Netušilova
ulice- obchod, Vápenice –obchod-výloha
Komplet.nabídka na našich internet. stránkách

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

Tel: 605 011 310

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) RD 2+1 Držovice, zahrada
4) 3+1 DR Belgická
5) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
6) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
7) 2+1 MěB, T.G.M., 126 m2
8) 1+1 DR, Plumlov

1.450 tis.Kč
80 tis.Kč
1.850 tis.Kč
1.150 tis.Kč
880 tis.Kč
740 tis.Kč
280 tis.Kč
399 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+kk E.Beneše, lodžie, zrek.,
1+1 Určická, část.zař.
1+1 Libušinka
1+1 Určická, v RD,
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+kk Vrahovice, zahr.
2+1 Fanderlíkova, v RD zaříz.
2+1 Ječmínkova
2+1 Fugnerova
3+1 Krasická
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
3+1 Švýcarská
4+kk Dolní

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5,2 tis.vč.ink.
6 tis
5,5 tis.vč.ink.
5 tis.+ ink.
6,2 vč.ink., bez kauce
7,5 tis.vč.ink.
5,6 tis.+ ink.
7,9 tis.vč.ink.
8,5 tis.
6 tis.+ ink.
7 tis.+ ink., terasa
8 tis.+ ink.
8 tis.+ ink.
7 tis.+ ink.
7,5 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
399 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
1.150 tis. Kč
1.240 tis.Kč
1.150 tis.Kč
790 tis.Kč

RD :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
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

300 tis.Kč
380 tis.Kč
290 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
2.770 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 za
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
1 mil.Kč
600 Kč/m2
1.435 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.250 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

REALITY

REALITY

REALITY

Předplaťte si
periodikum, kde najdete

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

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

Prodám DB 1+1 po kompl. rek.
Tel.: 724 337 984

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel.: 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 3+1 Domamyslice 2.700.000 Kč
* RD 5+1 Prostějov 2.330.000 Kč
* RD 3+1 Vrahovice 1.990.000 Kč
* RD 4+1 Dětkovice 1.200.000 Kč
* Byt 2+1 Krapkova 1.290.000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1 Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 3+1 Bohuslavice 600.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 590.000 Kč
* Staveb.pozemek, Krasice cena v RK
poptáváme:
* byty 2+1, 3+1, rodinné domy
Ing. Marie Vymazalová,
tel.: 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 3+1 Přemyslovice 700.000 Kč
* RD 3+kk Tovačov
995.000 Kč
* RD 1+1 Skalka, rek. 1.150.000 Kč
* RD 5+2 Čechy p/K 1.300.000 Kč
* RD 4+1 Plumlov, rek.1.550.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 2.080.000 Kč
* RD 5+kk,Vrahovice, novostavba
cena v RK
* Byt 3+1, Švýcarská 840.000 Kč
* Byt 2+1(4+1), Vápenice 960.000 Kč
* Pozemek, Dub n/M 850.000 Kč
poptáváme:
* RD bungalov, chata okolí PV, byt 1+1
Poskytujeme poradenství a právní služby v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Výšovice
– budovy č.p. 43 na st. parcele č.
11, st. parcel č. 11 a č. 190 a poz.
parcely č. 85 za min. kupní cenu
ve výši 300 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel.
č.: 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

NEJŠIRŠÍ
NABÍDKU
REALIT
A NEMOVITOSTÍ

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
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 Bohuslavice 81m2 OV po cek rek.
k jednání 639.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.119.000Kč
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
700.000Kč
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 Karlov po rekonstrukci
5.000Kč + ink
1+1 Sidl. Svobody
5.900Kč vč.ink
1+1Palackého po rek., zařízený 6.000Kč vč.ink
2+1 Belgická po celk. rek. 6.000Kč + 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 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

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 Šafaříkova
4.500 Kč + ink
1+1 E. Beneše
4.800 Kč + ink
1+1 Šlikova
5.000 Kč + ink
1+1 Libušinka 5.500 Kč vč. ink
1+1 Určická
5.500 Kč vč. ink
1+1 Vrahovická 5.000 Kč + ink
2+1 Smržice
6.000 Kč + ink
2+1 J. Rokycana 6.200 Kč + 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
2+1 Krokova
790.000 Kč
3+1 Olomoucká
990.000 Kč
3+1 Západní
1.090.000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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
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
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
E. Beneše, PV, částečně zařízený.
Tel.: 603 327 310
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 1.4., 4.500
Kč. Tel.: 739 058 135
Prodám stavební pozemek v Prostějově, výměra 578 m2. Kompletní inženýrské sítě na pozemku, připraveno ke stavbě RD.
Tel.: 737 257 269

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

Prodám DB 2+1, lodžie, původní stav. RK nevolat! Tel.:
737 681 252, volat po 15.00 hod.

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

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
Pronajmu byt 3+1, kompletně zařízený. PV. Cena 9.800 Kč vč. inkasa. Tel.: 775 552 255

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

VOLEJTE: 732 285 189
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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Prodám DB 1+1, 42 m2. RK nevolat! Tel.: 775 942 494
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.

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

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.

Pronajmu zařízený pokoj se soc.
zařízením pro jednu osobu, 5 km
od PV. Tel.: 776 664 265
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

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

Prodám byt 3+1 s garáží v centru
města. Tel.: 739 987 846.

Pronajmu kompletně zař. byt 1+1,
balkon, v centru PV. 6.000 Kč vč.
ink. Vratná záloha 5.000 Kč. Tel.:
608 829 263.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na prodej
pozemku parc. č. 246/1 v k.ú. Bílovice za min. kupní cenu ve výši 659
000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č.: 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz

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

Nejaktuálnější
realitní
nabídky!
Chcete se přidat?
Volejte:
608 960 042

Pronajmu cihlový byt 2+1, Krapkova ul. Tel.: 774 914 561
Pronajmeme garáž na Olomoucké
ulici. Cena 1.000 Kč / měs. Tel.:
608 811 174
Pronajmu nově zrekonstruovaný
byt 1+1v blízkosti centra města.
Nová koupelna, kuchyňská linka a
podlahy. Cena 5.500 Kč / měsíčně
včetně inkasa. Tel.: 603 760 872

Pište:
inzerce
vecernikpv.cz

Pronajmu byt 1+1 v PV, částečně
zařízený. Nájem 5.500 Kč + ink.
Tel.: 605 247 968
Pronajmu byt 1+1, 4600 / měs.
+ ink., volný dle dohody. Tel.:
774 409 430
Pronajmu garáž, ul. Okružní, tel.:
602 502 098
Hledám pěkný byt 2+1 až 3+1 k
pronájmu v PV. Za rozumnou cenu.
Ne RK! Cca květen až červen. Tel.:
776 871 970
Prodám byt 3+1 v OV v Nezamyslicích. Po celk. rekonstrukci, plast.
okna, vl. plyn. topení, venkovní posezení s krbem, udírna, dílna. Cena
dohodou. Tel: 724 223290

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
p
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
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

Anketa
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Město Prostějov vyhlásilo v úterý své nejlepší sportovní hvězdy za rok 2011

ANKETA VE ZNAMENÍ TENISU. HNED DVĚ KATEGORIE

VYHRÁLA HVĚZDNÁ PETRA KVITOVÁ!
Mezi talenty i týmy vystoupali na vrchol, stejně jako loni, tenista Veselý a volejbalistky

Prostějov - Na to, že je prostějovské soukolí jen
padesátitisícovým městem, máme opravdu mnoho špičkových sportovců všeho věku. Jasným
důkazem tohoto tvrzení bylo slavnostní vyhlášení
osmého ročníku ankety Sportovec města Prostějov
2011, jež v úterním večeru hostil Hotel Tennis Club.
Večerník, jakožto hlavní mediální partner ankety, u
toto samozřejmě nemohl chybět...
Marek Sonnevend
Hned začátek patřil největší ze
současných star celého českého
sportu. Petra Kvitová byla před
nedávnem vyhlášena nejlepší
světovou tenistkou loňské sezóny a vyhrála anketu Sportovec
roku ČR, takže její prvenství ve
dvou individuálních kategoriích
nemohlo absolutně nikoho překvapit.
Kvůli doznívající nemoci Petra
organizátory poprosila, jestli by
nemohla své dvě ceny převzít
hned v úvodu celého programu.
Tím pádem brzy po zahájení
přišla na pódium nejprve jako
Sportovní hvězda prostějovských médií a vzápětí i jako vítězka hlavní kategorie Sportovec
roku. Načež bouřlivě tleskající
sál opustila, aby co nejdříve zalehla do postele.
Zatímco její triumf mezi jednotlivci byl suverénní a druhý Tomáš Berdych, třetí Jana Horáková i všichni ostatní nominovaní
měli výrazný bodový odstup (na
bednu se vůbec nedostali například mistr Evropy Jiří Gečnuk
či evropský šampión Patrik Šebek), v hlasování čtenářů o Spor-

tovní hvězdu zvítězila jen těsně
před nečekaně moc podporovanou dvojicí Jakub Filip - Lenka
Skoumalová.
Stabilní vládkyně má městská
anketa v hlavní kolektivní kategorii Tým roku, kde již počtvrté
za sebou braly nejvyšší ocenění
volejbalistky VK AGEL, loni
ještě Modřanská Prostějov.
Stříbro připadlo tenistům TK
Agrofert Prostějov a bronz raftařům Tomi-Remont Prostějov,
o vskutku nabité konkurenci
přitom svědčí až nižší umístění
vynikajících parašutistů Dukly,
boxerů DTJ i basketbalistů BK.
Mezi mládežníky kraloval dle
předpokladů především „bílý
sport“. Primát z loňska coby Talent roku obhájil nejlepší junior
planety 2011 Jiří Veselý před
cyklistou Robinem Wagnerem a
nohejbalistou Kristiánem Pacejkou, titul v kategorii Mládežnický tým roku získali tenisté TK
Agrofert Prostějov následovaní
fotbalovými žáky 1.SK Prostějov a basketbalovými minižákyněmi TJ OP Prostějov.
Kdo má v živé paměti nejdůležitější akce minulého roku, jež
přivítalo naše město, dokázal

Do Síně slávy přistoupily
další legendy: střelkyně
Hořínková, parašutista
Skoták a boxer Gašparík
Trio nejlepších. Anketu prostějovských sportovců ovládli reprezentanti TK PLUS. Ve společnosti vítězné
tenistky Petry Kvitové a třetí v pořadí bikrosařky Jany Horáková se symbolicky ocitnul muž nejpovolanější,
boss marketingové společnosti Miroslav Černošek, který přebíral cenu za nepřítomného Tomáše
Berdycha. To vše za dozoru místostarosty města Prostějova Jiřího Pospíšila.
Foto: M. Sklenka
předem odhadnout tři vybrané
Sportovní události. Za jejich
uspořádání se skleněné plakety
dočkali Olomoucký kraj společně s agenturou TK Plus (Letní
olympiáda dětí a mládeže), volejbalový oddíl VK Prostějov
(Final Four Středoevropské ligy
žen) a tenisový klub TK Agrofert Prostějov (UniCredit Czech
Open mužů + Mistrovství světa
žákovských týmů + Extraliga
smíšených družstev ČR).
Zavedenou tradici mají rovněž
dvě další kategorie. Mezi Trenéry mládeže se tentokrát zařadili tři odborníci Jaroslav Matěj
za volejbal, Ivo Horák za lední
hokej a Vojtěch Szilva za zápas.
Síň slávy prostějovského sportu
poté rozšířily tři známé osobnosti Naděžda Hořínková, Ivo Skoták a František Gašparík, kteří ve
své době sbírali velké úspěchy
ve střelbě, parašutismu a boxu.

Podruhé v historii ankety došlo
na vyhlášení Neprofesionálních
sportovců roku, kde právem
uspěli národní reprezentanti
Lenka Nasadilová (korfbal)
s Davidem Ohlídalem (paragliding) a veteránský cyklista
Luděk Skopal. Premiérového
vítěze se v samém závěru večera dočkala nová kategorie
Nejaktivnější učitel tělocviku,
přičemž z navržených adeptů
Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějov
vybrala Martina Šnévajse z RG
a ZŠ ve Studentské ulici, mimochodem také extraligového
korfbalistu.
Celé slavnostní vyhlášení
moderoval stejně jako v předchozích letech Michal Slavík.
Znovu byl z respondentů hlasujících do Sportovní hvězdy
médií vylosován výherce zájezdu do Řecka pro dvě osoby

očima hlavního organizátora Pavla Smetany
„Po loňské zkušenosti jsme
se v první řadě zaměřili
na to, aby slavnostnímu
vyhlášení bylo osobně
přítomno
co
nejvíc
oceněných. Nakonec jich
dorazilo čtyřiadvacet z osmadvaceti a chyběli jen
čtyři, což je podle mě
výborné číslo. Daný termín
totiž nikdy nemůže vyhovovat úplně všem, vždy někdo
schází. Podstatné je, že se
nám podařilo zajistit účast
největší hvězdy současného
českého sportu Petry Kvitové. Navzdory doznívající
nemoci si přišla převzít
hned dvě ceny a toho si moc
vážíme.
Obecně jsme se v Komisi
pro mládež a tělovýchovu

snažili i přes dílčí ekonomické úspory udržet
vysoce nastavenou laťku
ankety z minulých let, a
přitom znovu zařadit i

něco nového. Novinkou se
stala již desátá kategorie
Nejaktivnější učitel tělesné
výchovy, prostřednictvím
které chceme zvýšit aktivitu mezi kantory tohoto
zaměření a případně i pozvednout kvalitu ve školních
hodinách tělocviku.
Díky
úzké
spolupráci
s marketingovou agenturou
TK PLUS, které tímto velmi
děkuji za pomoc, proběhl
slavnostní večer na standardní úrovni. To v případě
naší
ankety
znamená
vysokou
společenskou
hodnotu a prestiž, o čemž
svědčí i vystoupení populárního zpěváka a sympatického showmana Davida Mattioliho. Opět jsme

nezapomněli na charitativní podtext v podobě
desetitisícového
šeku
věnovaného občanskému
sdružení Lipka, za nadmíru
zdařilé považuji videoportréty připravené členem
komise Milošem Sklenkou.
A celkově jsem měl z osmého ročníku Sportovce
města Prostějov dobrý
pocit. Nyní budeme sbírat
ohlasy i podněty, aby příští
ročník byl pokud možno
ještě lepší. Za ten uplynulý
moc děkuji všem, kteří se na
něm jakýmkoliv způsobem
podíleli.“
Pavel Smetana,
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu
při Radě města Prostějov

tři TOP BONMOTY slavnostního večera
1. místo:
ALOIS MAČÁK, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Prostějova
Odpověď na otázku moderátora, kterým sportům nejvíc fandí: „Já mám rád všechny sporty a všem fandím. A
opravdu to neříkám jen proto, že budou na podzim další volby!“
2. místo:
ZDENĚK FIŠER, místostarosta města Prostějova
Odpověď na otázku moderátora, jakým sportům aktivně holduje: „Už před rokem jsem říkal, že se vzhledem
ke své rostoucí váze chystám založit oddíl sumo. Zatím k tomu nedošlo, ale poctivě trénuji nabíráním dalších
kilogramů...“
3. místo:
PAVEL HOLÍK, poslanec Parlamentu ČR a krajský i městský radní
Odpověď na otázku moderátora, jakým sportům aktivně holduje: „Při výjezdech se záchrankou sportuji na mnoho způsobů. Nejdříve je to sprint, když musíme vyrazit na cestu nejpozději minutu od zavolání. Potom absolvujeme
orientační závod během jízdy na místo určení. Následně pilujeme všeobecnou vytrvalost při ošetřování pacienta. A
nakonec vzpíráme při jeho přenášení do sanitky. Takže mi aktivní sportování v žádném případě není cizí.“

partneři ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2011

od cestovní kanceláře Hellas
Line, hodnotnou cenu si osobně
dorazil převzít pan Ides. Jako
obvykle došlo i k předání
charitativního šeku na 10 tisíc
korun, tentokrát ve prospěch
občanského sdružení Lipka.
A kulturní program letos obstaral populární zpěvák Davide
Mattioli, jehož působivá česko-italská show výrazně přispěla
k vysoké úrovni příjemného
večera. Největším pozitivem
přitom bylo, že na rozdíl od loňska osobně dorazila drtivá většina oceněných. V zastoupení
skleněnou trofej přebírali pouze Tomáš Berdych (šéfem TK
Plus Miroslavem Černoškem),
Jiří Veselý (dědečkem), Vojtěch
Szilva (kolegou zápasníkem) a
Ivo Skoták (synem).
Sečteno a podtrženo: byl to
vydařený sportovně-společenský večer.

Šťastný výherce. Stalo se už tradicí, že slavnostní večer ankety okoření losování z hlasujících fanoušků do kategorie „Sportovní hvězda prostějovských
médií“. Letos se štěstí usmálo na pana Idese, který si osobně přišel převzít
poukaz na zájezd do Řecka z rukou hlavního organizátora a předsedy Komise mládeže při Radě města Prostějova Pavla Smetany. Foto: M. Sklenka.

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV 2011
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Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré
izolace, drenáže, sanace, bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové
práce. Máme příznivé ceny, slevy
na materiál. Tel.: 725 922 477

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

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

Hledám spolehlivou a samostatnou prodavačku brigádně na
zástup z PV. Kontakt: po – pá
12 – 15 hod. 776 158 268.

Akce od více věřitelů! Bez poplatku a registru. Vyplacení do 48 hod.
Provádíme rekonstrukce byto- i formou hotovosti. Možnost odlových jader od A do Z. Profesio- žení splátek. Tel.: 608 066 604
nální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd. PENÍZE. VYSOKÁ PRŮTel.: 774 062 253
CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důStěhování, vyklízení. Tel.: 775 chodce. Pracuji pro více věřitelů.
132 134
Tel.: 774 744 459

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

Rychle, levně. Prostějov
j
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.: 723 522 369
Nabízíme kompletní práce
a provádíme realizaci střech, bytových jader, podlahy, obklady
a dlažby. Vše za ROZUMNÉ
CENY. Info tel.: 721 100 069
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny r. 2011, volejte
723 522 369

Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. Tel.: 722 668 334
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369
Zahraji na svatbě, oslavě a
jiné veselici. „Srdcem a pro
radost!“ Tel.: 720 412 294

Zednické práce, zateplení,
nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
M. Revay - dokonalé strojové čištění sedacích souprav a
koberců. Tel.: 604 439 302,
582 382 325 www. revay.cz
Fa. Antény – satelity Jiříček provádí prodej, montáž, servis antén,
satelitů. Sat. komplety cslink od
2.500 Kč. Více na www.anteny.
kvalitne.cz Tel.: 776 340 848
KOMINICTVÍ Jan Mička provádí kontroly a čištění spalinových cest, odstraňování dehtu a
silných nečistot z komínových
průduchů. Tel.: 602 481 262
DÁMSKÁ
KADEŘNICE
až k vám domů. Levně. Tel.:
774 212 447

Hledáme spolupracovníka na
povrchovou úpravu kovů –
zaškolíme. Výuč. list v oboru
elektro nebo kovo podmínkou.
Tel.: 606 031 220 (Novák)

Do wellness studia v Prostějově přijmu 3–5 komunikativních
spolupracovníků se zájmem o
zdravý životní styl. Možnost
Novinka z vlastního kapitálu HČ i VČ Tel.: 603 395 755
pro důchodce i ženy na MD do
24 hodin. Pro schválení zašle- Automechanik - mechanik te na 732 556 469 jm, př., r.č., zámečník. Přijmeme i brigádtel., okres, příjem, požadavek. ně. Tel.: 603 204 749
Obratem obdržíte výsledek.
Z důvodu rozšíření prostor
NEBANKOVNÍ PENÍZE, JED- v PV přijmu ihned na zapracoNÁM RYCHLE A SERIÓZNĚ. vání 5 šikovných, seriozních,
ZPROSTŘEDKUJI PŮJČKY komunikativních lidí na pozici
OD VÍCE VĚŘITELŮ. MÁM konzultant. Podmínka zájem o
PRODUKTY NA PŘÍJEM I NA obor zdravý životní styl, sport,
ZÁSTAVU. TEL.: 774 774 459 práce s lidmy. Práce čistě přes
studio. Možnost i VČ. Info
608 818 080

Nabízím
elektromontážní
práce včetně dodávky materiálu a revize. Tel.: 728
505 973

Provádíme malířské a natěračské práce. Tel.: 728 050 425,
728 172 184

Firma KOOS s.r.o. přijme pracovnici k vyšívacímu automatu
do 2 směnného provozu (zástup
za mateřskou dovolenou).Stručný profesní životopis pošlete ne
STUDIO 365 hledá nové tváře email administrativa@koos.cz
pro reklamu. Tel.: 605 427 271, nebo osobně na adresu Koste9–12 hod. www.studio365.eu
lecká 45, 796 01 Prostějov.

Přijmu automechanika s praxí, Volná pracovní místa na nově
flexibilita, chuť se dále vzdělá- otevřené pobočce. Vhodné i jako
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům, vat. Tel.: 605 248 001
brigáda k jiné práci. 777 949 152
byt i družstevní), bez prokazování
Nejde o pojištění a jiné.
příjmu, VYPLÁCÍME I EXE- Přijmeme telefonisty-ky, reKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 ferenty-ky, asistenty-ky, ma- Pojišťovna KOOPERATIVA
HODIN. Pracuji pro více věřitelů. nagery a obchodní zástupce. hledá spolupracovníky pro noTel.: 608 744 459
Nabízíme zajímavou práci, vou pobočku. Naplno tak můzaškolení, finanční ohodno- žete využít svůj obchodní talent,
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
cení 32 - 50 000 Kč /měs, nápady a manažerský potenciál.
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000
služební auto a telefon. Tel.: Pro více informací kontaktujte:
Kč. POTŘEBUJETE: OP A
Ing. Jiří Dostál, Netušilova 1,
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED 605 254 556.
Prostějov, tel.: 777 164 309,
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
Přijmeme pro nové pobočky jiri.dostal@kooperativa.cz
pracuji pro více věřitelů.
v regionu šikovné lidi pro práRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pe- ci ve více oborech. Nabízíme Firma Nekr servis v Držovicích
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 rekvalifikaci, dle zařazení 28 přijme do trvalého pracovního
– 50 000 Kč / měs. Nejedná poměru zámečníka, svářeče a
Rychlá půjčka pro všechny, vyříze- se o prodej ani pojištění, Tel.: konstruktéra. Informace pan
728 958 301
Hloušek, tel.: 777 743 604
ní za pár hodin. Tel.: 604 603 644

STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. VšechPůjčím peníze oproti zástavě neny stol. práce včetně oprav.
movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Domamyslická 104, PV,
Tel.: 777 696 836
www.stolarstvijancik.cz ,
Tel.: 604 820 358
www.pujcky-prostejov.com
Na přání provádíme veškeré Tel.: 722 688 344
zednické práce i prodej a montáž plastových oken, dveří a vrat. Půjčky od 5 tis. do 24 hod. Pracuji pro 1 spol. 776 087 428
Tel.:602 941 681
VODO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.:
608 747 788
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ZASTAVÍME VAŠE DLUHY
Máte záznamy v registrech?
Nacházíte se v těžké situaci?
Splácíte více než vyděláte?
Chodí Vám upomínky?
Máte nepříjemné telefony?
Zvoní u Vás vymahači?
Jste z toho všeho bezradní?

NEHLEDEJTE DÁLE
cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

Dne 9. března 2012
by oslavil 100. narozeniny
pan Josef HAVLENA
z Plumlova.
Vzpomínají rodiny
Havlenova a Burešova.

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě
v Mostkovicích
prodej KVALITNÍCH
JABLEK.
Prodejní doba
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.
Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč.
Doprava zajištěna. Kontakt:
582 388 101.

ČS. fa přijme tel. operátory/-ky, asistenty/-ky, referenty/-ky,
managera/-ku a obchodního
zástupce. Výdělek 26 - 50 000
Kč/měs. Praxe není podmínkou, nehledáme dealery a pojišťovnictví a podobně. Info na
tel.: 728 958 301.

OZNÁMENÍ

Hledáme vhodné uchazeče
na pozice Provozní elektromechanik. Práce v mužském
kolektivu, nepřetržitý provoz –
harmonogram. Požadavky: SŠ
vzdělání, praxe v oboru výhodou, vyhl.50 § 6 Požadujeme:
pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Nekuřák výhodou.
Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

Dne 4. března 2012
uplynulo 15 let od úmrtí
pana Jaroslava
ŠUBRTA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Odešel od všeho,
co měl rád,
však v našich

Dne 7. března 2012
uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KRPEC.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
syn a celá rodina.

Vzpomínka tichá
na ruce zlaté,
na ochotu, lásku,
radost i strast.
Vzpomínka tichá
na srdce drahé,
které tak rádo
těšilo nás.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme ti naposled
dávali sbohem.
Pro tebe přestaly hvězdy
svítit a slunce hřát,
ale kdo tebe miloval,
Dne 8. března 2012
by oslavila
100. narozeniny paní
Jarmila MUSILOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

nepřestane vzpomínat.
Dne 5. března 2012
by se dožil 66 let
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
S láskou vzpomínají
manželka
a dcera s rodinou.

Dne 4. března 2012
uplynulo 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička
a prababička,
paní Eliška
VIČAROVÁ
ze Seče.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

KOUPÍM

Hledáme vhodného uchazeče
na pozici Obsluha výrobní linOddlužíme Vás dle zákona,
ky. Práce v mužském kolektizbavíme Vás až 70% dluhů!
vu, směnný nepřetržitý provoz
VOLEJTE NEBO PIŠTE
– harmonogram. Požadavky:
SŠ vzdělání, praxe v oboru výTEL.: 777 70 20 59 hodou. Požadujeme: pečlivost,
flexibilita, komunikativnost.
Nekuřák výhodou. Nabízíme:
zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu.
Strukturované
Dne 27. února bylo nalezeno na životopisy zasílejte na adresu
chodníku v ulici Třebízského firmy: PROFROST a.s., J. B.
pouzdro s potřebami pro diabe- Pecky 15, 796 01 Prostějov
nebo e-mailem:
tika. Tel.: 723 917 956
sekretariat@profrost.cz

pro příští číslo
je v PÁTEK
9. března
v 10.00 hodin

Kdo v srdci žije, neumírá.

PRODÁM

Prodejna Ivka, Netušilova ul.
stále poskytuje výrazné slevy
na kvalitní zimní obuv i v nadměrných velikostech. V prodeji
máme velice žádané sněhule
Jsem maminka na MD a hle- s brzdou a gerlachy odolné proti
dám 10 spolupracovníků do vodě. Neváhejte a přijďte včas!
wellness centra v PV na HČ a
Prodám novou králíkárnu,
VČ. Tel.: 604 671 415
6 kotců. Tel.: 723 408 151 večer
Prodám Fiat Ducato 2,8 TDI
maxi. r.v. 2000, k vozidlu je Prodám zavedenou trafiku (stápráce v mezinárodní dopravě. nek) v Prostějově – stálý okruh
zákazníků. Cena dohodou. T.:
Info na tel.: 608 331 141
604 389 793 Zn. Rodinné důvody
Hledám studenta/studentku na
doučování žáka 6. třídy. Tel.: Prodám moped Manet-Korado s motorem Puch. Tel.:
602 792 729
720 141 301
Sháníme důchodce nebo studenty, možnost výdělku až 1.000 Kč
denně. Tel.: 774 736 254.

!MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, lustry, lampy,
porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
hračky a další. Tel.: 605 138 473
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Vdovec 52 let s jedním závazTel.: 603 161 569
kem, vlastní dům, auto, hleZaplatíme aukční ceny v hoto- dá hodnou a upřímnou ženu
vosti za obrazy kvalitních čes- do 50 let pro trvalý vztah. T.:
kých malířů: Bauch, Blažíček, 606 169 522
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,
Dne 7. března 2012
Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zroslaví 60. narozeniny
zavý, Ženíšek a dalších.
naše milovaná
Info zdarma: tel.:736 127 661,
maminka
simonrene@seznam.cz
a babička,
paní Marcela
Zaplatíme v hotovosti české
KARÁSKOVÁ.
svatováclavské dukáty z let
Hodně štěstí
1923 - 1938: dukát - 5000 Kč,
tou
ou
a zdraví přeje s úctou
dvoudukát - 17.000 Kč, pětia láskou
dukát - 45.000 Kč, desetidukát
dcera Petra
- 90.000 Kč i jiné zlaté mince .
s rodinou.
Info zdarma - tel.: 736 127 661
p.Simon

SEZNÁMENÍ

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou
odešla jsi sama…

Dne 7. března 2012
uplyne 1. smutný rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná
manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Jiřina
RŮŽIČKOVÁ
za Stražiska.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel Vladimír,
dcera Eva, syn Vladimír
s manželkou Annou,
vnoučata Jana, Magda,
Martin, Eva,
pravnoučata
Káťa a Ondra.

Dne 10. března 2012
uplyne 1. smutný rok
od doby, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka
a babička,
paní Ludmila
PALIČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Karel,
synové Karel s rodinou,
Milan s rodinou
a snacha Jana s rodinou.

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

GRATULACE
Šedesátka není žádný věk,
my všichni pevně věříme,
že tu s námi budeš ještě
pěknou spoustu let...

Vše nejlepší
panu Jiřímu
ZATLOUKALOVI
k 60. narozeninám,
které oslavil
20. února 2012,
hodně štěstí, zdraví, lásky
přeje manželka Božena
a dcery Renáta
a Martina s rodinou.

Dne 9. března 2012
uplyne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Eva KOUTNÁ.
Kdo jste ji znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a děti
s rodinami

Dne 9. března 2012
uplyne 20 let od úmrtí
pana Josefa
SKOUPILA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Vlastimila,
dcera Ivana
a syn Josef
s rodinami.

Anketa
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Nejlepší sportovci Olomouckého kraje za rok 2011 byli vyhlášeni v Přerově. Jedenáctý ročník ankety rozparádil zpěvák Tomáš Klus

PROSTĚJOVSKÁ TENISTKA KVITOVÁ VLÁDNE TAKÉ KRAJI
Velkosběratelka trofejí. Takto lze bez nadsázky nazvat Petru Kvitovou, jejíž
rok snů se odrazil na všech možných anketách. Členka prostějovského tenisového klubu se stala mistryní světa ve dvouhře, nejlepší hráčkou roku i
tenistkou s největším zlepšením podle organizace WTA, od které obdržela
i Cenu Karen Krantzckeové za sportovní chování a Cena fanoušků za největší pokrok. Dokonce byla nominována na Světovou sportovní cenu, kterou
však nakonec nezískala. Na tuzemské scéně se stala nejlepší sportovkyní
České republiky v jednotlivcích i jako členka fedcupového týmu mezi kolektivy, pochopitelně také suverénně ovládla tenisového Zlatého kanára a v úterý
uplynulého týdne vystoupala na vrchol mezi prostějovskými sportovci. Tento
bohatý výčet dokončila ve středu, kdy se stala poprvé v historii ankety nejúspěšnějším sportovcem Olomouckého kraje za rok 2011!
Přerov/pk
V anketě, kterou již jedenáctým rokem pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci
s marketingovou společností
TK PLUS Prostějov, triumfovala Kvitová s naprostým přehledem. Hlasující z
řad zástupců kraje, bývalých
okresních měst, ČSTV i sportovních žurnalistů přisoudili
wimbledonské
šampionce
rekordních 81 bodů, což
rodačce z Bílovce zajistilo
náskok téměř čtyřiceti bodů
před dalším členem TK Agrofert a hráčem první světové
desítky Tomášem Berdychem.
„Ocenění si moc vážím,
protože v Olomouckém kraji
je spousta sportovců, kteří by
tady mohli stát místo mě. Je
fajn, že jsem prvenství získala
právě já, loňská sezóna se mi
opravdu vydařila. Moc bych
chtěla poděkovat rodičům
a taky panu Černoškovi,
jeho agentuře a samozřejmě
trenérům, “ prohlásila Kvitová, která si cenu osobně
převzala z rukou hejtmana
Olomouckého kraje Martina
Tesaříka a právě majitele TK
PLUS Miroslava Černoška,
který v současnosti největší
české hvězdě sportovního nebe
výrazně pomohl na vrchol.
Obdobné zásluhy si může
boss marketingové společnosti
přičíst i u Tomáše Berdycha,
který zvítězil v historii ankety již pětkrát, avšak tentokrát se musel spokojit s

druhou příčkou. Vzhledem k
jeho startu na turnaji v daleké
Dubaji za něj ocenění přebíral
otec Martin. „Tomáš všechny
moc pozdravuje a za cenu
děkuje. Kdyby mohl být tady,
nechyběl by,“ uvedl na pódiu
Berdych starší.
Předchůdce sedmého hráče
světa, taktéž tenista Jiří Novák
uspěl v historii ankety třikrát,
jedno vítězství z roku 2009
má na svém kontě olomoucká
veslařka Pavlína Žižková (letos
pátá - pozn.red.) a v roce 2004
vystoupala na vrchol bikerka
Jana Horáková, členka SKC
Prostějov. Ta letos skončila za
suverénními tenisty na třetím
místě, když od hlasujících
posbírala 13 bodů. O bod
méně dostal nejlepší sportovec
Olomoucka kanoista Tomáš
Slovák, který se tak musel spokojit s „bramborovou“ pozicí.
Bezbřehý
triumf
prostějovského sportu pak dokonaly volejbalistky VK Agel,
které se staly již potřetí v řadě
laureátem kategorie „Nejlepší
tým“ a jejich lodivod Miroslav Čada, jenž uspěl jako
„Nejlepší trenér“. Jen shodou
čirých náhod pak neuspěla
prostějovská tenisová mládež,
která nejvyšší piedestal pro juniorský kolektiv „přenechala“
házenkářkám
olomoucké
Zory. Nejlepšími juniory se
stali fotbalisté Sigmy Hála s
Přikrylem, jenž už je ovšem
hráčem Sparty. Pro Cenu Olomouckého kraje si z pražského
Edenu dojel „čaroděj“ Martin

Vaniak, Čestnou cenu obdržel
přerovský tenisový nadšenec
Petr Huťka. Handicapovaným
sportovcům pak v roce 2011
vládli Olomoučané: nevidomý
judista Michal Motrinec a
atletka na vozíku Eva Kacanu,
která vyhrála stejně jako rok
před ní Tomáš Berdych již
popáté. Slavnostní galavečer
se tentokrát uskutečnil v
přerovském hotelu Jana a
stejně jako předcházejících
deset let se i v tom jedenáctém chopil moderátorského
žezla Petr Salava. O kulturní
vložku se tentokrát postarali
legendární Jitka Zelenková
s vycházející hvězdou české
hudební scény Tomášem
Klusem. A nutno podotknout, že oba publikum nejen
rozezpívali a roztleskali, ale
především mladý zpěvák jej
hned několikrát pořádně rozesmál svými přesně mířenými
fórky a kanadskými žertíky…
O vtipné hlášky se během
celého programu snažil i sám
Salava, který navíc každého z
oceněných obdaroval malým
dárečkem. Na čerstvého
držitele Ceny Olomouckého
kraje Martina Vaniaka pak
dokonce přichystal léčku,
když jej pod záminkou autogramu zlanařil do „své“
Amfory… Nutno však dodat,
že bývalý brankář Drnovic,
Sigmy Olomouc a naposledy
Slavie Praha si poté přišel na
slušný balík eurobankovek,
které na něj doslova pršely
z připravené „světlice“…

Hlavně se ale všichni během
celého dvouhodinového programu velmi dobře bavili. A o
to šlo především…
„Vážíme si možnosti organizovat tuto anketu, stejně jako celé
spolupráce s Olomouckým
krajem. Jsme rádi, že společná
anketa pomáhá zviditelňovat
úspěšné a pracovité lidi z
našeho kraje,“ pronesl Miroslav Černošek, jednatel a spolumajitel prostějovské marketingové společnosti TK PLUS
na adresu akce, jež si za dobu
desetiletého trvání si již získala vysokou společenskou
prestiž. To bylo patrné i během
středečního večera, kdy byl
konferenční sál hotelu Jana v
Přerově zaplněn do posledního místečka. Mezi hosty pak
nechyběla řada věhlasných
osobností z různých sfér
veřejného života včetně hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka, jeho
náměstků Michaela Fischera,
Ivana Kosatíka, Pavla Horáka,
Radovana Rašťáka, Aloise
Mačáka či Pavla Sekaniny, ale
také zástupců řady sportovních
subjektů z celého kraje.
Třešničkou na dortu pak byla
zrovna v olympijském roce
osobní přítomnost předsedy
Českého klubu olympioniků
Oldřicha Svojanovského.
„Tato anketa je velice úspěšná,
má již tradici a nepochybně si
za deset let svého konání získala své jméno. Myslím, že
naprosto precizně upevňuje
v našem regionu pocit, že se
zde rodí dobří sportovci a dělá
se tady kvalitní sport. Byli
jsme vůbec prvním krajem
v zemi, který začal oceňovat
sportovní osobnosti a celebrity, což se následně přeneslo
i do dalších koutů naší republiky,“ připomenul dále Miroslav Černošek. „V době, kdy
neustále narůstá vliv krajské
samosprávy na dění v daném
regionu a také povědomí lidí
o tomto územním uspořádání,
má akce Sportovec Olomouckého kraje jistě své opodstatnění
a pro celý region také velkou

Do alba. Společný snímek všech přítomných oceněných či jejich zástupců z jedenáctého ročníku slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec
Olomouckého kraje 2011“ zamíří do nejednoho alba.
Foto: Jiří Vojzola

„SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011“ EN U NÁS!
J

NEJLEPŠÍ SENIOR
1. Petra KVITOVÁ tenis
TK AGROFERT Prostějov 81
2. Tomáš BERDYCH tenis
TK AGROFERT Prostějov 44
3. Jana HORÁKOVÁ cyklistika BMX SKC Prostějov
13
Další pořadí: 4. Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc) 12, 5. Pavlína
Žižková (veslování, VK Olomouc) 4, 6. Ivana Dvořáková (koloběh, Lipník nad
Bečvou) 3, 7.-12. Jiří Březina (běh, SK Přerov), Luděk Coufal (dálkové plavání, TJ Haná Prostějov), Michaela Fasnerová (rychlostní kanoistika, KK
Olomouc), Vít Nosálek (autokros, Přerov), Barbora Raníková, házená, DHK
Zora Olomouc), Michaela Sedláčková (kuželky, TJ Spartak Přerov) všichni
2, 13.-17. Ondřej Blaťák (motorismus, Přerov), Pavel Henrich (kickbox, Olomouc), Petra Kamínková (atletika, AK Olomouc), Petr Novotný (box, BC
DTJ Prostějov), Adam Procházka (biketrial, Přerov) všichni 1
NEJLEPŠÍ SENIORSKÝ TÝM
1. VK AGEL Prostějov
volejbal 16
2. Tomi-Remont Prostějov
rafting
6
3. BC DTJ Prostějov
box
4
Další pořadí: 4.-6. BK Prostějov (basketbal), MGC Olomouc (minigolf), TJ Spartak Přerov (kuželky) všichni 1

NEJLEPŠÍ JUNIOR
1. Martin Hála & Tomáš Přikryl fotbal SK Sigma Olomouc 9
2. Robin Wagner
cyklistika SKC Prostějov
4
3. Nikola Tatoušková
kuželky KK Šumperk
3
Další pořadí: 4.-7. Pavlína Březinová (atletika, AK Šumperk), Jakub Filip (cyklistika, SKC Prostějov), Tomáš Heřmanovský
(cyklistika, Uničov/SKC Prostějov), Ivana Zapletalová (veslování, VK Přerov), 8.-12. Jana Horáková a Matouš Hynek (oba
cyklistika, SKC Prostějov), Martin Novák (atletika, AK Olomouc),
Michaela Šlosarová (moderní gymnastika, TJ Spartak Přerov), Mario Wiedermann (box, Dukla Olomouc)
NEJLEPŠÍ JUNIORSKÝ TÝM
1. DHK ZORA Olomouc
házená
13
2. TK AGROFERT Prostějov
tenis
8
3. Fenix Ski Team Jeseník
běh na lyžích
2
Další pořadí: 4.-8. Golf Club Olomouc (golf), Judo Club Olomouc
(judo), Klub koloběhu Lipník nad Bečvou (koloběh), PVK Přerov (volejbal), Sokol Velký Týnec (moderní gymnastika) vščichni 1

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ
NEJLEPŠÍ TRENÉR
1. Miroslav ČADA volejbal VK AGEL Prostějov 10
Eva Kacanu
atletika
AK Olomouc
2. Robert KNEBEL kanoistika SK UP Olomouc
7
3. Richard BENEŠ
nohejbal TJ Sokol I Prostějov 6
ČESTNÁ CENA
Další pořadí: 4. Vladimír Vačkář (cyklistika, SKC Prostějov), 5.
Petr
HUŤKA
tenis
TK Precolor Plus Přerov
Jiří Štěpán (judo, Judo klub Olomouc)
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC
Michal Motrinec
judo
SK UP Olomouc

Martin VANIAK

Ohlédnutí za anketou „Sportovec Olomouckého kraje
2011“ společně s hlasy činitelů včetně rozhovoru s Petrou
Kvitovou připravujeme do
příštího vydání Večerníku

Fotoreportáž
Jiřího Vojzoly
Večerník byl u toho

Zlatý hattrick VK. Nejlepším týmem se stejně jako již v předešlých dvou letech staly volejbalistky Prostějova. Jejich kouč Miroslav Čada zase pro změnu premiérově kraluje trenérům!

Potlesk na otevřené scéně. Nejvřelejšího přijetí se dočkala vítězka
letošního ročníku Petra Kvitová, kterou ocenili i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a první muž TK PLUS Miroslav Černošek

Šoumen večera. Bez debat největší salva smíchu zaznívala
sálem při vystoupení vycházející hvězdy české hudební scény
Tomáše Kluse, který nešetřil tóny ani vtipy.
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hodnotu,“ zopakoval obchodní
a marketingový ředitel David Lenz, který měl stejně
jako v předešlých letech za
prostějovskou agenturu konání
letošního ročníku na starosti.
S jeho slovy se ztotožnil i Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
„Jsem rád, že anketa má svůj
význam a respekt jak mezi
sportovci, tak mezi fanoušky.
Co je však na naší anketě
důležité, je poukazování na
špičkové sportovní výkony,
čímž zviditelňuje příklady,
které je dobré následovat. V
anketě určitě nezapomínáme
na bývalé vítěze sportovních
soutěží, kteří ale stále zůstávají
příkladnými ikonami pro
současníky i budoucí generace. Stále se totiž snažíme
připomínat, že naší povinností
není jen podílet se na vytváření
dobrých podmínek pro sportování, 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 proto
poděkoval všem, kdo se o to
snaží. Vážíme si především
společnosti TK PLUS a jejího
vizionářství,“ sdělil Rašťák.
„Prostějovští sportovci se
umístili v anketě hodně
vysoko, což mě pochopitelně
hodně těší. Musím ale říct, že
zase až tak velké překvapení
to není, protože celá řada z
nich měla skvělou sezónu. A
úspěchy Kvitové či Berdycha
jsou z regionálního pohledu
fenomenální,“ souhlasil Miroslav Černošek s prvními dvěma
místy v nejsledovanější kategorii. „A že třetí skončila Jana
Horáková, vyhrály volejbalistky i trenér Čada je nesporným
důkazem, že tu práci asi děláme
dobře,“ pousmál se první muž
marketingové
společnosti
TK PLUS. „Každá anketa je
svým způsobem subjektivním
názorem hlasujících, takže se
vždy najde řada těch, co věci
vidí jinak. Přesto si myslím, že
prestiž ankety Sportovec Olomouckého kraje je nejenom
konstantní, ale rok od roku
stoupá. Jsme velmi rádi, že
můžeme být u toho!“
Nejen prostějovská jednička ve
svém oboru by měla být marketingovým partnerem ankety
minimálně v dalších třech letech.
„Přesně na takovou dobu máme
podepsanou smlouvu,“ prozradil
Večerníku Miroslav Černošek.
„A i když se na podzim konají
volby, nepředpokládáme, že
by mělo dojít k nějakému razantnímu obratu názoru vedení
kraje na anketu, která se těší
všeobecné spokojenosti,“ dodal
spolumajitel TK PLUS s tím,
že o místě konání slavnostního
vyhlášení dvanáctého ročníku
bude teprve rozhodnuto.
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Fotbal

FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše DVANÁCTÝ 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. Speciální servis týkající se hodnocení uplynulého dění a vystihnutí všeho
podstatného, co se událo na fotbalových kolbištích v
podzimní části ročníku 2011-2012, píše již „tuctový“
dvanáctý díl, který ovšem nikterak tuctový není...
Na této dvoustraně totiž 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 dostala I.B třída krajské soutěže, v níž
má Prostějovsko ve skupině „A“ hned sedmičku želízek v ohni. V epilogu 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! Před
týdnem pak vydání patřilo exkluzivním rozhovorům s
představiteli dvou nejlepších celků, přičemž zbývající
kvintet zástupců jednotlivých oddílů dostává prostor
ve speciální anketě.
Dnes se můžete těšit na průřez Přeborem Okresního
fotbalového svazu Prostějov, přičemž tentokrát dostává svůj prostor šestice koučů nejlépe postavených
mužstev. Ani tentokrát však nechybí podzimní tabulky, statistický servis a redakční komentář. A přidali
jsme také pár zajímavostí... Za týden sumář nejvyšší
okresní soutěže dokončíme nejen povídáním s osmičkou zbývajících lodivodů, ale i dalšími neméně atraktivními údaji.
Nnásledně pak 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
DVANÁCTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVILI JIŘÍ MOŽNÝ A PETR KOZÁK

KONICKO

CELKOVÁ PO PATNÁCTI KOLECH
1. TJ Sokol Protivanov
15 10 3 2
2. TJ Sokol Čechovice „B“
15 9 5 1
3. FC Kralice na Hané „B“
15 8 1 6
4. FC Hvozd
15 7 3 5
5. TJ Sokol Držovice
15 7 3 5
6. Sokol Přemyslovice
15 6 6 3
7. SK Sokol Vrahovice
15 7 1 7
8. TJ Sokol Olšany u Prostějova
15 6 3 6
9. FC Dobromilice
15 5 3 7
10. TJ Sokol Určice „B“
15 4 4 7
11. TJ Sokol Zdětín
15 4 3 8
12. Sokol Otaslavice
15 5 0 10
13. TJ Sokol Brodek u Prostějova
15 4 3 8
14. TJ Otinoves
15 3 2 10

1. Kralice n.H. „B“
2. Čechovice „B“
3. Protivanov
4. Vrahovice
5. Držovice
6. Hvozd
7. Přemyslovice
8. Dobromilice
9. Otaslavice
10. Olšany u Pv
11. Zdětín
12. Otinoves
13. Brodek u Pv
14. Určice „B“

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

7 1 0 29:12 22
6 2 0 23:7 20
6 1 0 22:7 19
5 1 2 21:10 16
5 0 2 21:11 15
4 2 1 20:9 14
4 2 1 14:7 14
4 1 2 13:11 13
4 0 4 19:18 12
3 2 3 15:12 11
2 2 4 17:11 8
2 2 3 9:10 8
2 1 5 12:19 7
1 3 3 9:15 6

41:22
34:14
36:33
33:21
36:28
20:17
27:32
29:25
29:40
23:36
25:13
28:38
27:39
15:35

33
32
25
24
24
24
22
21
18
16
15
15
15
11

4 2 2 19:15 14
3 3 1 11:7 12
3 1 4 13:12 10
3 1 3 14:13 10
2 4 2 6:10 10
3 1 4 14:21 10
2 3 3 15:17 9
2 2 3 15:20 8
2 1 4 8:12 7
2 0 5 6:22 6
1 2 5 16:29 5
1 0 6 7:21 3
1 0 6 9:20 3
1 0 7 6:25 3

zdroj: www.ofisport.cz

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

URČICKO

PLUMLOVSKO

„Za postupem míří Protivanov, adeptů na sestup
je více,“ zní shodně ze špice okresního přeboru

PROSTĚJOVSKOa další...



608 706 148

V prvním díle ohlédnutí za podzimem ve II. třídě OFS Prostějov odpovídali trenéři
Protivanova, Čechovic „B“, Kralic „B“, Hvozdu, Držovic a Přemyslovic

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Jaký že byl podzim v Přeboru Okresního fotbalového svazu alias II. třídě - první část

POSTUPOVÁ MATEMATIKA JE ŠTĚDRÁ, STÁLE JE O CO HRÁT
Na čele se usadil ex-divizní Protivanov s rezervou Čechovic

Hned až tři týmy by díky
reorganizacím fotbalových
soutěží mohli na jaře
proklouznout z Přeboru
OFS do I.B třídy Olomouckého KFS. To je nezvykle
vysoká nabídka, kořist, která
se zdá i přes náskok vedoucí
dvojice stále dosažitelná
pro dalších nejméně šest
mužstev. Znamená to, že od
prvního do osmého místa vzplanou bitvy o medaile, zbylou šestici pak čekají spíše
záchranářské starosti.
Hledat
před
začátkem
podzimu
jednoznačného
favorita nejvyšší okresní
soutěže, to je velmi obtížný
úkol. O korunu se jen
namátkou mohla ucházet
dvojice sestoupivší z I.B
třídy Protivanov - Vrahovice, špici stabilně atakující
Držovice, loňské překvapení
z Otinovsi či po návratu
do horní poloviny toužící
Hvozd s Přemyslovicemi.
Hned od úvodních kol
Přeboru
OFS-II.
třídy
bylo zřejmé, že o branky
a mnohdy i divoké výsledky nebude nouze. Radost
všem domácím fanouškům
dělala zejména rezerva
Kralic na Hané, která na
vlastním trávníku vyhrála
téměř, co se dalo. Avšak
na soupeřových pro změnu
nechala skoro vše, co se
nabízelo. Pohled na tabulku
ale ukazuje, že pro umístění
na čele nebylo potřeba vozit
body zvenku, stačilo neztrácet v roli hostitele. Od
třetího do osmého místa
se týmy seřadily v pouze
čtyřbodovém rozhraní, mezi
třetím a šestým je pak dokonce jen jeden bod.
Jakoby svou vlastní kategorii si ovšem rezervovaly

Čechovický val. Neprůchodnou zeď postavili v podzimní části fotbalisté Čechovic „B“. V patnácti utkáních hned pětkrát neinkasovali a obdrželi
jen čtrnáct branek.
Foto: Jiří Možný
Protivanov a Čechovice
„B“. Prvně jmenovaný
tým se může spolehnout na
konsolidovaný kádr hrající
spolu již delší čas, který rok
předtím bojoval v krajské
třídě o záchranu až do poslední chvíle. Jen o bod zpět
druhá rezerva Čechovic těží
především z fungující spolupráce s „áčkem, jež patří
do lepší poloviny I.A třídy.
Oběma celkům se dařilo
hned od srpna a pozornost si
zaslouží zejména čechovická
série ukazující na pět výher
v řadě a třináctizápasovou
šňůru
neporazitelnosti,
která může na jaře klidně
pokračovat. V rukách to

má právě Protivanov, u
něhož atraktivním soubojem
prvního s druhým vstoupí
výběr Martina Bilíka do
zbývajících jedenácti kol.
Rozhodně je na co se těšit i
od ostatních týmů. Kraličtí
shodně jako Čechovičtí
opakují, že nemají postupové cíle, ale kdo by
chtěl po tak povedeném
podzimu skončit uprostřed?
Jednoznačně výše se chtějí
umístit ve Vrahovicích i
Olšanech, třetí místo je
lákadlem pro Přemyslovice,
návrat gólmanské jedničky
hlásí z Držovic, otázkou jsou
výkony Hvozdu, kde by k
sečtení hráčů navštěvujících

fotbalové aktuality

VENKU
1. Protivanov 8
2. Čechovice „B“ 7
3. Hvozd
8
4. Olšany u Pv 7
5. Přemyslovice 8
6. Určice „B“
8
7. Držovice
8
8. Brodek u Pv 7
9. Zdětín
7
10. Vrahovice
7
11. Dobromilice 8
12. Kralice „B“ 7
13. Otaslavice 7
14. Otinoves
8

KRALICKO

Fotbalové ohlédnutí

Podzimní tabulky Přeboru OFS Prostějov-II. třída

DOMA

24 - 25
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Vrahovické opouští
špílmachr, zbytek zůstává
Prostějov-Vrahovice/jim – O
záložníka i útočníka Jana Dvořáka přišel před jarními boji
z pracovních důvodů trenér
Vrahovic Jan Řezníček. A pro
sedmý tým okresního přeboru
mohlo být ještě hůře, schylovalo
se k odchodu dalších dvou tahounů mužstva.
„Měli jsme tři hráče na odchodu,
dva z nich jsme nakonec udrželi,
jednoho ne. Odešel Honza Dvořák, pro nás celkem klíčový hráč.
Honzu Studeného s Tondou Šedivým se nám díkybohu podařilo
udržet,“ oddechl si vrahovický
kouč.
Šestadvacetiletého fotbalistu, který byl loni třetím nejvytíženějším
hráčem Vrahovic v I. B třídě a nastřílel tři branky, se pokusí doplnit
z vlastních zdrojů, žádný příchod
zvenčí se nerýsuje. „Musíme si

vystačit s hráči, které máme v po skončení ročníku v Rakousku
mužstvu, zapojíme i členy béčka. se také více do hry dostane hokeHráčů máme dost, ale jeho kvalita jista Michal Vymazal.
nám bude chybět,“ dodal ŘezníMarek Žídek posílí Čechovice,
ček.
kouč stojí i o Jareše
Do Držovic se vrací
Prostějov – Čechovice/jim – Nogólman Tomáš Jetel
vou tváří v kádru Čechovic se
Držovice/jim – Téměř dvě stal Marek Žídek. Dvacetiletý
branky na zápas inkasovali v ofenzivní hráč přichází z Určic
podzimní části fotbalisté Dr- a kromě koučů áčka by ho rád
žovic. Sedmé nejprostupnější využil i trenér B-týmu Martin
obraně okresního přeboru se Bilík.
ale zdá se blýská na lepší časy. „Hrával tu za dorost, když otec tréPo půlroce v zahraničí se zpět noval, většinou krajního záložníka
na Hanou vrací Tomáš Jetel a nebo útočníka. Nemyslím si, že
kouč Zdeněk Lhota si od něj by nastaly jiné změny, maximálně
slibuje, že děravou defenzivu přesuny mezi áčkem a béčkem,“
shrnul kouč jen o bod druhého
pozvedne.
„Už se s námi zapojil do přípravy, nejlepšího celku II. třídy. Osobně
je to držovický hráč. Má již něco by si přál ještě jedno doplnění, a
přes třicet a těží se svých zkuše- sice aby se z Vícova vrátil Martin
ností,“ vypíchl hlavní přednost Jareš. Připravuje se v Čechovicích
Lhota. Již v průběhu sezony se do a s jeho výkony na trénincích i v
týmu vrátil David Šatný, na jaře zápasech panuje spokojenost.

statistický servis aneb pár čísel z Přeboru OFS Prostějov-II.třídy
Nejlepší střelci:
15 - Svatopluk Bukovec (Kralice
na Hané „B“), 13 – Vojtěch Bílý
(Hvozd), 12 – Jaroslav Rolný (Držovice) a Jan Studený (Vrahovice),
10 – Jaroslav Hošák (Olšany u
Prostějova), 9 – František Pospíšil
(Protivanov), 8 – Lubomír Keluc
(Zdětín) a Luboš Vozihnoj (Dobromilice), 7 – Jakub Dokoupil (Držovice), Michal Kaláb (Otaslavice),
Michal Makiš, Rostislav Šoc (oba
Dobromilice), Leopold Zatloukal
(Brodek u Prostějova)

Počet diváků
(doma + venku):
Kralice na Hané „B“ 1440
(890+550), Brodek u Prostějova 1400
(910+490), Určice „B“ 1390 (490
+ 900), Vrahovice 1295 (760+535),
Otaslavice 1240 (580+660), PřemysHattricky:
lovice 1147 (575+572), Dobromilice
2 – Petr Halouzka (Určice „B“), 1135 (490+645), Protivanov 1062
Svatopluk Bukovec (Kralice „B“), (492+570), Zdětín 1022 (542+480),
1 – Lubomír Keluc (Zdětín), Mi- Čechovice 1005 (550+455), Držochal Kaláb (Otaslavice), Kamil Rů- vice 990 (440+550), Olšany u Prožička (Přemyslovice), Jan Studený stějova 987 (565+422), Hvozd 825
(Vrahovice)
(255+570), Otinoves 700 (280+720)

tréninky stačily i dvě ruce s
nekompletním počtem prstů.
Rušno bude i ve druhé
polovině tabulky. Po druhém
kole by se našlo asi jen
málo tipérů prorokujících
poslední místo Otinovsi.
Po výhře 5:1 nad Určicemi
„B“ přiskočily tři body i za
skolení Vrahovic 1:0. Že
by se tak opakoval loňský
ročník, kdy mužstvo z Drahanské vrchoviny skončilo
sice s výrazným odstupem,
ale hned za Vrchoslavicemi,
pro jejichž jízdu okresním
přeborem se těžko hledá
výstižný přívlastek? Nikoliv.
Sedm porážek v řadě včetně
výsledku 0:7 v Čechovicích

a dohromady desetizápasový
tříbodový půst ukončený
překvapivými třemi body ze
Hvozdu znamenal pád dolů.
Nyní je z toho čtyřbodové
manko
na
Brodek
u
Prostějova, Otaslavice a
Zdětín, šestibodové na Určice
„B“ a ještě o dva body více
mají Dobromilice. Hodně
může napovědět hned druhé
jarní kolo a duel Brodek u
Prostějova versus Otinoves.
Těšme se tedy na jedenáct
kol vyplněných gólovými přestřelkami a útoky
vítězícími nad obranami a
přejme si napínavou podívanou až do konce sezony,
hlavně v duchu fair-play.

zajímavosti

z nejvyšší okresní soutěže...
15 kol, 105 zápasů, 9450 minut v číslech:
Nejvíce výher... 10 Protivanov
Nejméně výher... 3 Otinoves
Remízový král... 6 Přemyslovice
Nejvíce porážek... 10 Otaslavice a Otinoves
Nejméně porážek... 1 Čechovice „B“
Nejlepší útok... 41 Protivanov
Nejhorší útok... 15 Otinoves
Nejlepší obrana... 14 Čechovice „B“
Nejhorší obrana... 40 Dobromilice
Nejlepší bilance doma/venku... +12 Protivanov
Nejhorší bilance doma/venku... -10 Otinoves
Nejdelší vítězná série... 5 Čechovice „B“
Nejdelší neporazitelnost... 13 Čechovice „B“
Nejdelší série bez výhry... 10 Otinoves
Nejdelší série porážek... 7 Otinoves
Celkem branek... 403 (244:159)
Průměr na utkání... 3,84
Průměr na kolo... 26,87
Nejgólovější kolo... 3. (20. a 21. srpna) s 35 brankami
Gólově nejchudší kolo... 4. (27. a 28. srpna) s 18 brankami
Nejčastější výsledek... 8x skončilo utkání 1:1 a 2:0, 7x 2:2
Nejvíce branek v utkání... 10 (Zdětín – Dobromilice 8:2), 9 (Kralice – Zdětín 5:4,
Kralice – Brodek u PV 6:3, Brodek u PV – Držovice 3:6)
Největší debakly... 7:0 Čechovice „B“ – Otinoves, 8:2 Zdětín – Dobromilice,
6:0 Držovice – Vrahovice
Nejdivočejší remízy... 3:3 Určice „B“ – Protivanov
Nejnižší skóre... výsledek 0:0 přinesla 4 utkání (Určice „B“ – Přemyslovice,
Dobromilice – Čechovice „B“, Určice „B“ – Držovice,
Čechovice „B“ – Přemyslovice)

Sokol Protivanov

Sokol Čechovice „B“

- 1. místo, 33 bodů

– 2. místo, 32 bodů

Trenéři Libor Bílek a Josef Pospíšil:
„Pokud vyhrajeme,
tak se postupu bránit nebudeme“

Trenér Martin Bilík:
„Základem je skvělá spolupráce mezi
´áčkem´ a ´béčkem´“

1. „Podzimní část nám výsledkově vyšla výborně, to je vidět na tabulce. Některé zápasy
se vydařily velmi dobře, některé naopak, ale
i díky soupeřům jsme přezimovali na prvním
místě. To se ale nemusí opakovat na jaře. I
když jsme prohráli, tak se mi líbil zápas v
Kralicích. Kraličtí byli lepší, ale devadesát
minut jsme jim byli rovnocenným soupeřem.
Vydařil se nám hned úvodní zápas v Otaslavicích, který jsme vyhráli 5:2. Asi jsme
čerpali z výborné přípravy a předchozího
ročníku. Celkově začátek soutěže nám vyšel výsledkově, pouze jsme laxností ztratili
v Čechovicích. Nezapomenutelný byl zápas
v Přemyslovicích. Vedli jsme 2:0, soupeř
dokázal srovnat na 2:2, ale stále jsme chtěli hrát dopředu a dokázat soupeři, že fotbal
hrát umíme a nakonec se nám tam podařilo
vyhrát. Naopak jsme zklamali v Otinovsi i
doma remízou s Určicemi. Tam jsme divákům určitě nic nepředvedli.“
2. „Jsem rád, že kluci jsou disciplinovaní,
i to se odráží na našich výsledcích. Fotbal
je i o štěstí. Na druhou stranu chceme hrát
útočný fotbal, dávat co nejvíce branek a
získat si diváky na svou stranu. Proto se mi
líbil i zápas v Kralicích, který jsme prohráli
2:4. Nesložili jsme zbraně, a dokud dýcháme, tak bojujeme.“
3. „Jsme tak vysoko i díky tomu, že kluci
mají zkušenost z I. B třídy, bohatě se nám
to vrátilo. Kádr máme neměnný, před dvěma
lety jsme byli čtrnáctí v okresním přeboru,
loni třináctí v I. B třídě a nyní jsme zatím
první v okresu...(úsměv)“
4. „Dařilo se gólmanovi Radku Vybíhalovi.
Škoda, že nebyl zdravotně v pořádku druhý gólman, chtěli jsme je původně střídat.
Obrana působí taky dobře, za pilíře bych
označil Bílka, Jan Vybíhala a Tondu Dvořáka. V záloze bych chtěl vyzdvihnout klasickou páteř Marek Pospíšil, Radek Kropáč a
Libor Grulich a v útoku duo František Pospíšil a Tomáš Pospíšil. Úspěšně je doplňuje
v útoku Radek Sedlák a daří se nám k nim
dobře začleňovat i mladší kluky, víceméně
dorosteneckého věku. Čekáme, kdo z nich
se chytne a zaslouží si základní sestavu.
Kádr máme stejný, jen dva hráče z dorostu
chceme zapojit do hry.“
5. „V lednu jsme pozvolna začali chodit do
tělocvičny. Pauza je dost dlouhá, tak jsme to
zbytečně neznásilňovali. Ale už od poloviny
ledna pod vedením Libora Bílka začali kluci
s typickou přípravou. Veškerá příprava je pod
jeho vedením, já z časových důvodů jezdím
jen na zápasy. V úterý bylo běhání, v pátek
posilování v tělocvičně. Do konce ledna byla
krásná zima a uvažovali jsme, že bychom začali trénovat i na šotolinovém hřišti. Sám jste
viděl, jak to nakonec dopadlo. Zima se tu ošidit nedá, přišla později a o to silněji. Budeme
to muset dohnat v březnu. Máme domluvené tři zápasy, ale chtěli bychom již odehrát
pět šest, snad se nám to podaří. Navštívíme
i lázně v Boskovicích, kde si půjdeme zaplavat. Tam bychom chtěli, aby docházka byla
téměř stoprocentní.“
6. „Bude to znít jako klišé, ale cílem není
postup ani vyhrát soutěž, ale hrát dobrý
fotbal, mít z něj radost a dělat ji i fanouškům. Na vedení jsme se o umístění nebavili,
nemá to ani cenu, jsme teprve v polovině
a můžeme skončit třeba pátí. Jaro se nám
nemusí vydařit a nemá cenu se nervovat.
Když vyhrajeme, tak se postupu určitě bránit nebudeme, ale nebereme to, že musíme.
Když máme takto rozjetý podzim, tak bychom ovšem do třetího místa chtěli být, co si
budeme nalhávat. Abychom mohli hrát ve
vyšší soutěži důstojnou roli, museli bychom
přivést dvě tři posily, ale touto cestou se neubíráme a bereme z vlastních řad. Hned
první zápasy budou rozhodující, konkrétně
začínáme doma s Čechovicemi.“
7. „Na postup mají Čechovičtí, to je vidět i
v tabulce. Také Kraličtí hrají doma výborný
fotbal, dobře začaly Přemyslovice, a kdo ví,
kam budou patřit. V okrese je spousta zkušených týmů. Bohužel neznám situaci uvnitř
klubů a třeba Otinovsi proti nám zápas vyšel.
Sešli se v plné sestavě, nikdo jim nechyběl.
Je to ale o tom, že mají kádr složený ze starších hráčů a jsou tak náchylnější ke zranění.
Říká se mi to špatně, protože to jsou sousedi
na horách, ale na sestup bych si tipnul Otinoves. Záleží ale, zda tam budou noví hráči.“

1. „Je to velký úspěch, ani jsme to neočekávali. Měli jsme ambice udržet se v polovině
tabulky a momentálně druhý flek je pro nás až
nad očekávání velký úspěch.“
2. „Někde na vesnicích funguje, že ´áčko´ a
´béčko´ je zvlášť , ale naším záměrem bylo,
aby kluci fungovali dohromady a navzájem
si pomáhali. Druhým hlavním faktorem
bylo, že kluci chtěli. I když nám to někdy nešlo, tak srdíčkem, bojovností a partou docílili
tohoto úspěchu. S trenérstvím jsem teprve
začínal, táta má více zkušeností. Před každým zápasem nebo tréninkem jsme to konzultovali nejen s ním, ale i s jinými trenéry.“
3. „Naše umístění. Svými úspěchy nebo neúspěchy mě nikdo nepřekvapil, dalo se to tak
nějak očekávat, podle toho, co se k nám dostalo od lidí a od trenérů. Myslím si, že jsme překvapením pro celý okres. Zpočátku jsme byli
spíše outsideři a jsem rád za to, kde jsme.“
4. „Nemyslím si, že by tam byly individuality.
Bral bych to jako patnáct kluků, kteří táhli za
jeden provaz. Jak to říká můj otec, chci hodnotit celé mužstvo. Není to individuální sport
a jedenáct kluků musí za sebou stát a navzájem si pomáhat. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, tak nám asi nejvíce pomohli gólmani. Jak Radek Brablec, tak Roman Švéda
jsou na okres nadstandardními gólmany.“
5. „Vzhledem k tomu, že hodně hráčů obou
našich týmů studuje mimo Prostějov a dostávají se na trénink jednou za týden, tak trénujeme společně. Někteří pracují mimo Prostějov a pět šest hráčů béčka mělo zdravotní
problémy. Pospolu nám to vyhovuje. Kluci
z ´béčka´ dostávají lepší formu, mají lepší motivaci. Kádr bych nechtěl měnit. Kluci
na podzim podávali stabilní výkony a hráčů
máme dostatek. Kdo nehraje za áčko nebo by
pravděpodobně seděl, jde vypomoci béčku.
Kdybych ještě nějaké přivedl, bylo by tu kluků zbytečně moc a většina by musela stát za
zábradlím. Zatím neuvažuji, že bych se vrátil
jako hráč, ale absolvoval jsem několik tréninků a snažím se udržovat v pohotovosti, kdyby
bylo potřeba. Nejdříve bych ale chtěl začít až
od příští sezony, pokud bude možnost a přijde
druhý trenér. Pokud ne, tak bych rád u kluků
zůstal jako kouč.“
6. „Upřímně, určitě postupovat nechceme.
Před sezonou bylo cílem udržet se doprostřed
tabulky, do šestého, sedmého místa. Pokud
budeme hrát o druhé či třetí místo, budeme
nadmíru spokojeni. Hlavně chceme hrát takový fotbal jako na podzim, bodovat doma, a
pokud by se nám povedlo přivézt nějaký bod
i zvenku, byli bychom nadšeni.“
7. „Podle podzimu asi Protivanov a na sestup
je hodně namočený Otinoves. Sem přijeli v
osmi lidech, jestli jsou tam nějaké problémy,
nevím. Soutěž ještě bude mít nějaké zápasy a
vše může být úplně jinak. První zápas začínáme v Protivanově,a kde se bude hrát, záleží
na klimatických podmínkách. Každý zápas
chceme vyhrát. Vše je otevřené a nikomu
nechceme dávat nic zadarmo. I za námi jsou
mužstva, která mohou mít ambice na postup.
Rozdíl pěti, šesti bodů je otázkou dvou zápasů.“

FC Kralice na Hané „B“
- 3. místo, 25 bodů
„Jsme třetí, aniž bychom
bodovali venku,“ diví se kouč Kralic „B“
Vladimír Horák
1. „Můžeme být spokojeni, nečekali jsme,
že se tak dobře umístíme. Doma jsme ztratili
jen dva body po remíze s Olšanami, nastříleli
jsme celkem dost gólů a třeba výsledky 5:4
a 6:3 musely být pro diváky, kteří chodili v
hojném počtu, zajímavé. Doma jsme dali v
každém zápase čtyři pět gólů a myslím si, že
s výsledky i vstřelenými brankami museli být
spokojeni. Horší jsou zápasy venku, tam jsme
získali jen tři body. A je pro mě překvapením,
že jsme třetí, aniž bychom výrazně bodovali
venku. Vyhráli jsme jen v Dobromilicích.“
2. „Doma hráli kluci sebevědoměji, byli jistější. Když jsme přijeli ven, tak byli zaskočeni
a řekl bych, že i některé domácí zápasy byly
horší. Hodně nám kolem prostředku podzimu pomohl Adam Lisický z A-mužstva, jeho
příchodem sebevědomí kluků neskutečně
narostlo, začalo se dařit a bylo to mnohem
lepší.“

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokročil v bilancování
první poloviny fotbalové sezony 2011/12 již do soutěží pořádaných OFS Prostějov a v první ze dvou
částí věnovaných okresnímu přeboru probral patnáct odehraných kol i probíhající zbrojení do jarní
části s trenéry nejlepších šesti celků. Všichni shodně odpovídali na sedm následujících dotazů:

3. „Až tak bych neřekl, že by tam bylo něco, co
se nedalo očekávat. Soutěž je celkem bez nějakého překvapení a okres má dobrou úroveň.
Není to jen obyčejná kopaná. Třeba s Protivanovem jsme vyhráli 4:2 a fanoušci říkali, že
zápas měl rozhodně vyšší než okresní kvalitu.
Výsledky B-mužstva Čechovic jsou celkem
dobré, mají mladé mužstvo. U Protivanova se
dalo očekávat, že bude hrát na špici.“
4. „S hráči jsme neustále bojovali a na zápasy jezdili v jedenácti lidech. Nerad bych na
někoho zapomněl, jsou tam hráči, kteří tři
čtyři roky po sobě podávají stabilně dobré výkony. Dařilo se zejména těm, kteří se zúčastnili všech zápasů. V bráně Radim Miler. Přišel z Určic a byl to dobrý kup. Výkonnostně
je na tom velmi dobře a dokáže partu stmelit.
V obraně stabilní opory Michal Přidálek s
Kubou Répalem, v záloze Adam Lisický a v
útoku nejlepší střelec soutěže Svaťa Bukovec. Také jsme na něj hodně spoléhali. Pak
se do mužstva řadili hráči dorostu, kteří rozhodně nezklamali. Je tu ale i skupina, která
nechodí, a musíme je každý víkend obvolávat, jestli přijdou na zápas.“
5. „Trénujeme zvlášť, ´áčko´ má svůj tým,
´béčko´ také. Je to ale špatné, scházíme se v
sedmi osmi lidech a přístup některých hráčů
je hodně špatný. To je ale asi u všech okresních mužstev. Prioritou je zaměstnání, škola
a fotbal je na dalších místech. Někteří kluci
jsou pracovně mimo Prostějov a Kralice,
někteří jsou na školách a na tréninku se nás
schází hodně málo. Někteří se omlouvají,
další nemají čas. Až vysvitne sluníčko a bude
teplo, tak přijdou...(pokrčí rameny) Doufám,
že změny nenastanou, ale už teď zimní přípravu absolvují někteří naši kluci s prvním mužstvem a budou mu pravděpodobně více vypomáhat. Budeme se muset podívat po hráčích,
kteří by chtěli hrát fotbal, a zapracovat je do
mužstva. Tři čtyři hráče musíme sehnat, podzim jsme odehráli ve dvanácti lidech a musel
jsem nastupovat i já...(úsměv)“
6. „Když jsme vstupovali do podzimní části,
tak naším cílem bylo nesestoupit. Teď jsme
třetí, ale tabulka je dost nabitá. Umístění
v první šestce by bylo dobré, hlavně z toho
neudělat nějakou frašku. Odehrát důstojně
jarní část, abychom byli na konci spokojeni.
Na vysoké cíle určitě nemáme pomyšlení.“
7. „Postoupí Protivanov, nebo béčko Čechovic. Protivanov by se chtěl vrátit, Čechovice
mají mladé mužstvo, takže ti určitě také zabojují a půjdou nahoru. Kdo sestoupí, netuším.
Doufám, že to nebudeme my, byť máme asi
pětadvacet bodů... (smích).“

FC Hvozd
- 4. místo, 24 bodů
Trenér Rudolf Švehla:
„Každý chce hrát líp a výš, ale
na tréninku nás bylo sedm“
1. „S umístěním panuje spokojenost, ale s
body ne. Počítal jsem, že jich budeme mít o
trochu víc.“
2. „Začátek sezony vycházel podle našich
představ, protože jsme poctivě trénovali i třikrát týdně, a výsledky se dostavily. Potom už
vinou větší pracovní zaneprázdněnosti nebyla tréninková docházka taková jako předtím
a ve výsledcích nastaly velké výkyvy. Hodně
se to projevilo, bez tréninku se to nedá. Vyvrcholilo to domácím utkáním s Otinovsí, které
jsme prohráli 0:2.“
3. „Prakticky mě nic nepřekvapilo, očekával
jsem, že nahoře bude Protivanov, Přemyslovice a Držovice. Myslel jsem si ale, že na tom
budeme trošku líp my...“
4. „Zpočátku jsme měli optimální sestavu, ke
konci se již změnila a nehráli jsme v plné síle.
Osobností byl Jiří Poles, ač zkušenější hráč,
tak vzorem v přístupu mladším hráčům. Pravidelně nastupoval, chodil na každý zápas.
Vojta Bílý je sice nejlepším střelcem, ale byl
tím, kdo většinu šancí spálil. Čekal jsem od
něj daleko víc, protože dokázal promarnit pět
šest šancí za utkání a prohráli jsme 0:1. Je to
výborný hráč, ale potřebuje klid v zakončení.
Věřil jsem, že bude ten, kdo mužstvo potáhne, to se bohužel zatím nesplnilo. Doufám, že
na jaře potvrdí své kvality.“
5. „Zimní příprava je zatím velmi špatná. Před
třemi týdny jsme dělali hráčskou schůzi, kde
bylo včetně výboru jedenáct lidí. Minulý pátek jsme měli první trénink, kde bylo sedm
lidí, a v neděli jsme hráli první zápas s Jesencem, kluků se sešlo pouze jedenáct... Pokud to
bude mít vzestupnou tendenci, tak věřím, že k
prvnímu ´mistráku nás alespoň patnáct bude.
Na změny je brzy, to ještě nikdo neví. Do
telefonu to každý slíbí, ale v dnešní době se
není čemu divit, že na prvním místě je práce a

1.) Jaký je váš názor na podzimní vystoupení týmu?
2.) Čemu přičítáte současnou pozici v tabulce?
3.) Co vás na podzim nejvíce překvapilo?
4.) Kdo patřil mezi tahouny vašeho mužstva?
5.) Jak probíhá zimní příprava?
6.) S čím jdete do jarní části?
7.) Koho byste označili za kandidáty na postup a sestup?

škola. Musíme vycházet z toho, co je, a doufat, že kluci přijdou na trénink. Pak se dostaví
výsledky. Máme přislíbené dva hráče, kdyby
přišli, byla by to posila. Univerzálové, které
jsem kdysi trénoval v Konici. Znám je, jsou
dost spolehliví.“
6. „Každý jde do jara s tím, že by chtěl hrát
líp a být výš, než je. Ale co chceme, je jedna
věc, a co uděláme, je druhá věc. Teď neřeknu nic konkrétního, sám nevím. Sedm lidí
na tréninku je i na okresní přebor dost málo.
Ale já věřím, že se kluci dají dohromady a
přijdou.“
7. „Na postup jsem již před sezonou viděl
kromě Protivanova Přemyslovice a Držovice.
Nemůžete po mně chtít, abych někomu přisuzoval ´Černého Petra´. Věřím, že i Otinoves
vystrčí drápky a hodně to zamíchá. Od čtvrtého místa k poslednímu není tak daleko a nikdo
si není jistý svým postavením. Takové problémy jako my má většina mužstev a vše bude
záležet na zimní přípravě, jak se k ní mužstva
postaví. Poslední se často posílí a pak předvádějí zázračné výsledky. Ať se porve každý,
jak umí.“

Sokol Držovice
- 5. místo, 24 bodů
„Výrazným obratem k lepšímu je výkon
rozhodčích,“ uznává trenér Držovic
Zdeněk Lhota
1. „Spokojenost určitě je, teď už jo. Sice na
začátku sezony byly existenční problémy
ohledně kádru a šlo o to se hlavně udržet,
protože soutěž začínala hned koncem srpna,
kdy byli hráči na dovolených a do sestavy
naskočili až třetí čtvrtý zápas, ale to trápí většinu mančaftů. Chtěl bych poděkovat všem
fanouškům, kteří se na nás chodili dívat, a
doufám, že je nezklameme a stále se na nás
budou chodit dívat.“
2. „Jednoznačně tomu, že jsme začali dávat
góly. Sice jsme i dostávali, protože jsme měli
problémy s gólmanem, kdy kluk ze základu
byl teď půl roku v zahraničí. Vrací se na
jaro, tak to snad bude dobré. Přišel jsem na
začátku sezony, první zápas pod mým vedením odehráli kluci s Kralicemi v místním poháru. Tenkrát jste nás vy i diváci pochválili
za solidní výkon. Žádná letní příprava neprobíhala, naskočil jsem necelý měsíc před
začátkem sezony de facto do rozjetého vlaku
a vracející se hráči se zapojovali do přípravy v průběhu sezony. Na obrazu hry to bylo
znát, ale je to ovlivněno brzkým začátkem. Je
to velice náročné časově a chlapi také musí
být s rodinami. Chvilku trvalo, než jsem se s
kolektivem sžil, chtěl jsem něco jiného, než
se hrálo. Toto jsou plody toho, co jsme společně zaseli.“
3. „Je pravda, že to je moje první působení u
mužů, před tím jsem se pohyboval u dorostu
v kraji a v divizi. Musím říct, že stoprocentním obratem k lepšímu je výkon rozhodčích
a obraz hry se najednou jeví úplně jinak a je
to koukatelný fotbal, nejen nakopávaná a plácaná.“
4. „Jednoznačným tahounem byl David Šatný, v půlce sezony se vrátil z hostování. Ale
beru to tak, že fotbal je kolektivní hra s jedenáctkou chlapů na každé straně. Nejsem příliš zastáncem jmenování jednotlivců. Jestliže
jeden nebude hrát, co má, tak ostatní podráží
a výkon týmu to ovlivní. Proto jsme jeden kolektiv a tak to ve sportu má být.“
5. „Máme za sebou soustředění v Jeseníku,
perfektní podmínky. Zima nám přála, takže
po fyzické stránce jsme to dotáhli, kam jsem
potřeboval. Odehráli jsme tam dva přátelské
zápasy, stále je co vylepšovat, ale na to, že se
měsíc a půl nekoplo do balonu, jsem spokojený.“
6. „Ekonomické zázemí je asi u všech klubů
stejné a důležité je, aby to lidi bavilo a aby
na nás diváci chodili s radostí a odcházeli
spokojeni a já abych každý večer po zápase
usínal spokojený a těšil se na další utkání.
Většinou ambice končí na tom, že si někdo
dává velké cíle. Je to dlouhodobá práce a já
si dávám postupné cíle. Abych pravdu řekl,
tak ani nesleduji tabulku. Lidé, kteří se na
nás chodili dívat ze začátku a ke konci, museli vidět jednoznačný posun a v tomto trendu chci pokračovat. Vyhrát soutěž je sen každého trenéra a každého hráče, ale uvidíme.“
7. „Otázkou je, jak dopadnou Kralice, mají
problémy s A-týmem. Co jsem se díval na statistiky, tak Držovice měly vždy silnější jaro a
teď se podzim vydařil. Odskok od Protivanova je devět bodů a stát se může cokoliv. Olšany jsou pro mě obrovským zklamáním, kluci
sami říkali, že se jim to rozpadá pod rukama.
V dnešní době je to zlé, ale kdo chce, ten se o

to bude rvát. Kdo nechce, tak doufám, že bude
hrát fair play, a spadnout nechce nikdo. Když
se podívám na tabulku, tak adeptem na postup
je Protivanov. Čechovice B by taky mohly s
poklidem zamířit nahoru, stejně jako rezerva
Kralic.., my, Hvozd, Přemyslovice. Tam jsme
zbytečně ztratili bod a jejich herní styl mě
trošku zaskočil. Ale až jaro ukáže.“

Sokol Přemyslovice
- 6. místo, 24 bodů
Trenér Jaroslav Liška: „Vedení si přeje
polovinu tabulky, já jsem ambicióznější
a chci, abychom byli výš“
1. „Myslím si, že jsme dosáhli slušného úspěchu vzhledem k tomu, že jsem na to neměl až
tolik času. Je pravda, že jsem se s vedením
dohodl již 30. června po schůzi v Lipové, kde
jsem odstoupil.“
2. „Hlavně poctivá tréninková účast. Když
řeknu, že se mi scházelo dvacet až pětadvacet
hráčů na tréninku, tak tomu nebude nikdo věřit, ale bylo tomu tak. Samozřejmě jak se krátil
den, tak to bylo horší. Tři týdny před koncem
podzimu jsme začali využívat halu a tréninky
jsem směřoval na šest, půl sedmou. I přesto
si myslím, že s tím můžu být naprosto spokojen. Je to optimální a na okres nadstandardní.
Myslím, že mančaft ještě nepředvádí maximum. Je schopen zamotat tabulkou a ještě
neřekl poslední slovo. S Čechovicemi jsme
urvali čtyři body, dokázali jsme v silném Hvozdu hrát 1:1. S Protivanovem jsme sice doma
prohráli 3:2, ale po šedesáti minutách to bylo
0:2. povedlo se nám v 92. minutě vyrovnat na
2:2 a v 94. jsme dostali na 2:3. To byl infarktový zápas. Ještě dnes mě naopak straší zápas
ve Vrahovicích. Zorali jsme to po všech stránkách. Špatným přístupem, napadáním hráčů
a po pětačtyřiceti minutách bylo rozhodnuto.
Domácí vedli 3:0, snížili jsme z penalty, ale nedotáhli jsme to. Zápas jsme odflákli, ale bylo
to jen v hlavách hráčů.“
3. „Kvalita rozhodčích je na velice dobré úrovni. Každý udělá chybu, vím, jak to je. Nemůžu
si stěžovat. A na ´okrese´ jsou velice zajímavá
utkání. Můžeme se bavit o sedmi mančaftech,
co by až tak hrůzostrašně v I. B třídě nehrály.
Okres je tak kvalitní, že některé zápasy jsou
nad očekávání.“
4. „Zimní přípravu jsme začali sedmnáctého
ledna. Vycházím z poctivé přípravy od začátku, abych měl větší prostor na herní činnost.
Co se nahoní teď, to se hodně hodí dál. Využíváme halu v Přemyslovicích a měli jsme možnost využít i školku v Lipové, kde jsme absolvovali výběhy. Zvolil jsem odlišnou přípravu,
je tu větší zapojení míče, doplnil jsem herní
varianty, zaměřili jsme se na krátké sprinty.
Kluci se pravděpodobně zúčastní minisoustředění a trénovali jsme až třikrát týdně, teď
jsme to proložili zápasem s běhavým dorostem. Máme zraněného Radka Grulicha a Vévodu, což nás oslabilo, ale na druhou stranu
je kádr široký a plný perspektivních hráčů, tak
bychom to měli v pohodě zvládnout. V kádru
máme tři zkušené brankáře Konečného, Pepu
Rozsívala a Martina Rozsívala. Dojednat bychom měli příchod Davida Možného, Lukáš
Deutsch je u nás z Konice, Fanu Čajkoviče
jsem měl v Lipové a vycházím z kádru, co jsem
měl. Jednám ještě o dvou hráčích a věřím, že
to dotáhnu do úspěšného konce.“
5. „Je potřeba pochválit celkově mužstvo jako
tým. Přišel jsem k tomu v létě, kluky jsem znal,
jinak bych tam nešel. Šlo o kolektivní pojetí a
někdy se dařilo více, někdy méně. Musím pochválit brankáře, máme je fakt dobré, a Lukáše Tyla, to je tahoun mužstva. Dobře odehrál
i Josef Rozsíval nejstarší, který nám svými
bohatými zkušenostmi hodně pomohl. Vše se
odvíjí od kvalitního středního záložníka Milana
Slavíčka, který měl bohužel pásový opar a byl
dlouho mimo. Jinak máme mladé šikovné kluky, kterým jsem dával příležitost v áčku.“
6. „Zvládnout první utkání. Začínáme v Olšanech a chtěli bychom se pohybovat někde ve
středu tabulky. Vždy je co zlepšovat, a pokud
budeme mít trochu štěstí, tak kluci mohou tabulkou klidně zamíchat. Vedení by chtělo hrát
někde v polovině tabulky, já jsem ambiciózní
trenér a chci, abychom bojovali výš. Devět
bodů není moc. Vložil jsem tu jiné věci než v
Lipové a myslím si, že jsem to hodně zkvalitnil.“
7. „Dělal jsem si analýzu a na postup má pořád
šest mančaftů, jsou výkonnostně vyrovnaní.
Stejně tak i u sestupu. Sice máme čtyřiadvacet
bodů, ale ani vespod jich nemají málo. Druhá
třída je velmi vyrovnaná a kvalitní soutěže. Nikdo nebude chtít sestoupit a nerad bych na to
někoho pasoval. Podaří se tři utkání, druhému
ne a v tříbodovém systému je to hodně.“
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HOKEJISTÉ DNES ODVRACEJÍ POSTUPOVÝ MEČBOL!
Havířov vede 2:1 na zápasy a má blízko do finále, ale Jestřábi nic nevzdávají a doma chtějí sérii prodloužit
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kam za hokejem....
SEMIFINÁLE PLAY OFF
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

Hokejová horečka v Prostějově dál stoupá, právě
dnes dostoupí svého druhého vrcholu. Od 18.00
hodin je totiž na ledě zdejšího zimního stadionu na
programu čtvrté utkání semifinálové série 2. ligy
mužů, skupiny Východ mezi LHK Jestřábi a AZ
Havířov. Naši borci prohrávají 1:2 na zápasy, tudíž
k udržení postupové naděje s výhledem následného průniku do finále musejí zvítězit!
Prostějov/son
Pro hanáckou partu to
rozhodně je reálný cíl. Na
severu Moravy sice dvakrát
padla vysoko 2:6 a 2:5, ale
na vlastním kluzišti uspěla
podobně jasně 5:1 a totéž
hodlá zopakovat v dnešním
večeru. Oběma mančaftům
zatím výrazně pomáhá
domácí prostředí živené
masami bouřlivých příznivců.
V Havířově přišlo na sobotní
třetí duel tři a půl tisíce diváků
(!), předtím v Prostějově se
návštěva těsně přiblížila ke
třem tisícovkám. Padne dnes
fanouškovský rekord? Vyrazte
do hlediště a ochozy mohou
praskat ve švech!
„V první řadě musíme
zachovat chladnou hlavu a
ustát časté osobní kontakty

bez zbytečného vylučování.
Jedině tak máme šanci, což
potvrdily všechny tři dosavadní
vzájemné souboje. Také je
potřeba co nejlépe bruslit,
dobře se pohybovat. Pro kluky
sice nejde o nic lehkého,
když je čeká už devátý zápas
během sedmnácti dnů, ale
v sázce je hodně. Pořád je o co
hrát a bojovat, semifinále ještě
neskončilo. Pokud chytíme
úvod střetnutí, budeme aktivní
a udržíme se na puku, můžeme
sérii poslat do rozhodujícího
pátého duelu,“ burcoval trenér
LHK Petr Zachar.
„Chce to poučit se z chyb,
které jsme dělali v obou
venkovních utkáních, a
navázat na ten vydařený
domácí zápas. Musíme sebrat
poslední zbytky sil, být aktivní,
držet kotouč, co nejvíc chodit

do brány a zodpovědným
přístupem nepouštět soupeře
do šancí. Rozhodně nevěšíme
hlavy, protože se hraje na tři
vítězství a Havířov má zatím
jen dvě. Prostě nic nebalíme a
naopak věříme, že si vynutíme
pátou bitvu o všechno,“ volil
podobná slova prostějovský
útočník Jakub Čuřík.
„Stojí proti sobě dva velmi
kvalitní a vyrovnané týmy.
Zatím se potvrzuje, co jsem říkal
hned na začátku semifinále:
že nás pravděpodobně čeká
dlouhá série na pět utkání.
My do Prostějova přesto
přijedeme s touhou vyhrát a
ukončit drama již v pondělí,
což ale bude nesmírně těžké.
Hlavně se musíme vyvarovat
zbytečných faulů a přehnaného
hraní s pukem ve vlastním
obranném pásmu. Je potřeba
rychle přecházet do útoku a
využít toho, že gólman Sedlář
často vyráží puky před sebe.
Takže často střílet, chodit na
dorážky,“ stanovil taktiku kouč
AZ Jan Daneček.
„Je nutné, abychom se
poučili z minulého zápasu
v Prostějově. To znamená
hrát disciplinovaně a nečelit
tolika přesilovkám, které má

soupeř silné. Jakmile budeme
zodpovědně bránit a třeba dáme
i první gól, věřím ve vítězství a
tím pondělní ukončení série. To
by nám umožnilo si před finále
aspoň trochu odpočinout,“
doplnil havířovský forvard Jan
Maruna vizi ideálního scénáře

z pohledu Azetu.
Pokud však dnes vyhrají
Jestřábi, přijde na řadu
definitivně poslední pátý mač
na severu Moravy ve středu
7. března od 18.00 hodin.
Jak tohle velké drama osud
rozlouskne?

Exkluzivní rozhovor s předsedou LHK Jestřábi Prostějov

„DO PRVNÍ LIGY CHCEME JEN PŘI ROZDĚLENÍ NA SKUPINY!“
Michal Tomiga věří, že dnes zavítá na ´zimák´ kolem 3500 diváků...

Prostějov - Lední hokejový klub JESTŘÁBI bojuje v prvních měsících nového
roku nejen na ledě, ale v poslední době musel čelit i nejrůznějším výpadům o
své ekonomické gramotnosti. Navzdory všem spekulacím kolem finančních
potíží se „A“-mužstvo prezentuje v play-off ve velmi solidní pohodě a postupem přes Vsetín mezi čtyři nejlepší týmy východní skupiny druhé ligy naplnilo
přání fanoušků, kterým dělá radost i zdatným bojem s favoritem z Havířova
v semifinále. A kdo ví, třeba se dnes dočkáme dalšího senzačního večera...
Ještě předtím ale Večerník včera položil několik přímých otázek předsedovi
oddílu. Mezi tématy byla nejen aktuální situace kolem prostějovského hokeje.
„ Michala Tomigy
Petr Kozák
Hokejová sezóna pomalu vrcholí. V jaké
kondici je prostějovský
klub?
„Myslím,že se nám za dva
roky podařilo klub stabilizovat
co se hráčské základny týče
na dobrou úroveň. V mládežnických týmech nám vyrůstá
několik nadějných hráčů a někteří další jsou na hostování ve
vyšších soutěžích v Olomouci
a ve Zlíně. Co se týče juniorského týmu, tak jsme se museli
vyrovnat z malými počty hráčů z minulých let. A myslím,
že mužský tým si velmi dobře
bojuje v nastoleném trendu.“
„A“-mužstvo se nyní
rve o postup do finále
s Havířovem. Ještě se ale
vráťme ke čtvrtfinálové sérii
se Vsetínem, jaká podle vás
byla?
„Tak z naší strany byla úspěšná, protože jsme vyhráli. Jak
diváci viděli, tak se na tom
shodli i rozhodčí, tak tyto zápasy měly prvoligovou úroveň
.Hráči i realizační tým si sáhnuli až na samé dno svých sil
a za to jim patří dík. Musíme
si uvědomit, že postup přes
Vsetín je po dlouhé době vynikajícím úspěchem pro prostějovský hokej. Jsem rád, že
si na zimní stadion našlo cestu i dost nových diváků, kteří
museli ocenit kvalitu zápasů.
Utkání s Havířovem jsou již
jen takovou třešničkou na dortu...(úsměv)“
Prohrát ale určitě nechcete... Co říkáte na
dosavadní průběh semifinálových bitev?
„To nechceme, ale potvrzuje

se kvalita havířovského týmu.
Přeci jen je vidět rozdíl v rozpočtu klubů.. Naši hráči však
ukazují, jak dobře jsou pod vedením trenéra Zachara na tuto
sezónu připravení. Tyto duely
se nehrají na skóre, ale na počet vyhraných zápasů, proto
jsou v otevřenější a atraktivnější pro diváka. Musíme si uvědomit, že kluci mají v šestnácti
dnech již osm utkání v nohou a
mezitím ještě většina chodí do
práce, další do školy...“
Jste před dnešním
čtvrtým utkáním, které může být derniérou v letošní sezoně, optimistou,
nebo realistou?
„Věřím, že Havířov potrápíme
i ve čtvrtém utkání a diváci
si zápas užijí! A pátý zápas
bude loterie... (úsměv) Osobně věřím, že do finále projdeme! Celý rok jsme předváděli
dobrý a pohledný hokej, což
byl náš cíl. Cesta k úspěchu a
spokojenosti je ještě dlouhá.
Co se týče obnovy klubu, tak
má Havířov před námi v tomto
velký náskok , už jen z pohledu podpory klubu od města a
sponzorů...“
Zkusme si zavěštit...
Pokud by se vám podařilo obrátit sérii a postoupit do finále, půjdete již vyloženě po baráži a postupu do
první ligy? Hlasy takto volajících fanoušků jsou čím dál silnější...
„Na začátku sezony jsem někde řekl, že postup do první
ligy by si prostějovský hokej
zasloužil, ale pouze, pokud by
byla druhá nejvyšší soutěž rozdělena na dvě skupiny - Česko
a Morava. Bohužel z toho vyplynulo pouze to, že postoupit
chceme... Jistý pan novinář již

nedopsal, že chceme hrát první
ligu pouze po rozdělení, a ne
jezdit po celé republice! Bohužel po finanční stránce ještě
není náš klub, ani jeho okolí na
postup v dnešní době připraven...“
A naopak, co když to
dnes nevyjde a sezóna
skončí, jak veliké bude zklamání...?
„Zklamání? Já osobně jsem s
výkony hráčů a trenérů spokojený. Jsou nějaké připomínky,
ale ty budou vždycky. Jinak
bychom se nikam nikdy neposunuli...“
Pojďme trochu k minulosti, jak jste vůbec
viděl poslední měsíce v hokejovém klubu z vašeho pohledu?
„Byla to trochu taková divočina... Přeci jen na veškeré věci
tady nemáme takové personální zázemí jako jiné kluby a
i finančně se držíme při zemi.
O to více mne mohou těšit
výsledky, jakých tady nebylo
dosaženo za posledních sedm
let!“
Mezi příznivci se
ovšem začalo hovořit
o jistých ekonomických potížích. Můžete tyto zvěsti vyvrátit? Případně, pokud potíže jsou, jak velké?
„Prostějov je znám svými
zaručenými zprávami... Je
pravda, že dnešní ekonomická situace není sportům nějak
nakloněna. I nám bohužel dva
silní partneři pozastavili finanční podporu zrovna v době
nejméně vhodnou. Proto jsem
musel pozdržet a odložit určité platby, hledalo se řešení v
jakém ekonomickém rozpočtu
sezonu dohrát. V takové době
ale poznáte přátele.. Proto jsem

rád, že se ozvaly firmy a jejich
majitelé, kteří nastalou situaci
řešili spolu se mnou. Jsem rád,
že ještě existují různí Staňkové, Divišové, Vrtalové atd.,
kteří si uvědomují, že sport je
třeba v Prostějově zachovat.
Tímto jim chci prozatím zkráceně poděkovat.“
Měli by se tedy fanoušci obávat o nejbližší chod LHK Jestřábi?
Jak dopadne sezóna po ekonomické stránce?
„Díky postoji bývalých partnerů, kteří jsou po morální stránce velmi na výši a uvědomují
si důležitost jejích finančních
prostředků pro existenci hokeje, můžu říct, že se zavázali
ke splacení svých závazků
vůči klubu. Takže vše dopadne
dobře. O tom nemusí nikdo pochybovat.“
Jak vůbec vidíte budoucnost prostějovského hokeje?
„Já jsem vždy optimista a kdybych nevěřil, že hokej v Prostějově by neměl vzestupnou
k tuto práci nedětendenci, tak
ufám, že se najde
lám. Jen doufám,
istů v mém okolí
i více optimistů
a pomůžemee hokeji opět na
výsluní. Bylaa by škoda, kdyby
jší sport v Prostěnejpopulárnější
lavami své stoleté
jově před oslavami
čil...“
historie skončil...“
Sebrall jste mi otázku:
té výročí jeho zaBlíží se stoleté
áte nějaké speciložení, chystáte
ální akce?
„ Ano, něco s panem Vincenme a doucem chystáme
fám, že i radnice
se přidá... Zatím
chal
bych
nechal
od
naše plány pod
pokličkou. Veřejnost se ale
včas dozví.“
Na přeřela
třes
přišla
ná
také možná
spolupráce s
nedalekým
Vy š k o v e m ,
kde snad by
tým
měl i „A“-tým
odehrát
nějaké
druholigové zápasy! Co je naa tom
pravdy a v jakém

stavu vůbec je kooperace
prostějovského a vyškovského hokeje?
„Zatím je vše ve fázi příprav,
ale počítáme s tím, že - a to
zdůrazňuji - se tam můžou
odehrát pouze přípravné
zápasy! Vyškov nemá jak
mládežnické kluby, tak ani seniorský tým a zájem o navrácení hokeje do města by tamní
lidé uvítali. V dnešní době
totiž nelze jako dříve pozastavit chod klubu a za rok jej
znovu obnovit. Nové stanovy
to neumožňují, a jestliže by se
klub nepřihlásil do soutěží, tak
zanikne a hráče si bezplatně
rozeberou ostatní kluby. Tím
by došlo k úplné likvidaci
hokeje v daném městě...“
Když jsme narazili na
podporu města, jak
jste s spokojeni s veřejnou
finanční podporou?
„Město jako takové, dělá
zřejmě pro podporu hokeje, co
může. Je jasné, že každý oddíl
by chtěl od města více peněz.
Ale zastupitelé musí chápat
i fakt, že hokej je specifický
sport a jeho náklady jsou vyšší
jako u jiných
sportů.

Proto jsem rád, že se na radnici
ozvala a zformovala skupina
lidí, kteří chtějí hokeji pomoci
i finančně. Uvidíme, jak se
bude situace vyvíjet dál.“
LHK Jestřábi přitom
nejsou jen muži, ale i
mládežnické celky. Jak vidíte
končící ročník z jejich pohledu?
„Dost dobře nám pomohly
výsledky prvního týmu, takže
i v přípravce máme solidní
počty našeho hokejového
potěru. Co se týče mladších
a starších žáků, tak ti vedou
své skupiny a tam je vidět
výborná práce bratří Šebků a p.
Janečka. Starší dorost a junioři
doplácejí na odchod hráčů v
minulých letech,. Ale opět pochvala patří pánům Horákovi
a Juríkovi za výbornou práci v
těchto kategoriích.“
Událo se na tomto
poli
v
průběhu
letošního ročníku něco
zásadního?
„Na začátku roku proběhla
reorgani
reorganizace mládežnických
soutěží, čímž došlo i k přesunu
so
hráč
á ů v týmech. Proto nám teď
hráčů
hhrají
hr
ají
j ta
takzvané ´dvouročky´.
C to znamená? Že jsou
Co

„S radostí mohu konstatovat,
že zájem o hokej má stoupající tendence a to si myslím,
že je velmi dobrým výsledkem naši dosavadní práce v
celém klubu.“
Na co nového se mohou fanoušci hokeje
v Prostějově v nejbližší
době těšit, či dokonce
připravit?
„Od příštího roku chceme
do prvního týmu zařadit
ještě více mladých. Je sice
pravda, že někteří fanoušci
to budou nést dost nelibě,
ale druhá liga by měla vychovávat po boku starších
a zkušených hráčů hlavně
ty mladé kluky. Ti se pak
můžou dále rozvíjet a jít hrát
do vyšších soutěží jako hráči
Prostějova, a ne jak to bylo
doposud, že utíkali ´za podivných´ okolností jinam...
To bude asi ta nejzásadnější
změna.“
Malá tipovací otázka. Výsledek nechejme na hráčích, zajímá nás
návštěva, kolik podle vás
přijde na pondělní mač do
hlediště prostějovské haly
diváků?

„M
„Musíme
M u sí
si uvědomit, že kluci
mají v šestnácti
dnech již osm utkání
šes
v nohou
noho a mezitím ještě většina
chodí do práce, další do školy...“
chod
Souč
Současný
první muž prostějovského hokeje
k aktuálním výkonům „A“-týmu v play off
pr
prostě dva ročníky
v jednom týmu. Je to
sice pro některé hráče
náročné, ale zatím vše
zvládají velmi dobře.
Ukazatelem může být
i to, že máme dva hráče
v
mládežnických
týmech
českých
reprezentací!“
Jak jste na
tom se zájmem
dětí? Máte stoupající, či
naopak klesající počet
benjam
benjamínků do přípravky a
vůbec celkově členů?

„Vzhledem k atraktivitě tohoto
utkání věřím, že si nenechá tento
zážitek ujít něco kolem třech a
půl tisíce diváků. Ale, ať už výsledek dopadne jakkoliv, přeji jim,
aby se hokejem bavili a hráčům
poděkovali za jejich výkony!“
Co byste dodal na
závěr...?
„Všem bych chtěl touto cestou
poděkovat. Těm, co nás ať už
jakkoliv podporují, i těm, co
nám fandí. Po skončení sezóny
vše zhodnotíme na závěrečném
večírku s fanoušky...“

Lední hokej
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PLAY-OFF 2. LIGY, SKUPINA VÝCHOD: Hokejisté Prostějova zdatně bojují o finále
SEMIFINÁLE - 1. UTKÁNÍ

Odpočatý Havířov si úvod série doma pohlídal 6 AZ H
LHK JESTŘÁBI
2 PROSTĚJOV
AVÍŘOV

Havířov, Prostějov/son - V diametrálně odlišných výchozích
pozicích vstupovali hokejisté
Havířova a Prostějova do vzájemného semifinále. Zatímco
severomoravská kohorta měla
před začátkem série díky hladkému vyřazení Frýdku-Místku dostatek času na oddech i
přípravu, Hanáci šli na „Azet“
přímo z náročných čtvrtfinálových bitev se Vsetínem. Výhodu dokázal favorit zužitkovat a
úvodní měření sil ovládl jasným
výsledkem.
Oboustranně opatrný začátek
dlouho nevydržel, brzy se na havířovském ledě začaly dít překotné
věci. Ve 4. minutě Stejskal dokonale přihrál Dubovi a ten nastavením hole usměrnil puk do odkryté
brány – 0:1. Bohužel slibný start
do zápasu se pro LHK rychle
změnil v přesný opak, když soupeř
tvrdě udeřil třemi slepenými góly.
V 5. při přesilovce volný Klimša
blafákem vyrovnal – 1:1. V 6. dal
Potočný přesně do jízdy Krislovi, který vymetl pravou šibenici
– 2:1. A v 8. dokonal bleskový
obrat Kraft přesným zakončením
ukázkové kombinace během signalizovaného vyloučení – 3:1.
Chvilkový výpadek tak Jestřábům
přišel hodně draho, z otřesu se celý
zbytek první třetiny nemohli vzpa-

matovat. K dispozici sice měli dvě
početní výhody včetně sedmnácti
vteřin hry pět na tři, ale s danou situací naložili v pokračujícím útlumu darebně.
A hned po zahájení prostřední
části mohlo být ještě hůř, kdyby
domácí pohotověji zareagovali na
Sedlářem nekontrolovaný kotouč
po ráně Maruny. I nadále byl soubor AZ lepší: Klimša dvakrát těsně
minul klec, Rimmelovu střelu i
Sztefkovu jedovku v oslabení kryl
Sedlář stejně jako tutovky dvojice

Pohledem hráčů
Karel VYDRA - AZ Havířov:
„Věděli jsme, že Prostějov odehrál pět těžkých utkání se
Vsetínem. Proto zněl úkol jasně: vletět na ně a využít toho, že
nebudou v ideálním fyzickém rozpoložení. To se i přes rychle
inkasovaný gól povedlo, už do desáté minuty jsme otočili na 3:1.
Potom se nám dařilo hrát, co jsme potřebovali. Strašně důležitá
byla naše čtvrtá branka, kterou jsme okamžitě reagovali na
snížení hostů ve druhé třetině.“

Adam MIKŠOVSKÝ - LHK Jestřábi Prostějov:
„Hned na začátku jsme dali gól, což pro nás bylo dobře, jenže
domácí rychle vývoj obrátili. Z celkových šesti branek jsme
tři dostali v oslabení a to se bohužel pořád opakuje, proti
soupeřovým přesilovkám hrajeme špatně. Klíčové bylo rovněž
odskočení AZ na 4:2 vzápětí po našem snížení. Dneska se na
nás možná projevilo dlouhé čtvrtfinále se Vsetínem, oproti
Havířovu máme v nohách o dva těžké zápasy víc. Na to se však
nelze vymlouvat, protože si za to můžeme sami.“

semifinále - 2. UTKÁNÍ

5
1

1:0

LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV
AZ H
Havířov
avířov

2:1

2:0

Stav série: 1:1

Branky a nahrávky: 9. Doseděl (Ševčík), 33. Čuřík (Smejkal, Černý), 39.
Smejkal (Čuřík, Kolibár), 43. Černý (Šebek, Osina), 48. Ševčík (Žajgla) –
38. J. Daneček (Říčka). Rozhodčí: Doležal – Lukš, Musil. Vyloučení: 7:9.
Navíc: Balčík 5 minut + do konce utkání, Stránský 5 minut + do konce utkání,
Prokop 10 minut. Využití: 3:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 2900.

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

Klimša – J. Daneček. Vzápětí měl
ideální možnost vrátit Prostějovany do utkání v sólu faulovaný
Čuřík, jenže z trestného střílení ve
27. minutě nepřekonal L. Danečka.
Sám před gólmanem zanedlouho
neuspěl ani Kumstát a totéž potkalo v polovině duelu Meidla, takže
místo srovnání skóre naši borci stále ztráceli dva brankové kusy. Tuhle
nemilou situaci konečně změnili
až ve 33. zásluhou Mikšovského,
ovšem Havířovští na inkasování
znovu odpověděli velmi pohotově.

Osina, Kolibár
Finkes, M. Tomiga

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

SestavA havířov:
Vrba – Prokop, Rimmel, Krisl, Balčík, Machálek, L. Zientek, M.
Zientek – Lhotský, Pechanec, Maruna – Sztefek, Potočný, J.
Daneček – Říčka, Klimša, Brezani – Kraft, Stránský, Pavlas.
Trenéři: Jan Daneček a Stanislav Sztefek.

O tři minuty později využili podruhé přesilovku tím, že Krislův pokus
šikovně tečoval Sztefek – 4:2.
Poslední reálnou příležitost ještě
zdramatizovat zajímavé utkání
měli hosté ve 44., ale Stejskalovo
usměrnění nahozeného puku o fous
minulo svatyni L. Danečka. Poté se
na zteč vydal Sztefek, jenž působivě prokličkoval celou obranou
a vychutnal si též Sedláře bekhen-

dovým blafákem – 5:2. Jakmile ve
48. minutě opět Stejskal ztroskotal
na L. Danečkovi, bylo definitivně
rozhodnuto, byť z protiútoku dvou
na jednoho Potočný jen orazítkoval
tyč. Pečeť na zasloužené vítězství
AZ dal necelých pět minut před
koncem Vydra propálením Sedláře
znova v početní převaze, jejichž
využívání pronikavě ovlivnilo celý
mač – 6:2.

Očima trenéra

3:1

2:0

Stav série: 1:0

Branky a nahrávky: 5. Klimša (J. Daneček, Rimmel), 6. Krisl (Potočný,
Sztefek), 8. Kraft (Brezani, Pavlas), 36. Sztefek (Krisl, Vydra), 47. Sztefek (Potočný), 56. Vydra (Stránský, Potočný) – 4. Duba (Stejskal, Kumstát), 33. Mikšovský (Čuřík, Osina). Rozhodčí: Škach – Huda, Smilek.
Vyloučení: 6:6. Využití: 3:0. Diváků: 2709.

SestavA Havířov:
L. Daneček – Krisl, Vydra, Balčík, L. Zientek, M. Zientek,
Prokop, Rimmel, Jonáš – Lhotský, Klimša, Maruna – Pechanec,
Potočný, Brezani – Sztefek, J. Daneček, Říčka – Kraft, Stránský,
Pavlas. Trenéři: Jan Daneček a Stanislav Sztefek.

Jan DANEČEK - AZ Havířov:
„Rozhodovalo, že my jsme měli v nohách jen tři čtvrtfinálové
zápasy, zatímco soupeř pět. Hlavně v první třetině podali
unavení prostějovští hráči slabý výkon. Až od druhé části
začali vystrkovat růžky, polovinu z ní byli lepší. Jen díky
našemu brankáři jsme dál vedli. Za klíčový považuji také náš
rychlý obrat v úvodu z 0:1 na 3:1, což celé mužstvo zvedlo a
nastartovalo. Navzdory konečnému výsledku máme před Prostějovem stále
respekt, co do kvality i zkušeností hráčů má velice silný mančaft. “

Sestava lhK jestřábi
Sedlář
Doseděl, Kumstát,
Paška, Peštuka,

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Sice jsme dali první gól, ale hned od začátku jsme nestíhali
bránit situace jeden na jednoho. Havířov nás v obranném
pásmu přehrával a byl lepší v jednoduchosti i v nasazení,
kluky dost nalomily tři rychle inkasované branky včetně dvou
přesilovkových. Od druhé třetiny jsme se vrátili do zápasu
herním zlepšením, z několika šancí se nám povedlo snížit.
Vzápětí jsme však po úplně zbytečném faulu dostali opět v přesilovce čtvrtý
gól, navíc se nám rozpadla sestava. K nemocnému Smejkalovi chybějícímu
celý zápas se přidali další dva zranění, kteří museli odstoupit během střetnutí.
Dohrávali jsme tak se vším, co mělo ruce nohy...“

1:1

Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Osina, Kolibár
Finkes, M. Tomiga

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

Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJLEPŠÍ HOKEJOVÉ ZPRÁVY
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Nabuzení Jestřábi na svém ledě tvrdě vrátili úder
Prostějov/son - Debakl 2:6
z úvodního semifinálového
mače na severu Moravy naše
hokejisty nijak nepoznamenal. Ve druhém utkání sledované druholigové série oplatili Havířovským na vlastním
kluzišti stejnou mincí, když
také zvítězili rozdílem čtyř
gólů, a boj o postup do finále
tak zůstal naprosto otevřený.
Doslova strhující byl úvod čtvrtečního duelu. Stejskal hned
prvním útokem prokličkoval
až před Vrbu a těsně minul
bránu, na druhé straně z kontru skóroval Lhotský těsně po
odpískání, když vypíchl kotouč z horní síťky klece. Rušno
bylo na obou polovinách hřiště
i nadále, například Ševčík ve
4. ze sóla nepřekonal Vrbu a
o minutu později Čuřík z levé
strany rozezvučel horní tyč!
Tyto dva momenty odstartovaly
prostějovský tlak, který došel
své odměny během druhé přesilovky za sebou. V 9. vystřelil
od modré Doseděl a jeho pokus
prolétl až do sítě – 1:0. Zvýšit
mohla opakovaně elitní útočná

řada, jíž prospěl návrat uzdraveného Smejkala, ovšem Vrba byl
tentokrát proti. A neuspěl ani
Ševčík v samostatném úniku na
samém konci zahajovací třetiny.
Blízko k vyrovnání měli hosté
necelé tři minuty po návratu
z kabin, ale Marunovu nebezpečnou ránu vytěsnil pozorný
Sedlář. Jinak střetnutí citelně
ztratilo na své předchozí zajímavosti, hrál se mnohem defenzivnější a opatrnější hokej.
Rozhodnutí přinesla druhá polovina prostřední části. Ostrý
zákrok Stránského na Peštuku
„ocenil“ rozhodčí pětiminutovým vyloučením, které už po
48 sekundách potrestal dorážkou Smejkalovy dělovky pohotový Čuřík – 2:0. Ukřivdění
hráči Azetu za tohoto vývoje
neudrželi nervy a Balčík vyfasoval další vyšší trest za
ošklivé bodnutí holí právě do
autora druhého gólu. Místo
dalšího zvýšení náskoku však
Hanáci nečekaně inkasovali,
když promrhali dvojnásobnou
přesilovku trvající 2.08 a v 38.
nechali soupeře v jeho oslabení

skórovat. Říčka vyslal do nájezdu J. Danečka, jenž procedil
Sedláře – 2:1. Naštěstí dokázali
naši borci záhy reagovat, neboť
v pokračující početní výhodě
Smejkal pohodlně doklepl do
odkryté svatyně šťastně odražený puk – 3:1.
Definitivně do kolen poslal
severomoravskou partu Černý,
který ve 43. minutě vystřihl
krásnou i přesně zakončenou
individuální akci – 4:1. Následně zahrozili krajně nervózní
Havířované, leč Sedlář jistě pokryl několik nahození a famózně rovněž jasnou loženku Sztefka. Načež ve 48. Ševčík vyjel
z rohu kluziště před Vrbu, aby
trefil přesně k levé tyči – 5:1!
Za rozhodnutého stavu se střetnutí víceméně jen dohrávalo,
přesto mohli hosté alespoň
zkorigovat. K jejich smůle ale
Pechanec ztroskotal v trestném
střílení na vynikajícím Sedlářovi. Ke konci viděly necelé tři
tisícovky fandů ještě několik
menších bitek, jež naznačily,
co za řež se dá očekávat od
třetího vzájemného souboje.

Očima trenéra
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Tentokrát jsme do utkání vstoupili dobře, mnohem
lépe než v Havířově. Pořádně jsme se připravili, něco si
s klukama řekli a zdůraznili důležité věci, na které je nutné
se zaměřit. Zápas tak byl hned od první minuty o něčem
úplně jiném, než ten předchozí. Nám se tentokrát dařilo
lépe držet na puku, odstavovat protihráče a přihrávat do druhé vlny, což
jsme v Havířově nedělali. Přitom tohle získává převahu a dostává tým
do tlaku, hráče takový hokej nabudí mnohem víc než styl nahoru dolů.
Vidím v tom důvod našeho vítězství. Rozhodlo také, že jsme první tři góly
dali z přesilovek. Moc důležité i bylo, že jsme mohli postavit kompletní
mužstvo. “

Jan DANEČEK - AZ Havířov:
„Utkání ovlivnilo podle mě chybné rozhodnutí sudího
při prvním vyšším trestu. Myslím si, že faul na pět minut
a do konce to rozhodně nebyl. Tohle vyloučení zvedlo
naše emoce, čímž jsme si prohráli celý zápas. Brzy totiž
následoval další faul posouzený rozhodčím na pět plus do
konce, v tomhle oslabení jsme dostali gól na 3:1 a ten rozhodl. Nesvádím vinu
za porážku na arbitry ani na nikoho jiného, nakonec jsme si to prohráli sami.
Připravovali jsme se na to, že v Prostějově občas dochází k takovým utkáním,
kdy sudí domácím přidá, a přesto jsme se s tím nevyrovnali. Bohužel... Určitě
to byl jiný zápas, než ten první. Tam se hrál hokej, zatímco zde to bylo ovlivněné
emocemi. A hlavně soupeř u nás v porovnání s dneškem nepředvedl vůbec
nic. Tentokrát Prostějov podal mnohem lepší výkon a ukázal se jako úplně jiné
mužstvo, což mu umožnila i spousta přesilovek.“

I do třetice kraloval domácí tým, tentokrát „ Azet“
Havířov, Prostějov/son - Můj
dům, můj hrad. Tohle známé
rčení zatím bezezbytku
platí v semifinále 2. ligy
mužů, skupiny Východ
mezi hokejisty Havířova
a Prostějova. Všechny
dosavadní zápasy série
včetně toho sobotního
třetího přesvědčivě patřily
domácímu mančaftu, což
byl předevčírem celek ze
severu Moravy. Tím pádem
AZ vede 2:1 na utkání a
dnes bude na ledě LHK
proměňovat postupový
mečbol.
Spíš opatrný začátek zůstal
vzadu až po pěti minutách
s první šancí Maruny, kterou
vyřešila obrana. Hosté
reagovali střelami Černého
vedle a Stejskala do Danečka,
načež Azet ve své úvodní
přesilovce nastartoval tlak.

Pohledem hráčů
Jan MARUNA - AZ Havířov:
„V šatně jsme si řekli, že začneme aktivně, a to jsme od první
minuty plnili. Taktiku se nám dařilo dodržovat v podstatě celý
zápas až do konce. Rozhodlo, že jsme dokázali proměnit své
šance. Můj gól? V přesilovce se povedlo udržet útočné pásmo,
se štěstím prošla nahrávka, kterou Lukáš Zientek ještě tečoval
mně přímo do jízdy a já to přesně trefil. Byla to důležitá branka
na 2:0, po které hosté trochu odpadli.“

Jakub ČUŘÍK - LHK Jestřábi Prostějov:
„Dnešního utkání je určitě škoda. V první třetině jsme plnili,
co jsme si řekli mezi sebou i s trenéry. Bohužel ve druhé třetině
přišel rychle obdržený gól, který byl klíčový pro celý zbytek
zápasu. Pak už nás totiž Havířov přehrával a my jsme na ledě
nedělali, co bychom měli. Vítězství jsme si nezasloužili. Že jsem
dal gól, to mě po takové porážce ani netěší. Kouč nám říkal, že
brankář Daneček hodně vyjíždí, čehož jsem v nájezdu využil, ale
šlo jen o kosmetickou úpravu skóre.“

početní převaze Maruna
napálil křížný pas L. Zienteka
a projektil zastavila až síť –
2:0. Další zvýšení přišlo pět
minut nato opět z přesilové
hry, kdy za katrem pykal
Kumstát a sraženou střelu
Sztefka pohotově doklepl
do odkryté klece Potočný –
3:0. Teprve za tříbrankového
rozdílu se poměr sil na
kluzišti trochu vyrovnal, ale
Havířovští měli v rukávu
schované ještě jedno eso.
Ve 32. Říčka získal v rohu
útočného pásma kotouč,
vyjel s ním mezi kruhy a

zavěsil přesně k tyči – 4:0.
To přimělo kouče Zachara
k výměně gólmanů, místo
Sedláře naskočil Musil.
Chytil se vychytáním
loženek Sztefka i Rimmela,
ovšem našim barvám to
nebylo nic platné. Jedinou
větší příležitost prostřední
dvacetiminutovky totiž
neproměnil Černý, jenž
ztroskotal na L. Danečkovi.
Zdánlivě rozhodnutý mač
Hanáci zkusili zdramatizovat
v poslední části. Brankář
AZ byl však proti, poradil
si s nepříjemně odraženým

pukem, bombou Osiny
od modré i loženkami
dvojice Ševčík – Černý.
L. Danečka přelstil až
Čuřík ve vlastním oslabení
krásným individuálním
průnikem včetně efektního
blafáku – 4:1. Jiskra naděje
ale Prostějovu doutnala
jen chviličku, přesně
dvaašedesát sekund. Tolik
času Severomoravanům

5
Očima trenéra 2

Lhotského tutovku ještě
zlikvidoval Sedlář a Říčkovi
před prázdnou bránou
znemožnil v poslední chvíli
skórovat Doseděl, jenže už po
návratu vyloučeného Čuříka
z trestné lavice gól přece jen
padl. V 13. Klimša uvolnil
J. Danečka a ten sám před
Sedlářem nezaváhal – 1:0.
Přesně za dvě minuty minul
ze slibné pozice Duba, jinak
závěr vstupní periody patřil
domácím. Proti nebezpečné
teči Potočného i tvrdé ráně
Klimši naštěstí výborně
zakročil Sedlář.
Rostoucí pasivitu si však
Jestřábi přenesli do druhé
třetiny, která jednoznačně
rozhodla. Hned ve 21. při

Jan DANEČEK - AZ Havířov
„Dnešní utkání se mi hodnotí daleko lépe než to
předchozí v Prostějově, kde jsme prohráli vlastní
nedisciplinovaností kvůli častému vylučování,
jež soupeř trestal. Proto jsme se hodně připravovali, abychom zbytečně nefaulovali, což se nám
dařilo. Navíc jsme se dobře tlačili do brány a celé střetnutí dostali na svou stranu během výborné druhé třetiny. Tam se nám
povedlo hosty zlomit, poslední část pak byla už jen údržbářská
s hlídáním výsledku. My i fanoušci můžeme být tentokrát spokojeni, jak jsme důležitý souboj dovedli do vítězného konce.“
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání jsme si prohráli víceméně sami.
První třetina z naší strany nebyla špatná, podle
mě se hrálo vcelku vyrovnaně. Bohužel jsme
měli katastrofální vstup do druhé části, což
rozhodlo. V prostřední třetině nás Havířov
jasně předčil v nasazení, hodně se držel na
kotouči a naše fauly opět trestal z přesilovek, čímž se dostal
do vedení 4:0. My jsme se pak snažili výsledek aspoň
kosmeticky upravit, což se částečně podařilo, ovšem závěr
se stejně jen dohrával. Stejně jako v úvodním střetnutí série
jsme doplatili na častější vylučování.“

1:0

trvalo, než svému sokovi
znovu odskočili zásluhou
Krislova propálení velkého
závaru – 5:1. Následný
zásah Žajgly z levé strany do
vzdálenějšího vinklu pak šest
minut před koncem znamenal
již pouze kosmetickou
úpravu výsledku, který
celkově lepší domácí tým
ve zbytku střetnutí hladce
pohlídal – 5:2.

semifinále - 3. UTKÁNÍ

AZ HAVÍŘOV
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

3:0

1:2

Stav série: 3:2

Branky a nahrávky: 13. J. Daneček (Klimša), 21. Maruna (L. Zientek, Pechanec), 26. Potočný (Sztefek, Krisl), 32. Říčka (Klimša), 51. Krisl (Sztefek,
Potočný) – 50. Čuřík, 54. Žajgla. Rozhodčí: Mrkva – Barteček, Moravec.
Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 3455

SESTAVA Havířov:
L. Daneček – Prokop, Rimmel, Krisl, Vydra, Machálek, L.
Zientek, M. Zientek – Lhotský, Pechanec, Maruna – Sztefek,
Potočný, J. Daneček – Říčka, Klimša, Brezani – Kraft, Stránský, Pavlas. Trenéři: Jan Daneček a Stanislav Sztefek.

Sestava LHK JESTŘÁBI
Sedlář (32. Musil)
Doseděl, Kumstát
Paška, Peštuka
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Osina, Kolibár
Finkes, M. Tomiga

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

Basketbal
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Prostějovští Orli se nevzdávají a bojují o druhou příčku

Basketbalisté odrazili nápor Děčína i Pardubic
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Právě Severočechy přivítají v důležité středeční bitvě,
znovu půjde o odplatu za pohárovou prohru

Nepostoupili ze základní skupiny evropského
Challenge Cupu. V Českém poháru obsadili až čtvrté místo. A do ligové nadstavby vstoupili
dvěma porážkami s Pardubicemi i v Nymburku.
Prostějovští basketbalisté za dané situace nutně
potřebovali vítězný impuls a návrat na lepší cestu,
což naštěstí sobotní zápas proti USK Praha splnil
na víc než sto procent.

Mattoni NBL, skupina A1 -2. koloo

BK Prostějov – USK Praha

91:46

Sestava a body Prostějova

Čtvrtiny:

26:6, 16:19,
22:12, 17:9
Trestné hody: 20/16:22/15
2b.: 48/21:37/11
Trojky: 24/11:14/3.
Doskoky: 46:26
Asistence: 12:4
Získané míče: 7:4
Ztracené míče: 12:14
Osobní chyby: 15:15.
Pět chyb: 37. Stariat.
Technická chyba: 19. Pandula.
Rozhodčí: Dolinek, Vrážel a
Holubek.
Diváků: 500.
Nejlepší hráč: Venta.

Švrdlík 7
Slezák 18
Pelikán 6
Venta 17
Bratčenkov 4
Prášil 11
Nicholson 3
Peterson 10
Smith
Bohačík 8
Pandula 7
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body USK Praha
Hruban 12, Šotnar 10, Soukup 6, Cvek 5,
Slavík, Vocetka a Votroubek 4, Stariat 1.

Prostějov/son
Orli bezkrevného soupeře
smetli drtivě 91:46 a trenér
BK Zbyněk Choleva mohl
právem chválit celý tým za
povedený výkon. Vnitřně si
jistě oddechl, zvlášť když jeho
mužstvo odrazilo atak protivníků na svou průběžnou druhou pozici v tabulce Mattoni
NBL. Děčín podlehl Nymburku a Pardubice prohrály v Kolíně, čímž na hanáckou letku
ztrácejí Severočeši jeden bod
a Východočeši dva.
Prostějované se už přitom
musejí obejít bez Arvydase
Eitutavičiuse, který odešel

koše Mattoni NBL v číslech

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1

2. BK Prostějov

Z

V

P

Skóre

B

29

28

1

2595:1944

57

29

22

7

2479:2122

51

3. BK Děčín

29

21

8

2190:1910

50

4. BK JIP Pardubice

29

20

9

2281:1990

49

5. BC Kolín

29

19

10

2419:2300

48

6. USK Praha

29

15

14

2240:2256

44

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

Foto: Zdeněk Pěnička
maným kotníkem. „Jamarova noha pořád není úplně
v pořádku, takže nastoupit
nemohl. Kdy bude fit? Těžko
říct, uvidíme,“ nechtěl Choleva odkrýt karty před příštím,
nadmíru důležitým střetnutím
proti Děčínu. Tabulkový soused BK se v hale Sportcentra
DDM představí ve středu 7.
března od 18.00 hodin. „Aktuální pořadí obou družstev jas-

ně vypovídá o tom, že půjde
o dost. Musíme se co nejlépe
nachystat a navázat na dnešní
výkon,“ přál si lodivod Orlů.
Stejně jako v případě Pražanů
mají i nadcházejícímu sokovi
co oplácet, neboť je vyřadil
v nedávném semifinále ČP.
Sehraná parta reprezentačního
trenéra Pavla Budínského jde
každým rokem postupně nahoru a nyní to vypadá, že již

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

S
SKUPINA
AA1
A1
3. kolo: BC Kolín – BK JIPPardubice 70:69 (17:15, 33:43, 53:56). Nejvíce bodů:
Jelínek 17, Marko 13, Machač 11,Ames 10 - Čarnecký 17, Muirhead 16, Pospíšil 13.
Rozhodčí: Hruša, Kurz, Milata. Trestné hody: 20/14 - 16/12. Fauly: 17:21. Trojky: 8:5
BK Děčín – ČEZ Basketball Nymburk 56:62 (11:25, 23:36, 40:53). Nejvíce
bodů: Sanders 20, Pomikálek 10, P. Houška 9 - Nečas 13, Abrams a Wilson po 12.
Rozhodčí: Galajda, Hošek, Znamínko. Trestné hody: 15/9 - 16/13. Fauly: 21:21.
Trojky:7:7 BKProstějov-USKPraha91:46(26:6,42:25,74:37).Nejvícebodů:
Slezák 18,Venta 17, Prášil 11, Peterson 10 - Hruban 12, Šotnar 10, Soukup 6. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel, Holubek. Trestné hody: 20/16 - 22/15. Fauly: 15:16. Trojky: 11:3.
SKUPINAA2:
5. kolo: NH Ostrava - Inter Bratislava 78:61 (22:12, 43:28, 65:45). Nejvíce bodů:
Hughes 22, Wright 21, Gniadek 15, Luettgerodt 10 - Ubilla 13, Gavran a Ďurana po
12, Pešič 11. Rozhodčí: Kurz, Večeřa, Kapaňa. Trestné hody: 13/8 - 19/17. Fauly:
16:20. Trojky: 10:4 Levharti Chomutov – Tuři Svitavy 80:77 (21:25, 39:39,
63:57). Nejvíce bodů: Pope 28, Krakovič 13, Lowery 12 - Horák 20, Deloach a Meno
po 18, Miloš 12. Rozhodčí: V. Lukeš, S. Kučera, Znamínko. Trestné hody: 15/12 27/17. Fauly: 18:18. Trojky: 6:4 Levice - Opava 82:57 (19:16, 39:30, 59:43).
Nejvíce bodů: Bernard 18, Sýkora 15, Sanchez 12, Klein 11 - Dokoupil 13, Vaňák 9,
Strnisko 8. Rozhodčí: Vrážel, Nejezchleb, Komprs. Trestné hody: 21/18 - 18/8. Fauly:
21:22. Trojky: 6:7 Plzeň - Ústí nad Labem 82:80 (21:14, 33:35, 54:53). Nejvíce
bodů: Pecka 21, L.Tóth 12, Kozlík 10 - McFadden 29, Gottselig 11,T. Hrubý a Reese
po 10. Rozhodčí: Galajda, Vondráček, Milata. Trestné hody: 41/26 - 33/20. Fauly:
25:31. Trojky: 4:4.
6. kolo: Chomutov - Plzeň 81:67 (23:24, 38:37, 58:54). Nejvíce bodů: Lowery 23,
Hanzlík 16, Hemmy 14, Pope 13 - Kovanda 16, L. Tóth 14, Pecka a Vrubl po 10.
Rozhodčí: Macela, Vondráček, Baloun. Trestné hody: 20/12 - 16/9. Fauly: 18:22.
Trojky: 11:2 Inter Bratislava - Levice 58:70 (20:20, 38:32, 46:53). Nejvíce bodů:
Gavran 15, Kucsa 10, Pešič 9 - Modrič 20, Marek 15, Urland 12. Rozhodčí: Gabara,
Matějek, Nejezchleb. Trestné hody: 16/11 - 24/17. Fauly: 24:19. Trojky: 3:5 Svitavy - Opava 100:92 po prodloužení (11:21, 38:36, 65:77, 84:84). Nejvíce bodů:
Meno 30, Deloach 16, Miloš 14, Horák 12 - Dokoupil 21, Blažek 19, Gudelj 15,
Vaňák 12. Rozhodčí: Paulík, Večeřa, Jedlička. Trestné hody: 36/31 - 21/16. Fauly:
20:33. Trojky: 7:10 Ústí nad Labem - Ostrava 60:70 (16:16, 28:35, 40:50).
Nejvíce bodů: McFadden a Reese po 12, Gottselig 10 - Luettgerodt 17, Číž 14, Gniadek 12. Rozhodčí: Vyklický, Macela, Baloun. Trestné hody: 9/5 - 22/16. Fauly: 20:14.
Trojky: 3:8 Sluneta Ústí nad Labem - Levharti Chomutov

 Tým
1. ČEZ Basketball Nymburk

do rodné Litvy. „Jsem rád, že
na postu rozehrávače zatím
nemáme problémy. Daří se
Mateji Ventovi, jenž do utkání
dává velkou energii a rychlost, navíc mu to jde střelecky.
Zvládá také dobře řídit hru, o
což se vhodně dělí s Pavlem
Slezákem. Při absenci Jamara
Smithe je naše pojetí kolektivnější, nikdo nespoléhá na
zakončení jednoho hráče. A
tenhle styl basketbalu se stoprocentním týmovým nasazením a důrazem na obranu
se mi líbí,“ zdůraznil Choleva.
Zmíněný Smith již od závěrečného turnaje Českého
poháru laboruje s pochrou-

dozrála k útoku na finále Mattoni NBL – viz čerstvé pohárové stříbro. „Děčín má silný
a sehraný kolektiv, proti jehož
pevné defenzivě se těžce prosazuje. Abychom ve středeční
bitvě zvítězili, musíme skutečně zabrat,“ věděl Choleva.
Navzdory ztrátě Eitutavičiuse
dál věří v maximální konkurenceschopnost své družiny.
„Venta je stejně dobrý hráč
jako on, byť typově odlišný. Díky tomu ale má určité
přednosti, které Arvydas neměl. Pozitivní je rovněž to,
že v mančaftu panuje větší
spokojenost díky výraznější
rotaci sestavy a tím i minutáži jednotlivých členů týmu.
Pochopitelně nám mohou
chybět zkušenosti Eitutavičiuse, který dokázal vhodně
řídit celé mužstvo, dle potřeby jej uklidňovat. Ovšem
dokud Matej bude zvládat
svou roli jako dosud, nevidím
problém,“ ujistil Zbyněk Choleva.
Po středečním střetu s Děčínem zajíždí hanácký klub ještě během tohoto týdne do Kolína (sobota 10. března, 17.45
hodin), čímž uzavře první polovinu nadstavby.

Z

V

P

Skóre

B

32

18

14

2533:2370

50

2. Astrum Levice

32

14

18

2435:2411

46

3. Tuři Svitavy

32

13

19

2465:2560

45

4. Levharti Chomutov

32

13

19

2559:2824

45

5. SLUNETA Ústí nad Labem

32

9

23

2387:2667

41

6. Inter Bratislava

32

9

23

2263:2602

41

7. BK Loko Interconex Plzeň

32

8

24

2150:2592

40

8. BK B&W Opava

32

6

26

2166:2614

38

Orli skvělým výkonem rozmetali USK na cucky
Očima trenérů
pětiminutovkách:
, 26:6, 36:14,
42:25, 62:29, 74:37,
78:40, 91:46.
Prostějov/son
Skoro deset minut se čekalo
na začátek střetnutí opožděný vinou technických
obtíží. Jakmile pominuly a
zápas konečně odstartoval,
patřil jednoznačně domácím. Ti na soupeře vletěli
jako opravdoví dravci, od
úvodního rozskoku nemilosrdně klovali a drásali.
Pevnou obranou Pražany
bez zraněného pivota Sed-

z půlky hřiště zavěsil Slezák, což předznamenalo
další obří nápor Hanáků po
změně stran. Na mdlý soubor z hlavního města platila hlavně rychlost dvou
prostějovských
tahounů
Venty a Slezáka, oba navíc
perfektně trefovali trojky (2/2, respektive 5/4).
Herně jim přitom zdatně
sekundovali v podstatě
všichni spoluhráči, naopak mezi vysokoškoláky
nesnesl přísnější měřítko
zkrátka nikdo. Vzhledem
ke stabilně kvalitní defenzivě BK a pokračujícímu
trápení USK směrem dopředu se tak propast ve
skóre pořád zvětšovala
(47:25, 60:27, 76:37), až
se výsledek zastavil na debakloidních 91:46. Prostějov bravo, Praha ostuda!

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov
„Oceňuji své hráče za to, jak utkání zvládli. Od začátku
jsme byli lepší a právě úvod rozhodl, protože jsme si
rychle dodali sebevědomí. Kluci poznali, že mohou
bez obav hrát, dobře se dělili o střelecké pozice a
v obraně byli rychlí i agresivní. Celý zápas nám vyšel
skvěle, možná až příliš. Hlavně doufám, že kvalitní
výkon přeneseme do středy proti Děčínu, kdy budeme
vynikající basketbal potřebovat.“

Kenneth Scalabroni – USK Praha:
„Po zápase, jako byl tento, můžu říct jen velice málo.
Pozitivní na celém utkání jsem viděl pouze výkon
Prostějova a hlavně způsob, jakým nás přehráli.
Všechno ostatní bylo hodně špatné, zvláště můj tým.
Doufal jsem, že naše hra bude vypadat jinak a že půjde
o mnohem vyrovnanější souboj, nicméně se projevilo
mládí našeho družstva. Na to se však nesmíme
vymlouvat. Ještěže za pár dní hrajeme znova a máme
šanci dnešní propadák odčinit.“

Pavel Slezák: „Dostat jen 46 bodů je skvělý výsledek“
Hostující plejer z Nymburka si pochvaluje své současné pendlování
v sestavě BK mezi posty číslo jedna a dva

Prostějov - Čím Orli v sobotu doslova zničili
Univerzitní sportovní klub z Prahy? Především
výbornou obranou, rychlostí, dobrou střelbou
z dálky a jasně lepším doskakováním. Ve všech
zmíněných ohledech vynikal Pavel Slezák, který dvanáct ze svých osmnácti bodů nasázel
díky čtyřem trojkám a přidal i sedm doskoků.
Večerníku pak po jednostranném duelu odpověděl na několik otázek.
Marek Sonnevend

SKUPINA A1
4. kolo,, středa 7. března,, 18.00 hodin: USK Praha - BK JIP Pardubice (úterý 6.3., 18:00), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín (pondělí
5.3., 18:00), BK Prostějov - BK Děčín
5. kolo,, sobota 10. března,, 17.00 hodin: BK Děčín - USK Praha
(18.00), BC Kolín - BK Prostějov (17:45),, BK JIP Pardubice - ČEZ
Basketball Nymburk
SKUPINA A2
7. kolo,, středa 7. března,, 18.00 hodin: BK Loko Interconex Plzeň
- Tuři Svitavy,
y, NH Ostrava - Levharti Chomutov ((17:30),
), Astrum
Levice - SLUNETA Ústí nad Labem (úterý 6.3., 18:00), BK B & W
Opava - Inter Bratislava
8. kolo,, sobota 10. března,, 18.00 hodin: Tuři Svitavyy - Inter Bratislava (17:00), BK B & W Opava - SLUNETA Ústí nad Labem, Astrum
Levice - Levharti Chomutov (čtvrtek 8.3., 18:00), NH Ostrava - BK
Loko Interconex Plzeň (17:30)

máka totálně vykolejili,
když důsledně pokrývali
nájezdy pod koš s následnými přihrávkami na trojkový oblouk, odkud obávaní střelci z dálky v čele
s Votroubkem vůbec netrefovali. Buď se k zakončení ani nedostali, nebo
v těžších pozicích míjeli.
Naopak Orli bez problémů skórovali jak z postupných útoků, tak z rychlých
kontrů, čímž neustále rostl
jejich náskok (6:0, 13:1,
23:4, 28:7, 34:12). Bodostroj BK se zasekl až před
poločasovou přestávkou,
kdy hosté využili nesportovního faulu Pelikána a
technické chyby Panduly ke korekci z 36:14 na
39:25.
Ještě v poslední vteřině první půle však téměř

Pavle, měli jste proti
USK větší motivaci
kvůli dva týdny staré
porážce v Českém poháru?
„Určitě jsme jim to chtěli
vrátit. Ten minulý vzájemný
zápas jsme odehráli fakt
špatně, nic se nám nedařilo a
nechali jsme je rozjet, hlavně
Standu Votroubka. Zrovna
on se dneska vůbec nechytil,
nám se naopak dařilo v útoku
i v obraně. Dostat jen
šestačtyřicet bodů je skvělý
výsledek.“

Soupeř na rozdíl od
vašeho vysokého
nasazení působil mdle, jakoby
bez motivace. Mohla za
odevzdanost Pražanů i vaše
těsná defenziva?
„Těžko říct, jakou oni měli
nebo neměli motivaci, možná
jim neprospěla delší cesta sem.
(úsměv) My jsme každopádně
hráli dost agresivní obranu,
kromě toho je určitě sráželo naše
neustálé bodování včetně řady
trefených trojek. Myslím, že jsme
podali opravdu kvalitní výkon a
nepustili je k ničemu.“

Jakým způsobem jste se
sbírali ze čtvrtého místa
v národní pohárové soutěži?
„My jsme tam odehráli výborné
utkání proti Kolínu a další dva
zápasy se nám vůbec nevyvedly,
bylo to v nich takové ospalé.
Od té doby jsme na trénincích
pořádně makali a cítili postupné
zlepšování, jako bychom se
dostali z nějakého stereotypu.“

Po odchodu Arvydase
Eitutavičiuse pendluješ
mezi posty číslo jedna a dva.
Vyhovuje ti to?
„Určitě. V přípravě teď hrávám
pouze jedničku, protože je
zraněný Jamar Smith, a díky
tomu se dostanu víc k balónu.
Tím si také víc věřím, současnou

situaci vnímám jako svoje plus.“
S ohledem na ztrátu
jednoho kvalitního hráče
vidíš reálně útok BK Prostějov
na finále Mattoni NBL?
„Pokud budeme předvádět
takové výkony jako dnes, tak hry
maximum. Když to dokážeme,
můžeme uspět.“

V přípravě teď hrávám pouze jedničku,
protože je zraněný Jamar Smith,
a díky tomu se dostanu víc k balónu.
Tím si také víc věřím,
současnou situaci
vnímám jako svoje plus.“
někdejší hvězda tuzemského giganta
o své nové roli v Prostějově

Fotbal
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1.FK neztratilo na turnaji v Líšni ani bod FUTSAL v číslech...
Za týden čeká Efkáčko generálka proti Uničovu
Brno-Líšeň, Prostějov/jim –
Tři pozitiva si z utkání proti
Blansku odnesl trenér 1.FK
Prostějov František Jura. I
přes nejhorší výkon dokázali
jeho hráči vyhrát, povedla se
nacvičená standardní situace,
byť neskončila gólem, a hrálo
se za krásného počasí. Nemocný Pospíšil dostal volno, jen poločas hráli Hunal s Janouškem
a šanci tak opět dostal Fládr i
další dorostenec Kopečný.
„Zápas jsme nezvládli, byl z naší
strany celkově špatný. Chybělo
nám nasazení, částečně se projevilo i podvědomí, že jsme turnaj
vyhráli. Nebyli jsme koncentrovaní, oba poločasy jsme hráli
špatně,“ shrnul dění na hřišti Jura.

Branka padla po změně stran,
kdy po úprku Martina Hirsche
vložil hlavu do jeho centru Tomáš Machálek. To už byl na
hřišti i pravý bek Pavel Hloch,
který se tak zotavil ze zranění.
„Bylo vidět, že dlouho nehrál,
herní praxe chybí, ale pozitivní
je, že sval drží. Může hrát a trénovat naplno. Trénuje dvoufázově, přidává si, po této stránce si
myslím, že to dožene. Je opravdu zodpovědný,“ těší prostějovského kouče.
Před začátkem jarních bojů měl
1.FK původně sehrát ještě dva
přáteláky, zřejmě ale bude vše
jinak a generálku obstará již sobotní dopolední duel v Uničově
a na zápas ve Vyškově pláno-

vaný o týden později nedojde.
„Na devadesát procent budeme
17. března hrát odložený zápas
s Havířovem. Mysleli jsme, že
zápas s Havířovem budeme hrát
třeba až po třetím kole za lepšího
počasí, ale STK rozhodla, že se
nejprve musí odehrát celý podzim,“ vysvětlil změnu Jura.
Proti Uničovu tak nasadí to
nejsilnější, co může, byť si to
původně představoval trochu
jinak. „Nepočítali jsme s tím.
Je to těžký soupeř, na druhou
stranu jsme třeba s Líšní hráli
dobře. Záleží na tom, jak to dopadne, pak vám řeknu, zda to
bylo ideální, nebo ne,“ dodal se
smíchem.
O přesném termínu nesehraného

0:1

FK Apos Blansko
1.FK Prostějov

(0:0)

Branky: Machálek

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

podzimního utkání s Havířovem
ještě není rozhodnuto, stejně tak
i o hřišti, na němž se bude běhat.
„Řešíme i možnosti náhradního
hřiště. Nevíme, jak naše bude za
dva týdny vypadat a strašně ne-

radi bychom si ho hned prvním
zápasem rozbili na celé jaro. S
Havířovem řešíme, že by se hrálo třeba ve středu před prvním
mistrákem v Brumově,“ nastínil
možné varianty František Jura.

Na Morkovice nestačily po Konici ani Určice
Morkovice, Určice/jim – Bez
hlavního trenéra Evženy
Kučery, zato však s novou
defenzivní posilou v podobě
Ondřeje Petržely nastoupili fotbalisté Určic ke svému
třetímu přípravnému utkání
na umělé trávě v Morkovicích. Lídrovi krajského
přeboru Zlínska podlehli
2:4, ovšem asistent, a v tento
moment hlavní kouč, Miroslav Vláčil hráče pochválil.
„S Evženem jsme se bavili, že je

to kvalitní soupeř, a čekali jsme,
že budou hrát technickou hru.
Připravil jsem na to mužstvo,
bohužel domácí spíše nakopávali a my jsme se snažili hrát. Soupeř mě zklamal jejich hrou. My
jsme si svoje splnili,“ vyzdvihl
výkon svých svěřenců.
Po přestávce postavil do brány náhradníka Petra Števulu a
náskok domácích se navýšil, o
snížení se postarali Kiška a dorážkou jeho nevyužité penalty
Plajner. V další korekci pak v

Soupeř Kralic v krajském přeboru se dostal v patnácté minutě
po chybě v rozehrávce do vedení, hned o šest minut později ale
Valtr s přehledem proměněnou
penaltou vyrovnal. Další čtyři
šance Zdeněk Petržela s Jaroslavem Lehkým neproměnili, ale
Kralické to nijak nemuselo mrzet. „Ve druhém poločase začala
kanonáda. V 54. minutě šel Valtr
sám na brankáře a přehodil ho, v
69. se Bross prosadil z brejku, v
72. Lisický pronikl a nahrál Vitáskovi, ve 74. Růžička přehodil gólmana, v 81. Bross dostal kolmici
a šel sám na branku,“ popsal v pár
slovech obrat ve druhém poločase
trenér Kralic Zdeněk Chytka. Želatovičtí dokázali kontrovat jen z
jedné standardky a po konci utká-

Sestava Určic:
Nejezchleb
Coufal, Peka, O.Petržela, Mlčoch
Plajner, Vaněk, Vodák, Hochman
Kiška, Trajer.
Střídali: Števula, Skopalík, Javořík, Bokůvka.
Trenér: Evžen Kučera.

FC Želatovice
FC Kralice na Hané

2:6
(1:1)

Branka Kralic: 21. (p) a 54. Valtr, 69. a 81. Bross, 72. Vitásek,
74. Růžička

Sestava Kralic:
Winkler
Lisický, Répal (30. Martinec), Ohlídal, Deutsch (75. Lehký)
Valtr, Růžička, Šlézar, Vybíhal
Z. Petržela (46. Bross), Lehký (46. Vitásek).
Trenér: Zdeněk Chytka.

ní tak platil výsledek 6:2.
Kralický kouč si cení zlepšení
oproti předešlému počínání proti
Kojetínu, vysokou výhru ale rozhodně nepřeceňuje. „Ještě není
k čemu gratulovat, to jsou malé
bitvy. Kdyby to bylo v mistráku,
tak řeknu děkuji pěkně. Želato-

vice postavili podivné složení,
měli tam dost mladých a nehráli
v nejsilnější sestavě. Nebyl to
celek, který bude hrát krajský
přebor,“ povšiml si Chytka.
Poloviny branek dosáhli jeho

hráči postupem jen tváří v tvář
gólmanovi, což přičítá i početným změnám v táboře soupeře
a delšímu rozkoukávání čerstvých jedinců. „Druhý poločas
byl příjemnější, už jsme měli
více sil než dříve, když nám
docházeli. Co jsme první poločas nedali, to jsme druhý dali,“
ocenil i zlepšenou produktivitu.
Dalším týmem, který prověří
kralickou obranu i útok budou
Klenovice, konkrétně v neděli
od patnácti hodin.

Kostelec ještě neprohrál,
od 1.SK neinkasoval
Prostějov/jim – Po výhře nad
sedmnáctkou Holice nenašli
fotbalisté Kostelce na Hané
přemožitele ani při střetnutí
s 1.SK Prostějov. Domácím
pomohl gólman divizního
áčka Zdeněk Kofroň i spojnice tyčí a vzhledem k nevyužití šancí ani na opačné
straně se hrálo bez gólů..
Bylo to celkem rychlé, tvrdé, dynamické utkání. Chtěli
jsme hrát útočně, což se nám
ze začátku vůbec nedařilo,“
ohlédl se za utkáním trenér
Eskáčka David Mezuliánek.
Pochválil zejména stoperskou
dvojici Lakomého s Olejníkem a uprostřed sestavy hrajícího Drahomíra Zelinu. „V
záloze běhal, nabízel se. Druhý poločas se mi líbil i Mira
Komárek na pravé záloze.
Cpal se do zakončení a měl i
tutovky, které spálil,“ vyjmenoval Mezuliánek.
Podle jeho názoru byl Kostelec
soupeřem, který jeho mančaft
nejvíce prověřil, zejména fyzicky. „Zápas splnil to, co příprava má mít. Kluci po zápase
říkali, že dlouho už tak unaveni
nebyli, že to stálo za to,“ doplnil s tím, že se ukázala výhoda
tréninku třikrát týdně.

Úroveň utkání ocenil i čerstvý kouč Kostelce Vladimír
Staněk. „Myslím si, že to
bylo hodně kvalitní utkání s
kvalitním soupeřem. Nasazení, bojovnost, měli jsme
tam pěkné akce, které měly
skončit gólem. Kluci makali, bojovali a na jaře by to
tak bylo super,“ zhodnotil.
Líbila se mu i početná divácká návštěva a vzhledem
k šancím domácích považoval nerozhodný výsledek za
spravedlivý.

(1:0)

Branky Určic: Kiška, Plajner

Kralice se oklepaly
a deklasovaly Želatovice
Chropyně, Kralice na Hané/
jim – Stejný počet branek jako
v premiéře proti Těšnovicím
nastříleli fotbalisté Kralic i o
čtyři týdny později proti Želatovicím. O šest branek se podělilo kvarteto střelců, dvakrát
se trefili Pavel Valtr s Petrem
Brossem.

4:2

FC Morkovice
Sokol Určice

„Zůstali kostelečtí kluci ve
věku od osmnácti do dvaceti
let a hráli famózně. Pokud
budou hrát takhle, tak ať
klidně spadneme, ale nemáme obavy, že bychom se neudrželi,“ ocenil předvedenou
hru i předseda kosteleckého
FC Stanislav Píchal.
Nejbližší prověrku kostelecké připravenosti provedou v
neděli od dvou na konické
umělce Přemyslovice, 1.SK
Prostějov se poměří s Olšany.

1.SK Prostějov
FC Kostelec na Hané

0:0
(0:0)

Sestava 1.SK:
Kofroň
Krátký, Lakomý, Olejník, Martínek
Šín, Ballek, Gryglák, Zelina
Ošlejšek, Laník. Střídali: Komárek, Karafiát.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Kostelce:
Drčka
M. Synek, Hon, Začal, Sedláček
Baláš, Grepl, T. Menšík, Vyhlídal
Skácel, Walter. Střídali: Procházka, Konečný, L. Synek.
Trenér: Vladimír Staněk.

samotném závěru zabránil zdvižený praporek pomezního. „V
devadesáté minutě přišel centr
z pravé strany a Petržela dávat
podle mě regulérní gól. Mohlo
to kosmeticky vypadat jinak,“
zamrzelo Vláčila stejně jako neproměněné šance Trajera, Vaňka
a Peky.
V pořadí čtvrtým soupeřem Určic před jarní části bude v neděli
od jedenácti hodin na umělce v
Chropyni třetí tým I.A třídy Koj
jetín.

Konice zkouší Václavského
a proti Sadům neuspěla
Konice/jim – Druhou vysokou porážku ze tří přáteláků musejí skousnout fotbalisté Konice. Dva týdny po
přídělu 2:5 od Morkovic
jim Nové Sady uštědřili porážku 0:4. Domácím se nedařilo vůbec nic, útok se do
šancí nedostával, obrana
produkovala chyby.
„Toto byla ukázka toho, jakým způsobem to nejde, ne
jak to má jít. Zkoušel jsem
nové hráče, které jsem
si chtěl osvědčit, a zjistil
jsem, že to nefunguje. Soupeř nás přehrával zejména
ve středové řadě, ale nemohu pochválit žádnou,“
nepáral se s hodnocením
duelu konický kouč Svatopluk Kovář.

Při tvoření jedenáctky se
musel obejít bez Martina Růžičky i Jana Bednáře, k dispozici měl naopak Ladislava
Václavského z Velkých Losin, který v Konici působil
ještě za éry Karla Procházky. „Máme ho na zkoušku
a víceméně by měl u nás
zůstat. V pátek měl zápas a
odpočátku jsem viděl, že je
unavený a není to ono. Hrál
s Bořkem Jirků a neklapalo
to,“ charakterizoval Kovář
jeho výkon uprostřed hřiště.
Nyní mají Koničtí podle
dříve uveřejněného seznamu přípravných utkání
volno a generálku na start
jarní části krajského přeboru sehrají v sobotu 17.
března v Zábřehu.

Sokol Konice
FK Nové Sady

0:4
(-:-)

Střelci Konice: Cetkovský 3, Novotný, Kryl

Sestava Konice:
Nakládal
Klobáska, Cetkovský, Řehák, P. Křeček
Schön, Jirků, Václavský, Bílý
Novotný, Kryl.
Trenér: Svatopluk Kovář.

Na prostějovské Velké ceně
závodilo téměř dvě stě bruslařů
Prostějov/jim – Rok co rok jde úroveň Velké ceny města Prostějova v krasobruslení nahoru. Na letošním sedmém ročníku se v sobotu od půl osmé ráno do devíti večer představilo
asi sto osmdesát závodníků z celé republiky.
„Už to patří mezi vyhlášené závody u nás. Má velkou návštěvnost a děti předvedli to, co se zatím naučily. Přijelo jich opět o
něco více a soutěž je stále delší,“ hodnotil s úsměvem ředitel
závodu Petr Kořínek.
A dařilo se i zástupcům domácího oddílu Kraso Prostějov. V absolutním pořadí si přišli na celkem šest zlatých, čtyři stříbrné a
jednu bronzovou medaili. V hodnocení krajského přenoru z toho
pak bylo devětkrát první, šestkrát druhé a dvakrát třetí místo.
Kořínka potěšila i organizační stránka závodu, vše proběhlo v
naprostém pořádku. „Chtěl bych poděkovat hlavně rodičům z
občanského sdružení, sponzorům, městu Prostějov s panem starostou Miroslavem Pišťákem, který převzal záštitu a zúčastnil
se,“ doplnil Kořínek.

Výsledky prostějovských závodníků:
Absolutní pořadí: Pohár ČKS žačky A: 1. Eliška Hubáčková, mladší
žačky A: 1. Veronika Hořicová, 2. Elisabeta Kořínková, mladší žáci
A: 1. Martin Bohuš, 2. Matěj Plačkov, mladší žačky B: 1. Anna Kellerová, nejmladší žačky B: 1. Elizabeth Jitka Olšanská, nováčci B: 1.
Lenka Velská, 2. Tereza Rabalová, nováčci mladší B: 2. Natálie Vykydalová, 3. Tereza Bednářová.
Krajský přebor: Pohár ČKS Žačky A: 1. Eliška Hubáčková, mladší
žačky A: 1. Veronika Hořicová, 2. Elisabeta Kořínková, mladší žáci A:
1. Martin Bohuš, 2. Matěj Plačkov, mladší žačky B: 1. Anna Kellerová, nejmladší žačky B: 1. Elizabeth Jitka Olšanská, nováčci A: 1. Klára
Velská, 2. Anna Vystavělová, 3. Aneta Kučerová, nováčci B: 1. Lenka
Velská, 2. Tereza Rabalová, nováčci mladší B: 1. Natálie Vykydalová,
2. Tereza Bednářová, přípravka: 1. Oto Vystavěl, 2. Vanesa Baarová,
3. Terezie Belková.

1. TŘÍDA PROSTĚJOVSKO
neděle 4. března, Kostelec n.H.:
SK DUBANY “A” – FC ANDĚL 5: 0 kontumačně, VYPRAHLO Konice – MECHECHELEN 5:6, SK ARISTON 92 “A”
– FC ANDĚL 5:0 kontumačně, MECHECHELEN – JIŘINA
3:5, VYPRAHLO Konice – SK DUBANY “A” 5:0, JIŘINA
– SK ARISTON 92 “A” 4:3, MECHECHELEN – FC ANDĚL 5:0 kontumačně, SK DUBANY “A” – JIŘINA
3:6, SK ARISTON 92 “A” – VYPRAHLO Konice 3:4, RELAX “B” – ŽE-STAV Nezamyslice 4:3, SK GRIFFINS 98 –
AC ZAVADILKA 2000 “A” 0:3, ŽE-STAV Nezamyslice – AC
ZAVADILKA 2000 “A” 3:0, RELAX “B” – SK GRIFFINS
98 3:2, SK GRIFFINS 98 – ŽE-STAV Nezamyslice 3:3, AC
ZAVADILKA 2000 “A” – RELAX “B” 4:3
KONEČNÁ TABULKA 2010/11 – NADSTAVBA

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

FC RELAX Prostějov “B”
AC ZAVADILKA 2000 “A”
SK GRIFFINS 98 Prostějov
JIŘINA Prostějov
ŽE-STAV Nezamyslice
SK ARISTON 92 Prostějov “A”
MECHECHELEN Prostějov
AC VYPRAHLO Konice
SK DUBANY “A”
FC ANDĚL Prostějov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
6
7
5
4
3
2
1
1

0
0
1
0
2
0
0
1
0
0

2
2
2
2
2
5
6
6
8
8

28:20
27:23
38:22
39:18
29:21
35:31
32:35
21:30
18:45
16:38

21+4
21+2
19+3
21+0
17+0
12+1
9+0
7+0
3+0
3+0

25
23
22
21
17
13
9
7
3
3

Poznámka: první číslo v kolonce bodů značí body získané na
turnaji, druhé jsou přenesené bonifikační body z umístění po
základní části soutěže; o pořadí na 9.-10. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu: SK DUBANY “A” - FC ANDĚL
Prostějov 5:0

3. TŘÍDA PROSTĚJOVSKO
sobota 3. března, Nezamyslice n.H.:
MK BRODEK u PV – AC ZAVADILKA 2000 “B” 5:1, DD
sport Dubany – KMK KATASTROFA 4:0, AC ZAVADILKA
2000 “B” – TORPEDO Prostějov 6:7, KMK KATASTROFA
– MK BRODEK u PV 4:4, AC ZAVADILKA 2000 “B” – DD
sport Dubany 0:2, TORPEDO Prostějov – MK BRODEK u PV
5:3
Dohrávky zápasů z turnaje 25.2.2012:
TORPEDO Prostějov – KMK KATASTROFA 3:3, DD sport
Dubany – TORPEDO Prostějov 7:3
KONEČNÁ TABULKA 2010/11 – NADSTAVBA
1. FC FONTÍK
2. DD sport Dubany
3. SK SKALKA
4. POKOP Domamyslice
5. TORPEDO Prostějov
6. MK BRODEK u PV
7. KMK KATASTROFA
8. AC ZAVADILKA 2000 “B”
9. SK ARISTON 92 Prostějov “B”

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
3
4
3
3
2
2
1

1
0
3
0
2
1
2
1
0

0
2
2
4
3
4
4
5
7

32:8
24:9
16:21
28:21
26:31
21:22
21:29
21:26
12:34

22
18
12
12
11
10
8
7
3

Poznámka: o pořadí na 3.-4. místě rozhodl vzájemný zápas:
SK SKALKA – POKOP Domamyslice 2:1

Konické béčko přestřílelo
Plumlov, rozhodl 15-letý hráč
Konice/jim – Sedm branek ve
dvou výsledkově naprosto rozdílných poločasech padlo v duelu dvou účastníků odlišných
skupin I.A třídy. Devadesát
minut bohatých na šance i góly
zvládlo úspěšněji domácí konické béčko a Plumlovští byli
nuceni spokojit se s faktem, že
se prosadili až třikrát.
„Oboustranně to bylo hodně
útočné a klidně to mohlo skončit i obráceně. Měli spoustu
gólovek, stejně tak i my. Bylo
to velmi vyrovnané a v těchto přátelácích je to ošidné i v
tom, že se hraje ofsajd systém
a pomezní nejsou delegováni.
Takže spousta mezních situací
se neposoudí dobře a vzniká z
toho hecování,“ podotkl domácí kouč Martin Slezák.
Možnost jít jako první do vedení jeho hráči odmítli, když své
šance zahodili Antl s Mohelníkem a penaltu nezužitkoval
Kaprál. Radovali se tak hosté,
do konce poločasu celkem
dvakrát. „První poločas jsme
hráli zodpovědně, jak jsme si
řekli. Ve druhém jsme zachrápali začátek, objevovali se nám
okénka v obraně, které soupeř
proměnil. Nicméně rozhodla

naše střelecká nemoc. Nedali
jsme čtyři gólovky, kdy jsme
šli sami na gólmana,“ popsal
vývoj mače trenér Plumlova
Jan Pešek.
Z pracovních a zdravotních
důvodů mu chyběli čtyři hráči
,na střídání tak mohl počítat
jen s Pavlem Frantíkem. „Dalo
by se to přirovnat k zápasu na
1.SK. I přes porážku výkon
jakž takž obstál,“ pochválil
Pešek.
Jeho protějšek Martin Slezák dal opět výrazný prostor
mladíkům a bohatě se mu
to vyplatilo. Dvě branky dal
osmnáctiletý Antl, rozhodující pak teprve patnáctiletý
Martin Kováč.
„Talentu
má na rozdávání, jen na sobě
potřebuje hodně pracovat. Petr
Antl se také jeví ve velmi dobrém světle. Chodí pravidelně
trénovat s áčkem a je to na tom
klukovi vidět,“ ocenil mladíky
stejně jako již třicátníka Jaromíra Ruse.
Za necelý týden se Konice „B“
v pravé poledne utká s Čechovicemi, taktéž v neděli, ale
o pět hodin později nastoupí
Plumlovští v Chropyni proti
Troubkám.

Sokol Konice „B“
Oresvo Sokol Plumlov

4:3
(0:2)

Branky: Antl 2, Jurník, Kováč – Ševcůj, P. Kiška, Bureš

Sestava Konice „B“:
Nakládal
M. Drešr, Rus, Burget, Jurník
Navrátil, Kaprál, T. Křeček, Fiala
Mohelník, Antl.
Střídali: Machač, Kováč, Muzikant, F. Drešr.
Trenér: Martin Slezák.
Sestava Plumlova::
Kovařík
Staněk, Kutný, Hladký, Vrána
Matoušek, Ševcůj, Křupka, Bureš
Ježek, P. Kiška.
Střídal: Frantík.
Trenér: Jan Pešek.

Volejbal
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ŽENY VK SE V UPLYNULÉM TÝDNU DOST VĚNOVALY KONDICI
24. kolo: SK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 0:3 (-17, -19,
-19). Nejvíce bodů: statistika nedodána. Diváků: 400 VK
Královo Pole Brno - VC Slavia Prahaa hraje se ve středu 7.3.
VK Agel Prostějov volný los
25. kolo: VC Slavia Praha – SK UP Olomouc 3:0 (19, 19,
19). Nejvíce bodů: Neumannová 15, Caithamlová 10, Votrubcová 8 - P. Chalcarzová 10, Rutarová 8, H. Vanžurová 7. Diváků: 150 PVK Olymp Praha - VK Agel Prostějov hraje se
dnes VK KP Brno volný los
SKUPINA A2:
24. kolo: VK SG Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek
ý
0:3 ((-22,,
-21, -18). Nejvíce bodů: Šnellyová 11, Kuchařová 10, Teichmanová 9 - Závodná a Mazurová ppo 10,, Kojdová
j
8. Diváků: 60
TJ Sokol Šternberk - TJ Ostrava 2:3 (-26, -24, 25, 21, -3).
Nejvíce bodů: Košická 23, S. Janečková 20, M. Janečková 19
- Polášková 14, Langová 13, Lindovská 12. Diváků: 200
PVK Přerov volný los
25. kolo: TJ Ostrava - VK SG Brno 3:1 (předehráno) TJ
Sokol Frýdek-Místek - PVK Přerov 2:3 (-22, 23, 21, -21,
-12). Nejvíce bodů: P. Kojdová a H. Kojdová po 15, Závodná
13 - Murčínová 17,, Gálíková,, Mátlová a Gambová po 15. Diváků: 200 TJ Sokol Šternberk volný los

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým
VK AGEL Prostějov

Z
22

V3 V2 PB
22 0 0

P
0

PS
66:4

PM
1739:1161

B
66

PVK Olymp Praha

23

18

2

0

3

60:19

1859:1525

58

VC Slavia Praha

23

11

1

2

9

45:40

1830:1852

37

VK KP Brno

22

10

2

1

9

42:38

1755:1633

35

SK UP Olomouc

24

8

2

3

11

41:49

1868:1958
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Dnes čeká vedoucí tým extraligy bitva na pražském Olympu, v sobotu Lékařky přivítají Slavii
Desetidenní zápasovou pauzu od extraligového
derby v Olomouci využily volejbalistky VK AGEL
Prostějov ke dvěma podstatným věcem: nejprve
si krátce odpočinuly a poté v přípravě vydatně zapracovaly na fyzičce.
Prostějov/son
„Od pondělí jsme celý týden
průběžně dělali kondici. Při
dvou fázích denně byl vždy
jeden
trénink
zaměřený
vyloženě tímto směrem a druhý
kombinovaný s volejbalovými prvky. Zpočátku fyzička
převažovala, před pondělním
utkáním v Praze jsme pak víc
přecházeli ke hře,“ informoval
kouč VK Miroslav Čada.
„Holky jsou unavené, ale nijak extrémně, zátěž zvládají
dobře. Věřím, že se upravený
styl přípravy nepromítne do
výkonu družstva na Olympu,“
zmínil Čada. Jeho tým zatím
drží zdravotně nejpohodovější
sezónu v historii. „I teď jsou
všechny holky fit, žádná nemá
nějaké větší problémy,“ těší

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

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

24
23
24
23
24

13
12
5
4
1

10
8
16
16
22

47:39
44:38
27:57
27:59
12:68

1904:1872
1813:1762
1688:1916
1734:2013
1440:1938

40
40
20
16
5

0
1
2
1
1

1
2
1
2
0

Plné ruce práce. Po dlouhé době volný týden využili trenéři VK
Agel k tomu, aby do svých sveřenek vštěpili veškeré svoje představy.
Foto: www.vkprostejov.cz
ní rozdělanou práci sezóny
2011/12: počtvrté za sebou
dosáhnout na národní titul.
„Za vítězstvím v extralize
zodpovědně půjdeme a já
věřím, že i tenhle čtvrtý cíl
splníme. Hlavní je předvádět
kvalitní výkony, v takovém
případě
bychom
neměli
mít výraznější potíže. Byť
samozřejmě
respektujeme
sílu všech protivníků v čele s
druhým Olympem a třetím Br-

nem, které málem postoupilo
do semifinále Challenge Cupu.
Dvě vyrovnané bitvy s Lokomotivem Baku svědčí o tom,
že jde Královo Pole dost nahoru,“ připojil Miroslav Čada.
Volejbaloví fandové mohou na
Prostějov po delší době opět
zajít v sobotu 10. března, kdy
je v hale Sportcentra DDM
od 17.00 hodin na programu
mač 26. kola UNIQA extraligy
mezi VK a Slavií Praha.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

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

1.
2.
3.
4.
5.

prostějovského stratéga.
Po delší přestávce otevřou jeho
svěřenky druhou polovinu
nadstavbové části UNIQA
extraligy výše zmíněným
duelem venku s Olympem
Praha, kde se hraje dnes od
20.00 hodin před televizními
kamerami. Domácí celek ještě
může díky čtvrtečnímu triumfu
v Olomouci teoreticky ohrozit
první místo Lékařek v tabulce,
ale musel by je porazit 3:0
nebo 3:1 a vyhrát i zbylá dvě
střetnutí při současných třech
prohrách našich děvčat.
Těm v hlavním městě půjde
o
prodloužení
soutěžní
neporazitelnosti proti českým
soupeřům čítající už 83 utkání.
„Na tuhle šňůru v žádném
případě nemyslíme a vůbec ji
neřešíme. Že by nebylo špatné

dosáhnout magické stovky? To
je pravda, ale tahle meta je ještě
daleko a určitě by se nevyplatilo přehnaně se na ni upínat. My
musíme jít zápas od zápasu, na
každý se maximálně koncentrovat a dál vítězit bez ohledu
na to, kolikátá výhra to zrovna
bude,“ zdůraznil Čada.
Ženy VK AGEL každopádně
splnily v únoru během krátké
doby hned tři ze čtyř cílů
letošního ročníku: postoupily
do play off evropské Champions League a ovládly Český
i Česko-slovenský pohár.
„Rozhodně jsme si všichni
oddechli, že se to povedlo.
V Lize mistryň jsme museli
postup zachraňovat v posledním kole skupiny a zisk pohárových trofejí je o jediném
finálovém souboji, v němž
se může stát cokoliv. Tuto
náročnou ošidnost vědomí, že
musíme, mančaft stejně jako
v předchozích letech zase
překonal,“ ocenil kormidelník
Hanaček.
Teď již zbývá dorazit posled-

SPORTSWEAR

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

Dobrá nálada, a.s.

kam příště...
SKUPINA A1
dohrávka 25. kola, pondělí 5. března, 20.00 hodin: PVK Olymp Praha - VK Agel Prostějov (PP ČT 4 SPORT)
dohrávka 24. kola, středa 7. března, 18.00 hodin: Královo Pole Brno Slavia Praha
26. kolo, sobota 10. března, 17.00 hodin: VK Agel Prostějov - VC
Slavia Praha, SK UP Olomouc – VK Královo Pole Brno, PVK Olymp
Praha volný los
SKUPINA A2:
26. kolo, sobota 10. března, 18.00 hodin: PVK Přerov - TJ Ostrava,
VK SG Brno - TJ Sokol Šternberk (19.00), TJ Sokol Frýdek-Místek
volný los

Mládežnická družstva
VK Prostějov
o víkendu odehrála další soutěžní utkání

Prostějov/son - Juniorky ve Šlapanicích, kadetky doma, žákyně v
Litovli a N.Veselí. Všude tam zanechaly naše hráčky svou stopu.
Juniorky jely udržet svou neporazitelnost v nadstavbové části do
Šlapanic. I když ani soupeřky nebyly zpočátku přesvědčené, že by
mohly naše holky potrápit, přece jen to nakonec zkoušely. Holky
však zvládly oba zápasy v relativně pohodovém tempu a s nejmenším
možným počtem setů. Pochvala za výkon i výsledek.
Dokončení na straně 31

POHLED DO ZÁVĚREČNÝCH BOJŮ EVROPSKÉ LIGY MISTRYŇ
Fenerbahce Istanbul a Dynamo Kazaň coby přemožitelé VK Prostějov postoupil do Final Four
Není žádných pochyb o tom,
že naše volejbalistky potkaly v letošním ročníku CEV
Champions League jen samé
silné soupeře. Dva z nich
dokonce úspěšně prošli až
mezi nejlepší čtyřku soutěže
a koncem března se zúčastní
závěrečného turnaje Final
Four.
Jedním top klubem slavícím
postup je turecké Fenerbahce
Istabul, na kterém si ženy VK
AGEL Prostějov vylámaly
zuby v osmifinále. Čtvrtfinálový los poslal asi největšího favorita Ligy mistryň proti údajně nejbohatšímu oddílu světa
Rabitě Baku, s níž Universal
dvakrát doslova zametl 3:0.
A jak si vedli konkurenti Hanaček ze základní skupiny C?

Její ruský vítěz Dynamo Kazaň, které český tým dokázal
porazit (byť v oslabené sestavě), si stejně jako Fenerbahce
zahraje Final Four po hladkém
vyřazení Drážďan a vydřeném
udolání Azerrailu Baku.
Polský Atom Sopoty navzdory
velkým ekonomickým problémům zle potrápil v 1. kole play
off ambiciózní Rabitu Baku,
když doma ji dokonce porazil
a venku podlehl 1:3 i v následném zlatém setu.
Pouze
švýcarské
Voléro
Curych vypadlo z vyřazovací fáze dost hladce, neboť na
Azerrail Baku uhrálo ve dvou
vzájemných duelech jedinou
sadu, což však při síle ázerbájdžánského celku nebylo
žádné překvapení.

Výsledky play off 2012 CEV Champions League žen
Osmifinále
VK AGEL Prostějov – Fenerbahce Istanbul
1:3 (23, -23, -17, -16), Fenerbahce Istanbul –
VK AGEL Prostějov 3:0 (25, 19, 14).
Atom Sopoty – Rabita Baku 3:1 (-22, 22, 20,
24), Rabita Baku – Atom Sopoty 3:1 (-21, 14,
20, 20), zlatý set 15:6.
SC Drážďany – Dynamo Kazaň 0:3 (-12, -20,
-13), Dynamo Kazaň – SC Drážďany 3:0 (22,
16, 16).
Voléro Curych – Azerrail Baku 1:3 (-19, 22,
-24, -16), Azerrail Baku – Voléro Curych 3:0
(17, 18, 14).
Fakro Muszyna – RC Cannes 0:3 (-19, -18,
-19), RC Cannes – Fakro Muszyna 3:0 (22, 18,
16).
Eczacibasi Istanbul – Vakifbank Istanbul 1:3
(-22, -21, 20, -20), Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul 3:2 (-20, 22, -22, 21, 13).
Volley Bergamo – Scavolini Pesaro 3:0 (16,

20, 22), Scavolini Pesaro – Volley Bergamo
1:3 (-14, 24, -17, -25).
Villa Cortese – Dynamo Moskva 3:2 (20, 18,
-18, -23, 12), Dynamo Moskva – Villa Cortese
0:3 (-15, -22, -23).

Čtvrtfinále
Rabita Baku – Fenerbahce Istanbul 0:3 (-13,
-24, -19), Fenerbahce Istanbul – Rabita Baku
3:0 (20, 17, 20).
Dynamo Kazaň – Azerrail Baku 3:1 (-22, 23,
22, 21), Azerrail Baku – Dynamo Kazaň 3:0
(21, 23, 11), zlatý set 10:15.
Vakifbank Istanbul – RC Cannes 3:0 (23, 21,
11), RC Cannes – Vakifbank Istanbul 3:2 (-19,
14, -16, 21, 15), zlatý set 18:16.
Villa Cortese – Volley Bergamo 3:1 (-21, 15,
20, 19), Volley Bergamo – Villa Cortese 3:2 (24,
-25, 18, -20, 16), zlatý set 11:15.
Závěrečné Final Four se hraje 24. a 25. března.

Slovenská blokařka VERONIKA HRONČEKOVÁ: „Z TÉTO SEZÓNY MÁM DOBRÝ POCIT“
Pokud by se v nějaké anketě hledala hráčka
VK AGEL Prostějov s největším výkonnostním
posunem oproti minulému ročníku, velmi pravděpodobně by tento primát získala Veronika
Hrončeková. Zatímco v sezóně 2010/11 nastupovala jen sporadicky a nijak neoslňovala, letos
patří k hlavním oporám hanáckého družstva.
Navíc je ve dvaadvaceti letech hodně perspektivní a má uzavřenou smlouvu i na příští rok, takže
s ní klub může dál počítat.
Marek Sonnevnd
Hronky, celý týden jste
se v přípravě dost
věnovaly fyzičce. Bylo to
náročné?
„Nešlo o nic hrozného, co bychom s holkama neměly zvládnout. Možná to člověk víc
cítí, protože v současné části
sezóny se obvykle dělají spíš
volejbalové věci a kondici jsme
naposledy víc dělaly někdy po
Vánocích. Takže jsme unavené,
ale ne tak moc, jako třeba ze
začátku letní přípravy po dovolené.“

Potřebujete teď ve větší
míře fyzicky makat,
abyste – jak říká trenér Čada
– vydržely bez problémů až do
konce extraligy?
„Podle mě je určitě potřebné na
kondici pracovat během celé
sezóny. Ten největší fyzický
základ se samozřejmě udělá
v letní přípravě, jenže se z něj
nedá žít celý rok. A když není dobrá kondice, většinou přicházejí
různé problémy včetně zdravotních, které mohou narušit chod
týmu.“
Na kontě už letos máte tři
splněné cíle, k nimž jsi na

Zatímco v českých důvod v mnohem vyšší kvalitě
rozdíl od loňska výrazně posoutěžích většinou na síti evropských protivníků?
mohla v základní sestavě. Máš
ze svých výkonů dobrý pocit? kraluješ, v Champions League „Můj problém spočíval spíš
no. Všechno se ti to dlouho moc nešlo. Byl v tom, že jsem se nemohla do„Dá se říct, že ano.
ním proti Kato zlomilo utkáním
stat do útokové formy. Přitom si
zani, protože do té doby jsem
yň dost trápila
se v Lize mistryň
„Tím, že pravi
pravidelně nastupuji
amem jsme se
na útoku. S Dynamem
v základu, jako bych znovu našla
k nastartovaly
všechny tak nějak
a celé družstvo včetně mne si
br
své dřívější bratislavské
JÁ“
od toho zápasu držíme určitý
Legionářka vve službách VK AGEL
itelně ne vždy
standard. Pochopitelně
vyjde střetnutí na sto procent, ale
kvituje prom
proměnu své role v týmu
výkony odvádímee poslední
nemys
nemyslím,
že by bylo o hodně
dobou podle mě dobré.“
Vnímáš, žee tebe
těžší sse prosadit přes soupeře
válí za
osobně chválí
v Lize mistryň, že by měli nějak
orníci,
extrém
herní posun odborníci,
extrémně výborné bloky. Potíž
?
byla hhlavně ve mně. Ale jak
média i příznivci?
říkám, Kazaní se všechno zlo„Během utkání na to
yslím, i
milo, ttam jsem získala mnohem
samozřejmě nemyslím,
aslechnu
větší ji
když občas něco zaslechnu
jistotu. Sice dost pozdě, ale
pasech už
přece.“
z hlediště. Po zápasech
c, protože
Užíváš si letošní úspěchy
chválu vnímám víc,
iintenzivněji díky tomu,
někdy přijdou fanoušci a
ylo to super.
že sk
skoro pořád nastupuješ
říkají: Hronky, bylo
v zákl
základu?
Potom si člověk něco přečte i
„Určit
„Určitě ano. Pro mě je velký
na internetu a naa facebooku,
otěší. Hlavně
rozdíl vnímat úspěch z lavičky,
což asi každého potěší.
kde sse o něj člověk osobně
mám radost kvůlii sobě, neboť
nepřič
nepřičiní, nebo být přímo
tohle zlepšení je pro mě odraFoto: Jiří Vojzola
na hř
hřišti a aktivně pomáhat
zovým můstkem do budoucna.“

kolektivu. Já jsem navíc byla
z Bratislavy zvyklá neustále
hrát, zatímco po příchodu do
Prostějova jsem musela absolvovat takový křest ohněm ve
zvykání si na roli náhradnice.
Letos jako by se mi vrátilo moje
staré já a opravdu znovu cítím
větší sebedůvěru.“
Co říkáš na změnu názvu oddílu ve spojení
s novým titulárním partnerem
a na odlišnou klubovou filozofii s větší sázkou na mladé
volejbalistky?
„Zatím moc nevím, co bych
k tomu řekla. Strašně bude
záležet, jaké hráčky v létě
přijdou a jaký tým se dá pro
příští sezónu dohromady. Co se
týká změny sponzora i názvu,
zatím největší novinkou pro nás
hráčky jsou jiné dresy. (smích)
Myslím, že tyhle věci se
postupně vykrystalizují a projeví hlavně v dalším soutěžním
ročníku, teď je na nějaké rozbory nebo hodnocení ještě brzy.“
Jako jedna z mála členek
současného kádru VK
máš platný kontrakt i pro
sezónu 2012/13. Spojuješ svou

budoucnost s Prostějovem,
nemáš po svých kvalitních
výkonech třeba nabídky odjinud?
„Zatím o ničem nevím. (úsměv)
Smlouvu každopádně mám i
na příští rok, takže v Prostějově
určitě pokračuji. A co bude potom dál, to se teprve uvidí podle
mnoha různých okolností.“
Soli před nedávnem
řekla, že slavit budete
všechny úspěchy najednou až
po
skončení
extraligy.
Neproběhla nyní během
delšího zápasového volna
aspoň nějaká menší oslava?
„Fakt ne. On sice na první pohled
čas je, ale přitom není. Pořád
hodně trénujeme, vedle toho si
člověk potřebuje trochu oddechnout a vnitřně vyresetovat.
Že s holkama občas někam večer
zajdeme sednout si třeba na jídlo
a popovídat, to není žádná pravá
oslava. Tu skutečně necháme až
na závěr sezóny, i když nevím,
jestli jde o úplně bezpečný nápad. Jakmile se totiž slaví víc
věcí najednou, dopadne to někdy
špatně. Snad všechno udržíme
v přiměřených mezích.“ (smích)
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Prostějov proti lídrovi zaspal úvod a ztrátu nedotáhl
Prostějov/jim
–
Déle
než sedm minut čekali
házenkáři
Sokola
II
Prostějov na první branku
proti Novému Veselí. Téměř
neporazitelný lídr druhé
ligy v té době vedl již 4:0, ale
domácí vyměnili gólmany
a Zdeněk Micka i za cenu
rány do krku většině
hostujících útoků odolal.
Ještě v prvním poločase se
třikrát dotáhli na jedinou
branku, ve druhém dokonce
vyrovnali, ale obrat se jim
nepodařil. Uspěl naopak
starší dorost, který zdolal
Olomouc 31:29.
Podzimní střetnutí skončilo
výhrou Nového Veselí 42:30

a také odveta byla bohatá
na góly. Již ve třetí minutě
to bylo 0:3, po polovině
poločasu 7:10. O nedlouho
později snížil technickým
pokusem Martin Bečička
již na 9:10, David Jurečka
z rychlého brejku na 11:12
a přesnou ranou z dálky Jiří
Kozlovský na 12:13. Závěr
prvního poločasu ale domácí
odehráli ve čtyřech a přes
sérii Mickových zákroků
včetně chycené sedmičky
hosté utekli až na tři branky.
Nástup
do
druhé
třicetiminutovky byl naprosto
odlišný. Po Kozlovského
střele a dvou zásazích Kosiny
to bylo opět na dostřel (16:17),

Sokol II Prostějov – Sokol Nové Veselí 27:32 (13:16)
Rozhodčí: Dalajka, Divácký. ŽK: 1:2, ČK: 54. Hrubý.
Vyloučení: 5:5, sedmičky: 3/4:5/8. Diváků: 80. Brankový
sled: 0:4, 2:4, 5:8, 5:9, 7:9, 9:10, 9:12, 11:12, 13:15, 15:17,
17:19, 17:22, 19:22, 19:24, 21:24, 21:26, 25:26, 27:27, 27:32.
Prostějov: Hrubý, Micka – Kozlovský 7, Burget, M. Jurik 2,
Jurečka 8, Bečička 3, Ordelt, Srostlík, Mikulka, Flajsar, Gazdík
1, Valach, Kosina 6. Trenér: Josef Zedníček.

po šestém Jurečkově gólu pak
17:18. Prostějovští se ovšem
nevyvarovali
výpadku,
nezvládli
nabídnutou
přesilovku, během tří minut
čtyřikrát inkasovali a dvacet
minut před koncem to bylo
poprvé o pět branek. Domácí
se dvakrát dotáhli na tři,
hosté vždy odskočili zpět
na pět gólů, ale závěrečná
čtvrthodinka nabídla drama,
které
publikum
ocenilo
potleskem
i
hlasitým
povzbuzováním.
Jurečka, Jurik a dvakrát
Kosina dotáhli Sokol II
na jednu branku, zpět na
palubovku se navrátivší
Hrubý
dvakrát
úspěšně
zakročil a Michal Jurik mohl
vyrovnat. Kozlovský opět
snížil na jednu branku, tým
nerozhodila ani červená karta
pro Hrubého za nebezpečnou
hru mimo brankoviště a
Kosina dosáhl vytouženého
vyrovnání – 27:27.
V posledních pěti minutách

již ale Prostějovu došly síly,
nastřelil jen břevno a žádný z
pěti útoků nevyužil. To hosté
přidali na svou stranu ještě
pět branek a šestou výhrou
ze sedmi venkovních zápasů

si pojistili vedení. Prostějov
přesto zůstává v horní
polovině tabulky a v neděli
od 15 hodin se představí u
tabulkového souseda Tatranu
Bohunice.

Házenkáři Prostějova začali
debaklem v Maloměřicích
Brno-Maloměřice, Prostějov/jim – Odlišné představy o
ideálním vstupu do druhé poloviny sezony měli házenkáři Sokola
II Prostějov. Od zachraňujících se Maloměřic je před utkáním
dělilo deset bodů a téměř padesát branek, přesto po nerozhodném
poločasu podlehli sedmigólovým rozdílem. V zakončení se dařilo
jen Kosinovi, na jeho sedm zásahů ovšem navázala jen šestice
spoluhráčů, z toho tři jen jednou přesnou střelou. Dvojice soupeře
Jiří Havelka, Michal Stříž tak s patnácti ranami do černého dala
téměř stejný počet branek jako celý prostějovský tým.
SHC Maloměřice – Sokol II Prostějov 26:19 (13:13)
Rozhodčí: Chalupa, Berger. ŽK: 2:2 Vyloučení: 2:2, sedmičky:
6:0.
Prostějov: Hrubý – Micka – Černíček 1, Burget 3, M. Jurik 3,
T. Jurik 1, Kozlovský, Jurečka 1, Bečička 3, Kosina 7, Mikulka.
Trenér: Josef Zedníček.

Výbuch s Velmezem Kostelec odčinil v Havlbrodu
V neděli dopoledne hanáčtí
házenkáři hostí ve své hale
Sokol Telnice a napodruhé
doma chtějí uspět
Příznivý los zkraje odvetné
části 2. ligy mužů, skupiny
Morava jih využili házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané
HK jen napůl. Ve 12. kole
soutěže
totiž
nečekaně
podlehli Velkému Meziříčí,
což včera večer naštěstí
napravili vítězstvím ve 13.
dějství na půdě Havlíčkova
Brodu. V průběžném pořadí
tak vystřídali právě Jiskru na
sedmé příčce.

Kostelec – Velké Meziříčí
19:23 (14:14)
Sestava HK: Varha, Zacpal
– Smékal 1, T. Grulich 2,
Jurka 3, M. Grulich, Rikan,
Ševčík 2, Vymětal 5, L.
Chalupecký, Novák, J.
Grepl, Varhalík 6, Říčař.
„Jarní“ premiéra Hanákům
hrubě nevyšla. S trenérským
navrátilcem Aloisem Juríkem

na lavičce v roli asistenta a
s hlavním koučem Milanem
Varhalíkem na hřišti coby
hrajícím lodivodem nastoupili
proti
velkomeziříčskému
Sokolu, který mělo být v jejich
silách porazit. Úvodní poločas
ještě proběhl jakž takž, ale
po přestávce domácí totálně
vybouchli.
Vinou
bídné
ofenzivy nastříleli během celé
druhé půle pouhých pět gólů
(!) a místo bodového srovnání
svého tabulkového souseda
jej nechali odskočit. Každé
zaváhání na vlastní palubovce
přitom v házené bolí dvojnásob.
„Utkání
jsme
absolutně
nezvládli a vzhledem ke kvalitě
soupeře dostali pořádnou facku.
Nedařilo se nám proměňovat
ani jasné šance, zvlášť ve druhé
půlce. Tam jsme nedali několik
trháků i sedmiček a místo
abychom sami utekli, dovolili
jsme totéž hostům. Najednou
byl celý tým dole, závěr pak
už probíhal v úplné křeči,“
hořekoval Milan Varhalík. Sám

nasázel šest branek a pomohl
mužstvu k vedení 9:7 i 14:13,
naděje HK svitla ještě pět
minut před koncem po snížení
na 19:20. Jenže koncovka, to
bylo ze strany favorita bezbřehé
utrpení. „Teď nezbývá, než
se z dneška poučit a jít do
dalších zápasů s naprosto jiným
přístupem. Zabrat musíme
hlavně
my
zkušenější,“
zdůraznil Varhalík.

Havlíčkův Brod – Kostelec
29:35 (13:18)
Sestava HK: Varha,
Zacpal – Smékal 4,
Vasyliev, T. Grulich 8, M.
Grulich 5, Jurka 5, Rikan
3, Chalupecký 2, Grepl 3,
Varhalík 5, Říčař.
Hosté dávali od samotného
začátku jasně najevo obří
touhu odčinit předchozí herní i
výsledkový nezdar. A dařilo se
jim to, vedli po celé střetnutí
od první do poslední minuty.
„Postupně jsme si vybudovali
větší náskok, který domácí po

změně stran chvilkově dotáhli
na rozdíl dvou gólů. Pak
jsme opět zabrali a bezpečně
zápas dotáhli do vítězného
konce. Celý mančaft chci
pochválit za dobrý výkon i
to, jakým způsobem jsme se
dokázali semknout a společně
zabojovat. Největší rozdíl
oproti předchozímu duelu byl
v útočné činnosti, především
jsme proměňovali vyložené
příležitosti,“ shrnul hrající
trenér Milan Varhalík.
Své k utkání řekl rovněž
asistent Alois Jurík. „Je
cenné a z psychického
hlediska důležité, že mužstvo
obstálo v nelehké situaci
i bez chybějících Ševčíka
s Vymětalem. Největší oporu
Havlbrodu
Slámu
jsme
vzali na osobku, což soupeři
způsobilo velké problémy. Náš
herní projev šel v porovnání
s minulým soubojem výrazně
nahoru a dva body jsme
získali naprosto zaslouženě,“
hodnotil Jurík. Svůj návrat

do Kostelce po roční odmlce
okomentoval
následovně:
„Vedení klubu mě oslovilo,
protože Varhalík se uzdravil
a může coby kouč hrát. To
není zrovna jednoduché,
v takovém případě chybí
nadhled z lavičky. Tím pádem
jsem se rozhodl do HK Sokol
vrátit jako asistent s tím, že
máme na základě vzájemné
domluvy s Milanem rozdělené
kompetence. Jak? To není
podstatné. Jediným společným
cílem je pozvednutí kostelecké
házené na úroveň, na kterou
má.“
Další krůček může hanácká
družina udělat v neděli 11.
března od 10.30 hodin, kdy
přivítá Telnice. „Jde o to
udělat z vlastního hřiště zase
nedobytnou tvrz jako dřív.
Byť budou citelně scházet
Varhalík s Jurkou, i bez nich
si musíme poradit,“ doplnil
Alois Jurík s pozvánkou do
hlediště směrem k věrným
fanouškům.

Volejbalové naděje VK AGEL pevně jdou za svými cíli
Ve všech věkových kategoriích
dokáží
mladé
volejbalistky VK AGEL
Prostějov konkurovat republikové špičce. S nejvyšší
důležitostí jsou přitom sledovány výsledky hlavně dvou
nejstarších mládežnických
kategorií, neboť juniorky
bojují o postup do extraligy
a kadetky o medaili z nejvyšší
české soutěže. Pojďme trochu
podrobněji rozebrat jejich
aktuální situaci.

JUNIORKY
V úvodní části sezóny
suverénně vyhrály základní
skupinu E 1. ligy, když ze dvaceti zápasů v osmnácti zvítězily
a podlehly jen dvakrát Opavě.
Momentálně úspěšně procházejí nadstavbovou grupou

III, kde po šesti střetnutích
– tedy v polovině programu –
drží neporazitelnost a vedou
průběžnou tabulku s dvoubodovým náskokem před
druhou Opavou. Co bude dál?
„V nadstavbě zbývá šest utkání,
kterými bychom měli potvrdit
své prvenství. V tom případě by
nás ve vyřazovacím souboji na
dva duely doma – venku čekal
druhý celek skupiny I, což s velkou pravděpodobností bude SK
Hlincovka z Rudolfova. Pokud
uspějeme, postoupíme do kvalifikace o extraligu hrané turnajovým způsobem. Té se zúčastní
dva nejslabší týmy letošního
ročníku elitní soutěže a tři
nejlepší prvoligová družstva
s tím, že do extraligy půjdou
dva první kolektivy konečného
pořadí,“ přiblížil dost složitou

cestu za vysněnou metou
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj. „Postup samozřejmě
moc chceme, ale vybojovat jej
za daných okolností nebude
vůbec jednoduché. Především
se musíme vyvarovat jakýchkoliv větších výpadků,“ zdůraznil
kouč.

Nejbližší program juniorek
AGEL Prostějov:
sobota 3. března venku
Šlapanice, pátek 9. března
doma Znojmo (17.00 + 20.00
hodin), sobota 17. března venku Junior Brno.
KADETKY
Zatím výtečně procházejí svou
druhou extraligovou sezónou.
V základní skupině B dlouho
vedly, aby nakonec obsadily

třetí, leč stále postupovou pozici s nadmíru dobrou zápasovou
bilancí 14-6. V nadstavbové
grupě I pak mladé Hanačky
doslova vydřely čtyři nesmírně
důležité výhry a naposledy
dvakrát podlehly na Olympu
Praha, když v odvetě sahaly po
premiérovém zdolání favorita
v celém dosavadním ročníku.
„Holky musím hodně pochválit. V klíčových duelech
na hřišti Plzně a doma proti
českobudějovické Madetě se
dokázaly vypořádat s absencí
obou prvních nahrávaček,
ohromně se semknuly a vybojovaly čtyři vítězství, která
nás dost přiblížila k postupu
do finálové fáze o republikové
medaile. Ta bude mít podobu
dvou závěrečných turnajů čtyř
nejlepších mančaftů z nadstav-

by,“ informoval Jaroslav Matěj.
Jeho svěřenky jsou teď právě
čtvrté o dva body před KP Brno.
„Rozhodující bude tato neděle,
kdy přivítáme VŠ Plzeň. Jestli
poslední tým tabulky dvakrát
zdoláme, neměla by nás už
elitní čtyřka minout. Navíc
v záloze budeme mít utkání na
Madetě a s Olympem, v těchto
soubojích také můžeme určitě
bodovat. Věřím, že to zvládneme,“ připojil Matěj.

Nejbližší program kadetek
AGEL Prostějov:
neděle 4. března doma VŠ
Plzeň (10.00 + 14.00 hodin),
sobota 10. března venku Madeta České Budějovice, sobota 17. března + neděle 18.
března doma Olymp Praha
(18.00 + 10.00 hodin).

Volejbalové „oděvářky“ mají blízko k druholigovému bronzu
Prostějov/son - V únoru sice
volejbalistky TJ OP Prostějov
dosáhly „pouze“ vyrovnané
zápasové bilance tří vítězství i
porážek, přesto směřují ke svému největšímu výsledkovému
úspěchu za řadu posledních let.
Šest kol před koncem 2. ligy žen,
skupiny C 2011/12 totiž stále drží
skvělé třetí místo s nadmíru slibným tříbodovým náskokem na
čtvrtý Lanškroun.
Ve čtvrtém dějství odvetné části
soutěže oděvářky v Litovli nejprve
vyhrály 3:0 a poté podlehly
1:3, následně doma padly s favorizovaným Přerovem B 0:3 a
1:3. Nesmírně důležité pak bylo
zvládnutí obou duelů s Českou
Třebovou o uplynulém víkendu
poměrem 3:2 a 3:0, když úvodní
měření sil hanácký tým obracel
z nepříznivého stavu 0:2.
„Celkově určitě pořád platí, že
jsme s probíhající sezónou moc
spokojení. Smutek mi přinesla
jen odveta na hřišti Litovle a to,
že jsme aspoň jednou nezdolali

pravdě jsem měl velké obavy, jaká nám vzhledem k losu Lanškrouna že krásné třetí místo uhájíme, což
bude naše výkonnost po dlouhé měly stačit dvě výhry, možná do- by byl pěkný úspěch,“ uzavřel
sváteční pauze okolo Vánoc a Nové- konce jediná. Každopádně věřím,
ho roku. Naštěstí se s tím děvčata poprala výborně, dál hrají na předchozí
úrovni,“ řekl kouč.
Ze svého družstva vyzvedl razantní
Z V P
sety
míče
body
 Tým
oporu Kateřinu Veselou a mrštné
TJ
Sokol
Palkovice
30
28
2
87:11
2391:1668
58
1.
libero Petru Langrovou. „Kača
spolehlivě pokládá smeče na zem,
30 27 3 85:16 2450:1910 57
2. PVK Přerov „B“
Peťa často předvádí až obdivuhodTJ
OP
Prostějov
30 20 10 66:48 2488:2311 50
3.
né zákroky v poli,“ ocenil Sypko.
Jestli Prostějovanky udrží bron30 17 13 62:55 2466:2449 47
4. VO TJ Lanškroun
zovou příčku, o tom rozhodne
VSK
VŠB-TU
Ostrava
30 12 18 49:63 2393:2511 42
5.
šest zbývajících střetnutí ve třech
kolech (10. března venku Zno30 11 19 47:67 2411:2460 41
6. TJ Tatran Litovel
jmo, 17. března doma Bedřichov,
TJ
Sokol
Česká
Třebová
30 10 20 46:71 2343:2584 40
7.
24. března venku Palkovice).
„Ve Znojmě i proti Bedřichovu
30 9 21 40:72 2222:2531 39
8. VK Austin Vsetín
budeme dost oslabení v nekom30 8 22 44:78 2465:2753 38
9. TJ Sokol Bedřichov
pletní sestavě. Na druhou stranu by
30 8 22 33:78 2106:2558 38
10. VK Pegas Znojmo
Současná sestava volejbalistekTJ OP Prostějov

přerovské béčko. Jinak holky jedou, zvlášť mě potěšila jejich
velká bojovnost po mizerném
začátku proti České Třebové,“
otevřel průběžné hodnocení trenér
TJ OP Ladislav Sypko.
Zatímních dvacet vítězství
ze třiceti duelů je i pro něho
příjemným překvapením. „Věřil
jsem, že navážeme na vydařený
minulý ročník a čtvrtou pozici,
kterou jsme v něm obsadili.
Skutečnost je však možná ještě
o něco lepší, než jsme všichni
doufali. Mančaft až na občasná
zaváhání stále šlape a já můžu
opakovaně chválit,“ konstatoval
Sypko s radostí.
Jeho svěřenky překonaly i handicap
s delší tréninkovou přestávkou na
přelomu kalendářního roku. „Po

nahrávačky: Martina Dočkalová a Michaela Jančíková, blokařky:
Lucie Kučerová, Jana Vláčilová a Adéla Skopalová, smečařky:
Kateřina Veselá, Kateřina Korhoňová a Aneta Paňáková, univerzálka: Lenka Janečková, libero: Petra Langrová.

PŘÍŠTÍ PROGRAM:

31. a 32. kolo, sobota 10. března, 10.00 a 14.00 hodin: Česká Třebová - Ostrava, Lanškroun – Vsetín, Palkovice - Litovel, Bedřichov
- Přerov „B“, Znojmo - Prostějov

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
15
15
15
15

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Sportingbet.cz OL
Victoria Šumperk

Hosté
Študáč Olomouc
Vetřelci Prostějov
Miagi Mohelnice
Tygři Šternberk

BD
14
13
8
13

BH
4
5
10
5

LD
28
29
23
28

LH
10
14
23
16

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K

Skóre

15

156:116 367:299

1. Miagi Mohelnice

10

1

0

1

3

0

Legy

Body
33

2. Pitbulls Prostějov

14

10

0

0

1

3

0

156:97

365:251

31

3. Dobří bobři Olomouc

15

10

0

0

1

4

0

163:108 375:284

31

4. Sportingbet.cz OL

14

9

1

0

0

4

0

148:105 343:277

29

5. Vetřelci Prostějov

15

5

4

0

0

6

0

144:130 337:325

23

6. Victoria Šumperk

15

6

0

0

2

7

0

119:153 307:356

20

7. Študáč Olomouc

15

2

0

0

1

12 0

104:167 274:375

7

8. Tygři Šternberk

15

1

0

0

0

14 0

78:192

3

232:433

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
KoloDomácí
15 Asi Prostějov
15 Berini Ivanovice na Hané
15 Mexičani Čelčice
15 Rafani Čelčice
15 Jiřina Black Bears PV
15 Š.O.K. U Pavelků PV

Hosté
BD BH LD LH
Sport bar-Zel. peklo 1. PV 12 6 26 15
KRLEŠ Kralice na Hané 15 3 32 10
V Zeleném Prostějov
2 16 9 33
U Žida Ivanovice na Hané výsledek nebyl
znám v době uzávěrky
Zavadila o jedl. Čechovice přelož. na 4.3.2012
O tečku Prostějov
přelož. na 16.3.2012

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

Legy

14

14

0

0

0

0

0

193:59

412:181 42

2 Zavadila o jedličku Čechovice 14

12

1

0

0

1

0

189:64

410:166 38

3 Asi Prostějov

14

11

0

0

0

3

0 147:105

334:272 33

4 Berini Ivanovice na Hané

15

7

2

0

0

6

0 150:122

356:306 25

5 V Zeleném Prostějov

14

7

1

0

1

5

0 152:102

350:247 24

6 Rafani Čelčice

13

8

0

0

0

5

0 104:130

264:308 24

7 O tečku Prostějov

14

7

0

0

1

6

0 120:133

290:324 22

8 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

15

5

0

0

0

10 0 115:155

286:358 15



Tým

1 Jiřina Black Bears Prostějov

BO

9 KRLEŠ Kralice na Hané

15

4

0

0

0

11 0 107:163

269:377 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

194:411

12 Mexičani Čelčice

15

1

0

0

2

12 0 104:168

6

269:389 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
14
14
14
14
14
14

Domácí
Capa team U Jedl.Čech.
Darts Club Držovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49
U kulaté báby Dobromilice
Seniors Hamry



Tým

1 Darts Club Držovice

Hosté
BD BH LD LH
Eufrasio - PhotoClub.Cz
11 7 25
16
Němčická střela
11 7 26
18
Hroši od Jedličky Čechovice 13 5 26
10
Banditos Hamry
10 8 21
20
Věčná žízeň Ivan. na Hané 9 10 21
24
Hospoda Černá Hora Doloplazy přeloženo na 21.342012
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

15

14

0

0

1

0

B

0

215:56

455:181 43

2 Skalní Na Nové Doloplazy

15

11

0

0

0

4

0

155:115

360:291 33

3 Seniors Hamry

14

10

1

0

0

3

0

158:95

363:244 32

4 Banditos Hamry

15

10

0

0

0

5

0

157:113

360:296 30

5 Hroši od Jedličky Čechovice

15

8

1

0

1

5

0

147:125

336:293 27

6 Hospoda Černá Hora Doloplazy

13

8

1

0

0

4

0

137:98

315:255 26

7 Němčická střela

15

7

0

0

1

7

0 150:121

350:282 22

8 Capa
team U Jedl
ičky ČechovicPěnička
e 15 4 1
Foto:
Zdeněk

293:361 15

9 Eufrasio - PhotoClub.Cz
10 Soběsuky 49

0

1

9

0

115:157

15

4

1

0

0

9

1

100:171

249:388 11

14

3

0

0

2

8

1

99:155

243:350 8

11 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

15

2

1

0

0

12 0

92:179

256:393 8

12 U kulaté báby Dobromilice

15

0

1

0

1

13 0

66:206

189:435 3

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

Mládežnická družstva VK Prostějov
o víkendu odehrála další soutěžní utkání
(dokončení ze strany 31)

Prostějov - VŠ Plzeň 3:0 (19,17,14) a 3:1 (-23,23,13,23)
Sestava Prostějova: Adamčíková K., Chludová A., Macková L., Mlčáková K., Růžičková M., Zatloukalová M., libero Uličná S., střídaly nebo
připravené ke střídání byly: Koblerová E., Lakomá E., Přibylová A
Neděle 1.liga KKY, Nové Veselí - Prostějov, 3:1, 3:0
V obou zápasech nás soupeř předčil ve všech herních činnostech a udělal
minimum svých vlastních chyb a zaslouženě v obou zápasech vyhrál. Holky ale podaly slušný výkon a snažily se bojovat i za nepříznivého stavu.
Starší žákyně odehrály v sobotu 6. kolo krajského přeboru tentokrát pořádaného v Litovli. Holky „A“-družstva si nejdříve hladce 2:0 poradily s domácí
Litovlí a pak je čekal obvykle vyrovnaný souboj s Přerovem. Vyrovnaný
byl ale pouze první set do stavu 20, pak už holky jasně dominovaly a po
vyhraném setu 25:20 jasně vyhrály druhý set 25:14. Pak následoval zápas
s Uničovem a s našim "béčkem". V obou dvou těchto zápasech vyhrály
holky vždy první set hladce a až v druhém pustily soupeře částečně do hry.
Celkově však oba dva zápasy vyhrály 2:0 a tím celkově vyhrály 6.kolo KP
a zajistily si tak celkové první místo v této soutěži.

Box
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Nedělní dopoledne přineslo do sokolovny opět radost z tvrdých direktů

Boxeři DTJ Prostějov doma převálcovali vedoucí Nitru
„ALE PROHRA V DĚČÍNĚ NÁS ASI STÁLA TITUL,“ LITOVAL KOUČ DUDA
Další jasné vítězství na domácí půdě vybojovali v neděli boxeři BC DTJ Prostějov.
Prostějovští borci porazili nitranské soupeře
14:4 a v extraligové tabulce poskočili na druhé místo.
Prostějov/sh
Hosté neobsadili nejnižší váhovou
kategorii, a tak Prostějov vstupoval do zápasu vedením 2:0. Hned
po následujícím utkání však bylo
srovnáno. Proti domácímu Ruslanovi Shakaldaevovi nastoupil
sedmnáctiletý mladíček, juniorský
reprezentant Slovenska Michal
Zátorský. A boxer Nitry se nakonec radoval z vítězství na body,
i když se zdálo, že převahu měl
v utkání Shakaldaev, a diváci po
vyhlášení výsledku dávali hlasitě
najevo svůj nesouhlas. Vedení
na stranu domácích opět zvrátil,
Hamo Aderjan, který si ve velmi
bojovném a tvrdém utkání „bez
servítků“ poradil s Davidem Zoldem. Miroslav Šerban versus
Tomáš Vaňo, to bylo střetnutí
velmi zkušených borců, které
nabídla kategorie do 64 kg. Oba
boxeři se připravují na kvalifikaci o olympijské hry v Londýně a
z vyrovnaného, kvalitního utkání
nakonec vzešel jako vítěz hostující
Vaňo. Stav zápasu byl tak nadále vyrovnaný 4:4. Poté ale začal
Prostějov dominovat. V zápase
s velmi vysokým nasazením mezi
Jakubem Bambuchem a Tomášem Zoldem docházela oběma
bojovníkům kondice, nakonec
ale utkání zvládl na body domácí
Bambuch. Další body získal v kategorii do 75 kg Michal Vodárek,
který měl výraznou převahu nad
hostujícím Jozefem Sirotkem, který musel být dvakrát počítán. Se
zakrváceným obličejem bojoval
ve třetím kole prostějovský Vardan Besaljan, rozhodčí však utká-

ní neukončil, nechal Besaljana
doboxovat a ten nakonec navýšil
vedení na 10:4 a před posledními
kategoriemi 91 kg a +91 kg zajistil domácímu týmu jisté celkové
vítězství. Ve váze do 91 kg se již
tradičně představil kapitán domácího výběru Petr Novotný, který
poctivým výkonem zdolal vysokého Tomáše Kohouta. Závěrečné měření sil v nejvyšší váze patřilo domácímu Pavlovi Šourovi,
který po opatrnějším prvním kole
na vyčerpaného soupeře vletěl a
v ringu dominoval. Štefan Slíž byl
dvakrát počítán, ale vydržel až do
konce, kdy byl jako vítěz vyhlášen
Pavel Šour.

Váhová kategorie do 54 kg:
Norbert Kalucza - soupeř
nenastoupil
2:0 bez boje

Váhová kategorie do 60 kg:
Hamo Aderjan - David Zold
2:0 na body

Váhová kategorie do 75 kg:
Michal Vodárek - Jozef Sirotek
2:0 na body

Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Kováč se pere
Šerbanem o kvalifikaci na
olympiádu. Jsem spokojenej,
že Hamo takhle zaboxoval.
Boxoval dobře, takticky. Poslední dobou se Hamo zvedá, chyběla mu tam trošku
v závěru fyzička, ale vyhrál
zaslouženě.”

Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„Myslím, že Michal se trošku trápil v prvním kole. Nemohl najít
recept na soupeře. Od druhého
kola to bylo potom lepší, začal ho
tlačit. Trefil ho přesně na spánek,
soupeř byl počítaný a Michal
viděl, že už je to lepší. Cítil se líp
po psychické stránce, zatlačil a
suprově vyhrál.“

Váhová kategorie do 64 kg:
Miroslav Šerban - Tomáš Vaňo
0:2 na body

Váhová kategorie do 81 kg:
Vardan Besaljan - S. Dirnfeld
2:0 na body

Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„Bohužel. Myslím si, že taková
utkání zůstávají doma. Vyrovnané utkání. Nebylo to ani nahoru,
ani dolů. Rozhodčí se přiklonili
na stranu Vaňa. To si myslím, že
nebylo správně. Dva Slováci dali
prohrát Šerbanovi o bod, možná
budiž. Ale český rozhodčí mu dal
prohrát o deset bodů a to už se
bohužel nedá dohnat.

Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Měl jsem trochu obavy
protože Dirnfeld je v přípravě na olympiádu. Je to docela
slušný borec, chodil 91 kg, přešel do jednaosmy. Takže jsme
věděli, že to asi nebude úplně
to pravé ořechové. Vardan si to
pohlídal, boxoval tak, jak nejsme od něho zvyklí, z ústupu.
Normálně boxuje spíš útočně,
dopředu. Kdyby ten výsledek
byl obráceně, nemohli bychom
se divit. Ale rozhodčí dali jako
vítěze Vardana, takže super.“

Váhová kategorie do 69 kg:
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Kalucza je u nás sta- Jakub Bambuch - Tomáš Zold
bilita. Dnes to nebylo až tak
2:0 na body
pravé ořechové, ale zaboxoval
Hodnocení trenéra Pavla
ten svůj standard a zaslouženě
Dudy: „Kuba Bambuch, pervyhrál.“
fektní. Myslím si, že zaboxoval
svůj životní zápas. První kolo
Váhová kategorie do 56 kg:
Shakaldaev - Michal Zátorský bylo super, dodržoval pokyny. Ve druhém kole už začal
0:2 na body
odpadat fyzicky, tak jsem měl
Hodnocení trenéra Pavla trochu strach, aby to doboxoDudy: „Tady měli svou špičku val. Ve třetím kole to natáhl,
zase oni. Zátorský se bude taky na přední direkt, začal boxopokoušet o olympiádu. Utkání vat na distanc a parádně trebylo vyrovnaný, ale Zátorský
byl o nějaký ten bodík lepší. Byl foval soupeře. Zdálo se pak,
přesnější, byl tvrdší. Vyhrál za- že byl i lepší po fyzické stránce
a vyhrál bez nějakých větších
slouženě.
problémů.“

EXTRALIGA BOXU DRUŽSTEV ČR 2011 - 2012
JAK TO MEZI PROVAZY DOPADLO?
6. KOLO: BC DTJ PROSTĚJOV – BC Stavbár Nitra 14:4
výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Norbert Kalucza – Erik Agateljan
2:0 na bo
body
ody ((2:0)
2:0)
2:0 bbez
e boj
ez
ojee ((2
oj
2:0)
do 54 kg: Norbert Kalucza - soupeř nenastoupil
boje
(2:0)
0:22 na bbody
ody (2:2))
do 56 kg: Ruslan Shakaldaev – Michal Zátorský
22:0
:0 na bodyy ((4:
4::2)
do 60 kg: Hamo Aderjan – David Zold
(4:2)
0:2 na body (4
0:
((4:4)
4:4
:4)
do 64 kg: Miroslav Šerban – Tomáš Vaňo
0:2
2:0 na bbody
o y (6
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(6:4
:4)
:4
do 69 kg: Jakub Bambuch – Tomáš Zold
(6:4)
2:0
0 nnaa bo
oddyy ((8:4)
8:4)
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4
4)
do 75 kg: Michal Vodárek – Jozef Sirotek
body
22:0
2:
:0 nnaa bod
dy (10:4)
4)
4)
do 81 kg: Vardan Besaljan – Sandro Dirnfeld
body
2:0 nnaa bod
dy ((1
12:4))
do 91 kg: Petr Novotný – Tomáš Kohout
2:0
body
(12:4)
22:0
: nnaa bo
:0
bbody
ody
dy (14:4)
nad 91 kg: Pavel Šour – Štefan Slíž
Ústí nad
d La
L
Labe
ab m)
m),
Rozhodčí: Vlk (Hrádek nad Nisou) - Rusnák (Ústí
Labem),
ko)
Bacskor (Slovensko), Lukáč (Slovensko)
Diváků: 250
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. kole:
1. BC Stavbár Nitra
4
3
0
2. BC DTJ Prostějov
4
2
0
3. KB Baník Most+Doprava Děčín
3
2
0
4. BC SKP Sever Ústí n/L
3
0
0
Váhová kategorie +91 kg:
Šour - Štefan Slíž
2:0 na body

Čekali jsme, co přijde. Slíž odešel
fyzicky už v prvním kole, bylo to
vidět už na konci prvního kola, že
po fyzické stránce to není žádná
sláva. Pavel to vycítil, začal od
druhého kola stupňovat tempo a
ve třetím kole to začalo vrcholit.
Slíž byl dvakrát počítaný, čekal
jsem možná, že to bude i RSC,
ale nedopadlo to tak. Ale Šour
zaslouženě vyhrál.“

1
2
1
3

44:28
40:32
26:28
16:38

Celkové hodnocení
trenéra Pavla Dudy:
Je to super mít další body proti lídrovi
tabulky. Takový výsledek jsem určitě nečekal. Já jsem doufal, že kdybychom vyhráli 10:8, tak by to byla paráda. Vyhráli
jsme 14:4, to mě hodně překvapilo. Ale
bohužel jsem pořád zklamaný z prohry
v Děčíně, teď už si myslím, že to můžu
říct, že nás ta prohra připravila o titul.

Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Pavel Šour mě docela
překvapil, on sice zná soupeře,
ale já jsem zase Pavla dlouho
neviděl. Měl teďka asi doma
Hodnocení trenéra Pavla nějaký problémy nebo starosti.
Dudy: „Jak já říkám: profesor
Novotný. I jeho bývalý osobní
Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:
trenér mi říkal po zápase, že
kdyby byl s ním v rohu v ringu,
tak by nevěděl, co má poradit.
Protože dělal přesně, co měl,
dodržoval taktické pokyny a
boxoval parádně. Nenechal se
vytlačit ze středu ringu, tvrdě
zasahoval soupeře, byl přesnější a vyhrál.“

Váhová kategorie do 91 kg:
Petr Novotný - Tomáš Kohout
2:0 na body

INZERCE

Chcete pravidelně a ZDARMA
odebírat nejčtenější
periodikum v regionu?

OBJEDNEJTE SI v předplatné
Prostějovského Večerníku
Jen tento rok ušetříte 260 Kč

VOLEJTE
582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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