!

Jedinečná nabídka stále pokračuje

Levnější noviny každé pondělí
až do domu!

NALISTUJTE STRANU 21
A VYPLŇTE KUPON!

Každé číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku získáte za deset korun díky předplatnému

...ještě

Součástí
vydání je
celobarevný

TV PROGRAM
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od soboty 17. 3.

15 Kč

64
16 / 11 12. března 2012 stran

Ročník

Číslo

Pondělí

VRAŽDA OBJASNĚNA!

s pohodou
Starce z Okružní
ZAMORDOVAL
kvůli penězům

Na stopu pachatele přivedl policii Večerník

Prostějov/mik

Dva muži z Prostějova, kteří mají na svědomí násilnou smrt jednaosmdesátiletého muže z Okružní
ulice, jsou už od pátečního rána v chládku a včera
na ně krajský soudce uvalil dokonce vazbu!
Redakce Prostějovského Večerníku je hrdá, že na
zatčení obou nebezpečných pachatelů má obrovský podíl. Prostějovským kriminalistům jsme totiž
po svém pátrání na vlastní pěst oznámili ve čtvrtek
večer jméno i bydliště vraha, přímo osobně jsme jim
pak předali pravděpodobného spolupachatele vraždy! Členům redakce se podařilo zjistit i veškeré, až
těžko uvěřitelné okolnosti nechutného mordu.
Jak jsme zjistili jméno a bydliště vraha? Jak jsme
vlastní pátrání a výslech jeho komplice koordinovali s prostějovskými kriminalisty? A proč si některé rádoby novinářky místo občanské povinnosti
dělají z takto vážné události legraci?
Toto všechno a mnohé další exkluzivní informace
z průběhu honu na vraha se dočtete na stranách 3
a 13 dnešního vydání!

M.
J e d n a p a d e s á ti le tý R .
m ě l k o m p li c e , te n n á m
ho PRÁSKNUL
O b a u ž b ru č í
VE VAZBĚ!

INZERCE

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

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nechtěl už žít!
O půl osmé večer na linku 156
nahlásil občan mladíka nacházejícího se v kolejišti s úmyslem nechat se přejet vlakem.
Strážníci na místo dorazili
společně s hlídkou Policie ČR.
Mladík uvedl, že měl v úmyslu
skončit se svým životem, a to k
vůli své dívce. Pětadvacetiletého muže si převzala Policie ČR
k dalším úkonům.

Byla to klukovina?
Předminulou neděli po poledni
bylo na linku 156 přijato sdělení od občana o chlapci, který
vnikl otvorem v okně do budovy na náměstí Spojenců a z něj
odnesl malý hasící přístroj
neznámo kam. Při příjezdu
hlídky před objekt se na místě
kromě oznamovatele nacházeli i další dva hoši. Ti nezletilce
znali. Poté strážníci dorazili
do místa bydliště podezřelého
a kluk se ke krádeži přiznal.
Vypověděl, že hasicí přístroj
vystříkal na Močidýlkách a
potom ho zahodil. Strážníci se
s ním vydali na udané místo a
přístroj dopravili zpět do budovy. Matka čtrnáctiletého hocha
byla o celé záležitosti vyrozuměna. Událost bude postoupena příslušnému správnímu orgánu a odboru sociálně právní
ochrany dětí.

Našli pokladnu
V pondělí po čtrnácté hodině
při dohledu na veřejný pořádek
nalezli strážníci v oblasti ulice
Újezd směrem k ulici Netušilova otevřenou elektronickou
pokladnu zakrytou větvemi
od keřů. Pro podezření, že tato
věc může pocházet z trestné
činnosti, což se následně potvry vyrozuměna
y
dilo,, byla
Policie
ČR. Ta si dotyčný předmět
převzala.

Mladíci u automatů
V podvečerních hodinách tři
nezletilí ve věku od třinácti do
patnácti let odmítali respektovat zákaz vstupu do prostor,
kde jsou výherní automaty.
Proto obsluha restaurace na
Dolní ulici požádala o pomoc
na linku 156. Strážníci hochy
ihned z místa vykázali, neboť
zákon o loteriích přímo zakazuje vstup osob mladších 18 let
do těchto míst.

Slečna už neuteče
Oznámení na linku 156 dopomohlo k zajištění celostátně
hledané osoby. V odpoledních
hodinách upozornila žena prostřednictvím telefonátu na dívku, která je v pátrání. Uvedla
podrobný popis a místo, kde
se pohybuje. Hlídka v parku
ppoblíž ulice Březinova mladistvou zastihla. Šestnáctiletá
slečna nebyla schopna strážníkům předložit doklady a sdělila smyšlenou totožnost. Nato
následovalo jjejí
j ppředvedení
na služebnu Policie ČR, kde
se potvrdilo, že jde o hledanou
osobu.

Přišla o kabelku
Nechávat věci bez dozoru se
nevyplácí. O tom se na vlastní kůži ve středu přesvědčila
žena, která po patnácté hodině
v obchodě na Pernštýnském
náměstí odložila na chvíli kabelku na pult. Vzápětí však
zjistila, že o ni přišla. Uvnitř
měla peněženku s osobními
doklady. Patnáct minut po
události to přišla nahlásit na
služebnu městské policie.
Vzhledem k neznámému pachateli byla
y věc nahlášena na
Policii ČR.
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„Oslava“ MDŽ: Agresivní HERDEKBABA
kopala do strážníků, skončila v poutech!

Buďto na Mezinárodní den žen přebrala, nebo je takto agresivní od narození. Řeč je o
sedmačtyřicetileté cyklistce, která měla ve čtvrtek
večer značné potíže se strážníky. Po spáchání
přestupku a zastavení ke kontrole začala okolo
sebe kopat, strážníkům vyhrožovat a snažila se
utéct. Nakonec skončila v poutech na policii.
Prostějov/mik
„Ve čtvrtek o půl desáté večer
byla hlídkou strážníků zastavena cyklistka na Okružní ulici,
která jela po chodníku na neosvětleném jízdním kole. Žena
odmítla prokázat svoji totožnost, a to i přes upozornění následného předvedení na služebnu Policie ČR. Na vysvětlování
strážníků reagovala slovy, že

spěchá do nákupního střediska
a nic řešit nebude! Rychlým
krokem se začala přesouvat
směrem k obchodu,“ sdělila
nám na úvod Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově. Strážníci se však nenechali
ukonejšit, zjevně podnapilá
herdekbaba přece spáchala
přestupek. A tak začali jednat.
„Jelikož žena na opakované
výzvy nereagovala, strážníkům

Ilustrační foto
nezbylo nic jiného, než proti ní
použít donucovací prostředky,
zejména hmaty a chvaty. Dáma
středního věku neustále kladla

značný odpor, snažila se vysmeknout, kopala kolem sebe,
volala o pomoc a také vyhrožovala. Chovala se značně agre-

sivně a pořád se snažila utéci.
Proto jí byla nasazena pouta,“
pokračovala v popisu události
Jana Adámková.
Strážníci spoutanou ženu naložili do služebního vozidla, její
kolo zase do kufru. Následoval
její převoz na služebnu Policie
ČR ke zjištění totožnosti. „I zde
odmítala cokoliv sdělit. Poté
bylo státními policisty díky jejich místní znalosti zjištěno, o
koho se zřejmě jedná. Nakonec
totožnost
sedmačtyřicetileté
ženy potvrdila její sestra, zkontaktovaná Policií ČR. Pro podezření z dopravního přestupku
a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby celá událost postoupena
příslušným správním orgánům,“ uzavřela Jana Adámková
z Městské policie. Snad si agresivní cyklistka druhý den ráno
po vystřízlivění uvědomila, že
docela hodně „přestřelila“.

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

BOURAČKA pod okny „dopravky“
Řidička nedala přednost, skončila na stromě

Prostějov/mik - Středeční den
žen byl pro něžné pohlaví v
Prostějově skutečně rizikový.
V ranních hodinách bourala
skoro přímo pod okny sídla
dopravní policie mladá žena.
V Havlíčkově ulici to s autem
naprala přímo do stromu!
„Ve středu 8. března v 8.55 hodin jela dvaatřicetiletá řidička
s osobním vozidelm Citroen
Berlingo po ulici Šafaříkova
ve směru jízdy od Olomoucké
k Havlíčkově ulici. Právě na
křižovatce s ulicí Havlíčkovou
nerespektovala
dopravní
značku stůj, dej přednost v
jízdě, vjela do křižovatky v
době, kdy po hlavní komunikaci ve směru od Sladkovského
ulice jela Škoda Fabia. Došlo
ke střetu vozidel, kdy Citroen
Berlingo byl následkem nárazu
odhozen mimo komunikaci do
stromu, kde poškodil dopravní
značku zákaz stání,“ popsala
Večerníku ošklivý karambol

ZLODĚJE

zatkli ve školce!

Tvrdý trest. Jak se nevyplácí nedat přednost, se ve středu ráno přesvědčila v Havlíčkově ulici řidička tohoto auta.
Foto: Policie ČR
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Naštěstí došlo jen k hmotné
škodě na obou vozidlech, dopravní značce a pouze k lehkému zranění dvou účastníků
nehody. „Technická závada
jako příčina dopravní nehody

nebyla na místě ohledáním
zjištěna ani uplatněna. Dechová zkouška na alkohol byla
u řidiček provedena s negativním výsledkem. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 165
tisíc korun,“ dodala Eva
Čeplová.

Prostějov/mik - Zloději se dnes
dokážou dostat kamkoliv a
ukrást kde co. Ovšem vloupat
se do mateřské školy a nechat
se ještě při tom chytit, to je
skutečné unikum…
„Strážníci ze čtvrtka na pátek
před druhou hodinou v noci
zjistili vloupání do mateřské
školy. Šestadvacetiletého pachatele zadrželi přímo v areálu.
Vyslaná hlídka na místě zjistila
světlo v přízemních prostorách a
čerstvé stopy ve sněhu vedoucí
přes zeď na střechu směrem dolů
do skladiště. Tam stopy končily.
Hlídka vylezla nahoru a vydala
se po stopách. Seskočila do prostor tohoto skladu a zde strážníci
uslyšeli pohyb. Brzy zpozorovali
muže, jak se snaží přelézt zeď
a utéci. Na výzvu osoba nereagovala a snažila se pokračovat

v útěku,“ uvedla Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
To se podezřelému chmatákovi
nepodařilo, neboť strážníci byli
rychlejší a bleskovým úchopem
za nohy ho zadrželi. „Dotyčný
se zdi pustil a po pádu na zem
již dále odpor nekladl. Mezitím
se k budově dostavila přivolaná
hlídka Policie ČR, která si pachatele od strážníků převzala,“
dodala Jana Adámková.

FÚRIE ROZBILA MUŽI CIHLOU LEBKU
Věru Džudžovou poslal soud na čtyři roky do basy

Prostějov/mls - Tohle opravdu
není z kresleného filmu! Žena,
jakožto křehká bytost, dokázala jednou ranou skolit urostlého muže. K útoku si navíc
vypomohla cihlou, načež napadený skončil s rozbitou lebkou
v kaluži krve! Věra Džudžová
následně i se svým druhem Ernestem Gáborem z místa zmizeli. Těžce zraněného R. K. tak
nechali ležet uprostřed Určické
ulice přímo před hospodou „U
rybáře“. Za to prostějovský
soud poslal osmatřicetiletou
Věru Džudžovou na čtyři roky
do vězení!

Po setkání dvou starých známých
Ernesta Gábora a několikrát
trestaného R. K. z Prostějova
skončil druhý z nich v nemocnici. Jeho hospitalizaci předcházela
rvačka mezi oběma muži. Nebýt
avšak zásahu přítelkyně Ernesta
Gábora, tak by se oba muži zřejmě bez problémů rozešli...
Jenže osmatřicetiletá Věra
Džudžová v době, kdy se už
„jen“ hádali, popadla přibližně
tři a půl kilogramů těžkou cihlu
a praštila s ní R. K. do hlavy! U
soudu postavila svoji výpověď
na tom, že bránila svého druha.
„Bylo prokázáno, že ve chvíli

jejího útoku se oba už jen hádali,“ nespolkl její verzi soudce Petr
Vrtěl. Obžaloba rovněž počítala
s variantou, že žena svůj útok
několikrát opakovala. „Nepraštila jsem ho víckrát. Bylo to pouze jednou,“ hájila se zase Věra
Džudžová.
Faktem zůstává, že muž, kterému
rozbila lebku, mohl na následky
jejího útoku zemřít. Navíc Věra
Džudžová i Ernest Gábor totiž
z místa odešli, aniž by zavolali
záchranku. Muži ležícímu uprostřed silnice v kaluži krve tak zřejmě život zachránili dva lidé, kteří
kolem projížděli v autě. Záchran-

Chlapa složila
jednou ranou

ka ho pak
odvezla do
nemocnice,
kde byl hospitalizován.
Několikrát trestaný R. K. pak přežil i
díky své robustní konstituci.
K celému incidentu přitom došlo nedlouho poté, co byla Věra
Džudžová propuštěna z vězení.
Za trestný čin těžkého ublížení na
zdraví a výtržnictví jí v pondělí
hrozil dokonce až desetiletý trest.
Nakonec by si ve vězení měla
posedět čtyři roky. „Výše trestu
mi přijde adekvátní. Otázkou zů-

Zloděj
měl pech!
V pondělí v nočních hodinách zatím neznámý pachatel na
parkovišti za vstupem do
panelového domu na ulici
Moravská v Prostějově rozbil skleněnou výplň okénka
ppravých
ý zadních dveří u zaparkovaného vozidla Škoda
Favorit. Odjistil pravé přední
dveře vozidla a dále i levé
přední dveře vozidla, vnikl
do něj, strhl pod volantem
krycí plastový díl elektroinstalace, odpojil a přetrhl nebo
přestřihl elektrické vodiče u
spínací skříňky. Nastartovat
se mu však nepodařilo, neboť
chyběl akumulátor. Majitel
předběžně škodu vyčíslil na
1500 korun.

Trefa do černého!
Komisařům ze služby kriminální policie a vyšetřování
oddělení obecné kriminality v Prostějově se podařilo
v rekordně krátkém čase
zjistit pachatele krádeží
vloupáním. Zloděj se zaměřoval zejména na automaty
na prodej lahví mléčného
baru, pokladny závorového
systému parkoviště nebo
WC mincovníky umístěné
na veřejném prostranství
v rámci celého prostějovského regionu. Kriminalisté
dopadli šestadvacetiletého
muže z Prostějova, který se
pod tíhou důkazů doznal a
přiznal se k šesti případům
takovýchto krádeží. Skončil
tak v policejní cele. Muž
má bohatou trestní minulost
týkající se převážně majetkové kriminality. Předběžně
vyčíslená celková způsobená škoda činí 233 000 korun. Mladému zloději nyní
hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Straka ve škole
Neznámý pachatel se v noci
ze středy na čtvrtek v Určické ulici v areálu bývalého
školního statku vloupal do
zámečnické dílny. Poté, co
vnikl dovnitř dílny, rozbil
horní skleněnou výplň na
uzamčené kanceláři učitele,
ze které následně odcizil za
využití shodného klíče ruční
elektrickou vrtačku a ruční
elektrickou úhlovou brusku.
Způsobená škoda činí nejméně 6 000 korun.

Chmaták - uklízeč?
stává, zdali Ernest Gábor, který u
soudu vystupoval v roli svědka,
neměl být rovněž obžalován z
trestného činu neposkytnutí první pomoci,” zmínil se závěrem
soudce Vrtěl. Rozsudek dosud
nenabyl právní moci, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro
možnost 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.

ČERNÁ KRONIKA

JAKUB SROSTLÍK

LIBOR KUČERA

PETRA VALENTOVÁ

RICHARD VŠETIČKA

se narodil 29. srpna 1984 a trvalé
bydliště má hlášeno v obci Lipová v okrese Prostějov. Na hledaného byl vydán příkaz k zatčení
pro trestný čin porušování domovní svobody a krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 27
do 28 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu a hnědočerné vlasy česané na ježka.

se narodil 17. dubna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno na náměstí T. G. Masaryka. Na hledaného
byl vydán příkaz k zatčení pro
trestný čin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je
41 let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, držení těla nachýlené dopředu, hnědé oči a
hnědé středně dlouhé vlasy.

se narodila 26. listopadu 1987
a trvalé bydliště má hlášeno v
obci Bozkov v okrese Semily.
Po ženě vyhlásila policie pátrání
jako po pohřešované, mohla by
se pohybovat i po Prostějově.
Její zdánlivé stáří je 25 let, má
obézní postavu, modré oči a
ryšavé dlouhé vlasy. Na bradě
nosí piersing

se narodil 8. listopadu 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Určice v okrese Prostějov. Na
hledaného byl vydán příkaz k
zatčení pro trestný čin krádeže.
Jeho zdánlivé stáří je 30 let, měří
170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé krátké
vlasy. Bývá do hladka vyholen a
má zubní předkus.

Zatím neznámý pachatel nezjištěným
j
ý předmětem
p
vypáyp
čil zámek vrat v Úprkově ulici, vnikl do průchodu domu,
kde přestřihl visací zámek od
úklidové místnosti. Z ní odcizil nezjištěný počet čisticích
prostředků v předběžné hodnotě 1 500 korun.

Podvedl věřitelku
Policisté z Obvodního oddělení v Prostějově
j
pprávě řeší
případ podvodu. Čtyřiapadesátiletý muž z Prostějovska
měl uvést v omyl jednapadesátiletou ženu z Olomouce
tím, že od ní pod různými
záminkami vylákal v podobě domnělých půjček se
splatností k určitému datu
finanční hotovost ve výši 326
500 korun a 1 300 Euro. A
to i přesto, že v době, kdy si
od poškozené peníze fiktivně
půjčoval, věděl, že s ohledem
na svou finanční situaci nebude schopen své smluvní
závazky plnit. Ve věci bylo
podezřelému sděleno podezření z podvodu a spisový
materiál byl zaslán k dalšímu
postupu na státní zastupitelství.

Zpravodajství
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KDO JINÉMU JÁMU…
Hrobník kopal hrob a trefil ho šlak!

Hrobník přežil. Na hřbitově v Kostelci na Hané
paradoxně mohlo dojít ke smrtelnému pracovnímu úrazu.
2x foto: Michal Kadlec

Kostelec na Hané, Olomouc/mik

Na první pohled to vypadá jako nejapný žert, ale tato událost se skutečně odehrála. Hrobník
Pavel Morávek (na snímku) mohl při kopání hrobu na hřbitově v Kostelci na Hané sám přijít
o život. Jakmile před ním zela hluboká díra pro rakev kamaráda, postihla ho srdeční slabost.
Život mu zachránil člověk, který stál opodál…
Více čtěte na straně 8

Nejprve miliardu bance, pak
třicet tisíc zaměstnankyni OP

Prostějov/mls - Jako v
Jiříkově vidění si musí
připadat Jindřiška Nikodymová z Prostějova. Soud jí
coby bývalé zaměstnankyni
Oděvního podniku přiznal
právo
na
odstupné,
přiznaných pětatřicet tisíc
však přesto zřejmě nikdy
nedostane! Podobně na tom
jsou stovky dalších bývalých
pracovnic někdejšího módního gigantu. Soud je totiž
postavil až na konec hodně
dlouhé fronty, ve které na vyplacení peněz čekají například
banky. A taková Česká
spořitelna chce z rozprodeje
OP získat přes miliardu korun...
Podle nedávného rozhodnutí
Krajského soudu v Brně budou
z rozprodeje Oděvního podniku

před bývalými zaměstnanci
nejprve uspokojeni takzvaní zajištění věřitelé.
Sem patří například
Česká
spořitelna,
jejíž pohledávka dle
posledních
údajů
zveřejněných
v
insolvenčním rejstříku
činí „kulatých“ 1 052 935
038 korun. Přestože je rozprodej OP v plném proudu, dá
se odhadnout, že i když se vše
podaří rozprodat i s posledním zakutáleným knoflíkem,
miliardu korun to nevynese.
Hodnota podniku i jeho nemovitostí totiž kvůli váhání s rozprodejem výrazně klesla. I kdyby se náhodou podařilo nároky
České spořitelny uspokojit, ve
frontě čekají další věřitelé. A
Krajský soud v Brně postavil

Bývalé pracovnice
se odstupného
z rozprodeje asi
nikdy nedočkají...
Jindřišku Nikodymovou a další
bývalé zaměstnankyně až na její
konec...
Přitom v září loňského roku
Městský soud v Brně uznal nároky
Jindřišky Nikodymové a zároveň
uložil insolvenční správkyni
Miloslavě Horské povinnost zaplatit náklady na řízení ve výši 17
tisíc korun.
(pokračování na sttraně 6)

Brutální MORD z Okružní ulice má už své pachatele
Vrah svoji oběť zabil surově: pět kopanců do tváře, zlomená žebra a udušení polštářem!
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Tohle se někomu hned tak nepodaří! Přes leckteré posměšky dokázal
Večerník pátrat na vlastní pěst a zjistit identitu muže, kterého se od
předminulého pátku bál celý Prostějov. Šest dnů po spáchání brutální vraždy seniora v bytě v Okružní ulici chodil jednapadesátiletý R. M. po městě v naprostém klidu, navíc bydlel jen kousek od
místa činu... Zneklidnět ale musel ve chvíli, kdy se naší redakci ve
středu večer ozval čtenářům už známý David B., který ještě nedávno prostřednictvím nejčtenějšího regionálního periodika vyhrožoval
sebevraždou. „Zveřejněný identikit vraha je nesmysl, takhle ten chlap
vůbec nevypadá. Já to vím, protože u toho vraha pobývám. Chcete
vědět, kdo to je? Řeknu vám, ale dejte mi prachy,“ sdělil nám do
redakčního telefonu David B. A svoji zprávu zkonkretizoval v následující SMS-zprávě, kdy si řekl o dva tisíce korun...
Prostějov/mik, mls
Setkání a náš následný výslech
Davida B., který se nakonec
ukázal jako spolupachatel
vraždy, probíhal nejprve v
naprostém utajení v útrobách
naší redakci, později pak za
koordinace s detektivy prostějovské kriminálky. O tom
ale do největších možných
podrobností informujeme na
straně 13 dnešního vydání.
Nejdříve je nutné sdělit, že ve
čtvrtek večer kriminalisté zatkli jednapadesátiletého R. M.

Došli si pro něj do „parlamentu“ v ulici Šárka, kde bydlel.
Druhý den dopoledne u hypermarketu Tesco kriminálka
sebrala i našeho informátora
Davida B. Jak se totiž vzápětí
ukázalo, byl spolupachatelem
vraždy! „Šli jsme za tím dědou
oba. Dostali jsme echo, že má
doma cenné věci, tak jsme ho
chtěli okrást. Jeho pustil dovnitř, já jsem zůstal na chodbě.
Když jsem uslyšel ránu a volání toho dědka o pomoc, utekl
jsem z domu,“ prozradil Večerníku muž.

Ve čtvrtek večer si pro hlavního
podezřelého přijela do Prostějova policejní „mordparta“ z
Olomouce. Od nás a od prostějovské kriminálky obdrželi
pachatele vraždy doslova na
zlatém podnose. Až do nedělního poledne byli oba muži v
policejní cele a průběžně vyslýcháni v takzvaném statutu
zadržení. A včera (v neděli 11.
března - pozn. red.) souhlasil
krajský soudce s návrhem
uvalení vazby pro oba podezřelé pachatele. To je ale z
oficiálních míst poslední kon-

Čtvrtek večer. Na základě námi poskytnutých informací prostějovská policie začala bleskově jednat.
Do budovy zvané „parlament“ v ulici Šárka si dojela pro vraha.
Foto: Martin Zaoral + internet
krétní informace k případu.
Krajské ředitelství Policie ČR
v Olomouci zatím odmítá sdělit
podrobnosti. Stejně jako týden
předtím informovalo prostějov-

skou veřejnost o zvláště nebezpečném zločinu až tři dny poté.
„Po konzultaci s vyšetřovatelem Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje,

odboru obecné kriminality,
sděluji, že v tuto chvíli nelze
vaše dotazy zodpovědět, neboť by jakákoliv informace,
která by nyní byla uvolněna,

mohla narušit dosavadní průběh vyšetřování. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno.
Vzhledem k tomu, o jak závažný případ se jedná, je nezbytné dodržet určité lhůty a
postupy ve vyšetřování a při
následné medializaci. Ihned,
jak to bude možné, informace
uvolníme,“ sdělila Večerníku
včera odpoledne Eva Čeplová, mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Od našich informačních zdrojů z řad lékařů jsme se ale
dozvěděli otřesné okolnosti
smrti seniora z Okružní ulice.
„Vrah jednal velmi brutálně,
starého muže pětkrát udeřil
do obličeje, přibližně stejně
ran vedl kopem do těla, čímž
muži zlomil několik žeber. Na
samotný závěr pak svoji oběť
udusil polštářem,“ sdělil nám
lékař, který si však nepřál
zveřejnit své jméno.
DALŠÍ PODROBNOSTI
se dočtete na straně 13!

Bydlíte v městských bytech? MLADÍK S PISTOLÍ PŘEPADL DVĚ BENZINKY

BACHA NA PODVODNÍKY!
Prostějov/mik - Fantazie
podvodníků skutečně nezná
mezí. Jejich oběťmi se nyní
aktuálně stávají obyvatelé
městských bytů a musíme
podotknout, že tento případ
zavání už všemi hranicemi
morálních hodnot člověka...
O co jde? Jistí šejdíři zvoní na
dveře jejich bytů a jménem
Domovní správy vybírají od
nic netušících nájemníků zálohy na úpravy v bytech. A
bohužel, pár lidí už jim naletělo! Varování se nyní vysílá z
radnice, po ´grázlech´ pátrá i
policie.
Vedení Domovní správy v těchto dnech zjišťuje, kolik lidí bylo
INZERCE

takto podvedeno. „Zatím nemáme přehled o tom, kolik lidí podvodníkům naletělo a nějakou
finanční hotovost jim předalo. O
prvním případu jsme dostali informaci zhruba před třemi týdny,
kdy se cizí lidé pohybovali po
domě s pečovatelskou službou
na sídlišti Západ. Tady nabízeli
naším jménem, že budou nájemníkům měnit obyčejné zámky za
bezpečnostní. A pokud vím, po
každém z obyvatel bytů chtěli
dva tisíce korun,“ sdělil exkluzivně Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v
Prostějově. Další vrchol chování
místních ´lapků´na sebe nenechal dlouho čekat. „Druhý pří-

pad, o kterém zatím víme, se stal
rovněž v domě s pečovatelskou
službou, tentokrát ale v Polišenského ulici. Tady se představili
jako pracovníci Domovní správy a nabízeli výměnu měřičů
tepla. A opět žádali po lidech
nějaké peníze předem,“ doplnil
Průša.
Domovní správa už tak (konečně) provedla konkrétní kroky, aby podobným podvodům
zamezila a zároveň aby lidem
vysvětlila, že nikdo z řad pronajimatele (tedy právě DS - pozn.
red.) není oprávněn vybírat hotové peníze od nájemníků přímo v bytech!
(dokončení na straně 6)

V úterý jej u prostějovského hřbitova chytili strážníci

Nic neukradl, při útěku si zamazal kalhoty a ještě může jít sedět. Tento lupič
se na vlastní kůži přesvědčil, že krást se
opravdu nevyplácí. Ze dvou loupežných
přepadení benzínek nedokázal vytěžit
absolutně nic... A nyní bude pykat!
Dokončení na straně 6

Nestihl to. Lupič chtěl přepadnout benzínku, ta však už měla zavřeno. Další den se tedy pokusil o loupež znovu, jenže opět neuspěl a
navíc jej chytili strážníci Městské policie Prostějov.
Foto: koláž Večerníku
Prostějov/mls
Devatenáctiletý mladík s pistolí v ruce nejprve v
pondělí vyrazil k benzínce EuroOil v Brněnské
ulici. Chtěl do ní zřejmě vejít těsně před zavírací
dobou, která je v osm hodin večer. Tu však prošvihl. „Obsluha už měla zavřeno, když těsně po
osmé hodině za sklem viděla mladíka v mikině s
kapucí, v kukle a s pistolí v ruce. Dovnitř se však
nedostal, měli jsme už zavřeno. Když to lupič
zjistil, chvíli popocházel před vchodem, mával
pistolí a pak utekl pryč. Obsluhu přitom řádně
vylekal,“ popsal Večerníku provozovatel čerpací
stanice Ladislav Hanák.
Zdánlivý neúspěch však mladého lupiče neodradil. Hned následující den si nařídil hodinky
přesněji a vyrazil na benzínku Avanti, která se
v Brněnské ulici nachází jen o pár metrů dál
od stanice, kterou přepadl v pondělí. Dovnitř
se sice tentokrát dostal pět minut před osmou,
ani v tomto případě však úspěšný nebyl. „Moje
kolegyně byla ohnutá, když slyšela, jak někdo
vchází. Jakmile se narovnala, spatřila lupiče,
který na ni míří pistolí. Krve by se v ní v tu chvíli
nedořezal...“
(dokončení na straně 6)
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Barometr

Číslo týdne

+

Dvacet minut. Jednoznačná chvála patří
prostějovským strážníkům, kteří v
Co s ním?
úterý večer bleskurychle zareagoS takovými lidmi
vali a po dvaceti minutách od
se potkat na silnici, to
spáchání loupeže na benje doslova o život. V ponzínce v Brněnské ulici
dělí ráno zastavili policisté řidiče
dopadli ozbrojeAudi, který za jízdy telefonoval. Při
né pachatekontrole se tak tak vysoukal z auta a táhlo
le.
z něho jako z výčepu. Do basy s ním!

-

Výrok týdne

6000

NADĚŽDA
HOŘÍNKOVÁ
HO
O

Tolik metrů čtverečních v
průmyslové zóně požaduje švédská oděvní firma
po naší radnici. Hodlá
tady vybudovat fabriku,
kde by mohlo najít práci
tři sta až pět set zaměstnanců. Taková náplast za
Oděvní podnik...

Rodačka a legenda českého střeleckého spo
ort byla slavnostně uvedena
sportu
do S
Síně slávy prostějovského
sp
po
sportu
a Večerníku poskytla
eex
exkluzivní
rozhovor.
Čtěte na straně 16

„Tady se vám
to zelená jak někde
na louce u lesa!“
Zákazník nejmenovaného
supermarketu v Prostějově
u pultu s uzeninou a salámy

TA NAŠE DOPRAVA PROSTĚJOVSKÁ, JE HEZKÁ?
Nedávno jsme si mohli
přečíst seznam míst, kde
má naše město takříkajíc dopravní Achillovu
patu. Nevím jak vy, ale
já jako dlouholetý řidič
jsem nebyl ani jedním
ze statisticky nejhorších
míst překvapen. Přesto
jsem ovšem jako správný analytik obětoval kus
času, který se dal například strávit v příjemné dámské společnosti, a znovu všechna místa projel,
poblíž pak auto zaparkoval a lidově řečeno chvíli
„cvrkot“ pozoroval a sumarizoval své dřívější a aktuální postřehy. A vyšlo mi toto.

Analýza

Martin Mokroš
Vynechal jsem pochopitelně na
prvním místě stojící rychlostní
silnici R46, neboť ta snad ani
nestojí za komentář, jelikož
všeobecně pohyb na naší celostátní síti dálnic a rychlostních

silnic je směskou řidičského amatérismu na jedné straně a z hlediska kvality stavby směskou
zlodějny a šlendriánu na straně
druhé, takže to je téma hlavně
pro nadregionální tiskoviny.
O Olomoucké ulici jsem se již
jednou v analýze zmiňoval,

leč tento hlavní tah ke krajskému městu má hned několik
krizových míst, kde statistika nehodovosti utěšeně roste,
především pak na křižovatce u
železničního přejezdu, kde se
bohužel v plné nahotě projevuje
místní řidičská nekompetentnost a lidé si navzájem brání ve
výjezdu, nikdo nikam nemůže
a „ťukanec“ pak přijde jako nic.
Překvapivě se do seznamu dostal
na třetí místo rondel na Plumlovské ulici, ale ono to překvapení
je pouze na první pohled. Je
zážitek zde chvíli postát jako divák a připadáte si jako na kratší
verzi amerických závodů INDYCAR, kde se jezdí neustále dokola po okruhu. Někteří
řidiči při projíždění tímto rondelem se totiž opravdu chovají
jako závodníci, a přestože šířka
rondelu hravě pohltí až tři auta
vedle sebe, dokáží zablokovat
celou šíři během chvíle a ostatním udělat hororovou chvilku.
Viděl jsem rondely ve Francii,
viděl jsem italské řidiče troubící
a proplétající se na svých

Ač se to sněhomilům zřejmě
nelíbí, začíná postupně jaro a do
ulic vyjede ještě více aut a v nich
budou i sváteční řidiči, nervozita
tudíž všeobecně stoupne. A tak
bych doporučoval, zapněme
všichni mozky, když řídíme, neblokujme se, nevytrubujme se,
dodržujme běžná pravidla, ale
zároveň se navzájem nezdržujme
a dostaneme se všichni
v pořádku tam, kam chceme,
třeba k oné výše zmiňované
příjemné dámské společnosti
a dámy řidičky samozřejmě
k příjemné společnosti pánské. Žijeme jenom jednou, tak
si život nezkracujme při nehodách a netvořme tak žebříček
krizových prostějovských dopravních míst. A představitelům
města doporučuji onu Achillovu
patu také rychle řešit a jsem
rád, že tentokrát mohu chválit,
například za posun v procesu
výstavby jižního obchvatu
města.
Takže všem přeji bezpečnou
cestu a šťastný návrat a užijme
si jaro ve zdraví.

glosa týdne

Rostislav Kocmel

CO BYLO PRVNÍ?
A kdo tohle všechno způsobil? Klecový zákon. Nikoli
ten, jenž zakazuje zavírat do
klecí lidi duševně nemocné,
ale ten jenž chrání od chovatelského terorismu slepice-nosnice. Byl ustanoven
v Bruselu a všechny země EU
se mu měly podřídit. Sem tam
na něj nějaký stát kašle. My
ne, poněvadž jsme vzorňáci. Nezbývá nám nic jiného
než čekat, až zemědělci vybaví klecemi všechny farmy

a bude zase dost nosnic. V
současnosti jich máme totiž
málo. Nejsou komfortní klece
pro slepičky, nebudou vejce.
Vlastně se nic nestalo. Přišel
nám jen další pozdrav z Bruselu. Sice nám pokazil náladu
a Velikonoce, ale slepice na
tom budou lépe. No, možná
budou po slepicích na řadě
lidi, takže se můžeme těšit na
lepší zítřky i my...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Konstelace hvězd Prostějova
Myšlenky na jarní probuzení na nějaký čas zažeňte, město ještě po určitou dobu potrápí poslední křeče paní Zimy. Už to ale
dlouho trvat nebude, zanedlouho si aktivně odpočinete při dlouhých procházkách v probouzející se přírodě.

Berani - 21.3.-20.4. Začne vás sžírat nervozita.
Problém je, že si ani neuvědomíte, z čeho jste
tak vynervovaní. Ono se ale toho na vás v tomto týdnu nahrne až příliš, budete mít co dělat,
abyste nezešíleli.
Býci - 21.4.-21.5. Ve vašem případě nemá cenu
řešit, který problém hasit dřív. Drtí vás totiž tolik těžkostí, že vybrat si pár nejdůležitějších je
naprostý nesmysl. Zřejmě byste měli vyhledat
pomoc odborníka.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nepřejídejte se, i když k
tomu v nejbližších dnech budete mít přehršel
příležitostí. Dostanete pár pozvánek na společenské akce, na kterých se ovšem kvůli životosprávě chovejte střídmě.
Raci - 22.6.-22.7. Máte tajné přání, které v
těchto dnech začnete pomaloučku a polehoučku
realizovat. Okolí se bude divit, že se najednou
chováte tiše a jste duchem jinde, ale vy se klidně
soustřeďte na své plány.
Lvi - 23.7.-23.8. Kolem vás se budou dít divné věci, zřejmě budete namočeni do menšího
průšvihu. Buďte obezřetní a nedávejte se do
holportu s nikým, koho znáte jen letmo. A nepůjčujte si žádné peníze!
Panny - 24.8.-23.9. S vámi tento týden žádná
sranda nebude. Uzavřete se do sebe a blbou náladou nakazíte i pár ostatních okolo sebe. Zkuste si raději vzít pár dní volna, odjet z města a
nikoho neotravovat…

výjezd z R46, to skýtá další problém v podobě nějakého „rozjuchaného“ dálničního řidiče,
který zapomene, že je už nebo
ještě ve městě.
A máme tu osobně mého
největšího favorita, křižovatku
na ulici Šárka. Tak tady
doporučuji stoupnout si ve
čtvrtek ráno, když jsou slevy
v nedalekém Kauflandu,
případně další nákupní horečka
se začátkem víkendu a dívat se...
Davy krvežíznivých zákazníků,
ve čtvrtek pak především z řad
seniorů, kteří se slétají ze všech
stran, prostě vysloveně musí
skončit nějakým tím alespoň
menším karambolem a nebo
infarktovou situací. Zde apeluji na představitele radnice,
aby již neotáleli a problém zde
řešili, než se tato křižovatka
posune do čela nehodovosti.
Nepřemýšlející masa, pod
vidinou slev možná prošlého
zboží, nevidí, neslyší, a stává
se tak potencionálním klientem
pro místní pohřební ústavy či
v lepším případě nemocnice.

Děti potřebujeme jako sůl

Agentura
Vejce, nebo slepice? Tak tuto
otázku si Češi kladou čím dál
méně. Jak to totiž vypadá, došly v naší zemi vejce za normální cenu. V ohrožení už
jsou i Velikonoce, poněvadž
cena vajec se blíží ceně tvrdého alkoholu - tedy alespoň na
váhu. Děvčata raději za dveřmi uvidí dospělého koledníka
než neplnoletého chlapce.
Malý panák totiž rodinou
pokladničku nezruinuje tolik
jako jedno nabarvené vejce...

římských křižovatkách, ale na
tomto rondelu by hrůzou bledli
i oni z toho, co někteří naši
spoluobčané dovedou. Já sám
zde používám taktiku „nezdržuj
se a zdrhni“, dám plný plyn a
mizím, než se objeví zas nějaký
„závodník“ řítící se zleva doprava a opačně.
Známá křižovatka U Rodenů
má myslím tu smůlu, že je na
konci frekventované Dolní
ulice, kde ve špičce je zablokován směr tam i zpět a
nervózní řidiči někdy zbytečně
vystřelí, načež malér je na
světě. Svou trochou do mlýna
zde také přispívá eskadra autobusových řidičů z FTL, o jejichž
systému „mám přednost, jsem
autobusák, tak se podle toho
vy ostatní chovejte“ by stálo za
to napsat samostatnou analýzu
a hlavně si už na ně pořádně
došlápnout. Těm slušným, kteří
ve firmě také jsou, se omlouvám, ale doplácí na své arogantní kolegy... „Rodenská“
křižovatka má ještě jedno mínus a to, že má blízko nájezd a

Váhy - 24.9.-23.10. Můžete si předem blahopřát, už v tomto týdnu se vám podaří k radosti
všech kolegů pořádně namíchnout šéfa. Jenomže co potom? Zřejmě se budete muset připravit na odvetnou akci.
Štíři - 24.10.-22.11. Jste zvyklí na pohodlí,
tudíž jakákoliv změna zaměstnání pro vás nepřipadá v úvahu. Měli byste si ale uvědomit,
že rodina by si zasloužila, abyste domů přinesli
více peněz.
Střelci - 23.11.-21.12. V nejbližších dnech budete mít hodně těžké spaní. Důvodem bude nečekaná nabídka partnera k sňatku. Rozhodovat
se zřejmě nebudete dlouho, takže se svatbou
předběhnete kolegu.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Budete mít štěstí na
nové známosti, které vás mohou dovést k dalším vlivným osobnostem. Jediný pozor si dejte
na člověka, který se vás bude snažit donutit podepsat nesmyslnou smlouvu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Zcela neznámý člověk
vás požádá o nezištnou pomoc. Budete mít
spoustu důvodů odmítnout, nakonec se ovšem
smilujete. Až později zjistíte, jakému podvodníkovi jste důvěřovali.
Ryby - 20.2.-20.3. Nedávejte si žádné velké cíle
pro tento týden, nebudete mít čas ani chuť něco
plnit. Spíše si udělejte menší pořádek doma, kde
to přímo volá po jarním úklidu. A začněte s tím
ihned!

Úbytek obyvatelstva
není žádným
exkluzivním
problémem
Prostějova,
ale bohužel
celé republiky. Evropa
jako celek je na tom ještě hůře
a jen o „pomalé vymírání“
Evropy se starají emigranti
z Asie a Afriky. Nebýt jich, tak
je starý kontinent už teď „starý
jak Metuzalém“...
V České republice došlo
v letech 2002 až 2008 k jemnému přírůstku, jenomže ten
byl způsoben populační explozí let 1974 až 1978, kdy se
narodily takzvané „Husákovy
děti“. A právě ženy z těchto
mimořádně silných ročníků porodily své děti před nedávnem.
Žádná jiná vysoká populační
křivka není zatím v dohledu
a s velkou pravděpodobností

už ani nikdy nebude. Každý
stát děti potřebuje. Pokud to
řekneme hodně škaredě, tak
stát potřebuje děti od svých
vlastních „nejlepších lidí“.
Jenomže je tu problém, o
němž politici moc dobře vědí.
Pokud začnete finančně i jinak
podporovat
rozmnožování
svých vlastních nejlepších
lidí, začnou se vám více
rozmnožovat lidé, jež příliš
nepotřebujete, nebo dokonce
ti, které raději ani nechcete.

A to je bohužel také problém Prostějova, ČR a celého
západního světa. Je to velmi
ošklivé konstatování, k němuž
se politici neradi vyjadřují.
Pokud jsem někoho urazil, tak
se mu omlouvám. Jenže právě
z tohoto důvodu je porodné
takové, jaké je, a přídavky na
děti vlastně neexistují.
A shoda je téměř stoprocentní
napříč politickými stranami.
Přesto děti potřebujeme jako
sůl…

soko
lím okem ...

Tombolné (skoro)
Plesová „amnestie“
Braňme naše kapsy
skončilo, nezapomeňte! Pod tlakem veřejného mínění A jak se podobným šílenos-

Před čtrnácti dny skončila Popeleční středou letošní plesová sezóna. Mnohé pořadatele
plesů letos překvapil telefonát
z finančního úřadu, který jim
připomenul, že od letošního
prvního ledna musí za tombolu zaplatit poplatek pět tisíc
korun a ještě státu odevzdat
pětinu případného zisku z plesové tomboly. Zejména pro
menší, často venkovské plesy
se stalo takto vymáhané „tombolné“ důvodem k úvahám,
zda má smysl některé plesy
vůbec pořádat, protože takto
zvýšené náklady mohly zejména pro různé organizace dobrovolníků, jako jsou hasiči nebo
myslivci, udělat z jejich plesů
prodělečnou záležitost.

se po více než měsíci fungování
„tombolného“ v popsané podobě
ministr financí Miroslav Kalousek rozhoupal poplatek omezit
a snížit ho na desetinu. Zároveň
slíbil, že navrhne změnu zákona,
která tombolné od roku 2013 úplně zruší. To, že stát s tombolným
chyboval, potvrdilo i ministrovo
rozhodnutí, že těm, co už ho zaplatili, bude poplatek vrácen.
Řeklo by se šťastný konec. Jenže
věc má podle mého názoru hlubší
význam. Tombolné by mohlo být
„oceněno“ jako nejabsurdnější
poplatek roku. A možná by řada
z nás mohla jmenovat další podobně šílené nápady. Stát musí
samozřejmě získávat finanční
prostředky na svůj provoz, ale
musí to dělat rozumně.

tem, jako bylo tombolné, do
budoucna bránit? Několikrát
jsem už slyšel, že v zahraničí fungují organizace známé
jako Sdružení daňových poplatníků, které se snaží na
podobné výstřelky státního
aparátu upozorňovat a vyvíjet
tlak na jejich rušení. A k tomu
samozřejmě kontrolují, zda se
peníze z našich daní vydávají
hospodárně.

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!

Proč tak pozdě?
Vážená redakce, bydlím kousek
od domu, kde došlo předminulý pátek k vraždě starého pána,
který nikdy v životě nikomu
neublížil. Udělal jedinou poslední chybu ve svém životě,
že do bytu pustil neznámého
člověka. Ale o tom psát nechci.
Chtěla bych vám poděkovat za
zpravodajství z tohoto otřesného případu. Jako jediné noviny
v Prostějově jste dokázali zjistit
podrobnosti z jiných zdrojů a
ne jako ostatní jen slepě opisovat policejní zprávu. Navíc
mě hrozně dopálilo, že policie
ráčila informovat veřejnost o
vraždě až tři dny po spáchání
tohoto hnusného činu. To policii
nezajímalo, že tři dny chodil po
Prostějově nebezpečný a všehoschopný vrah a nikdo z nás o
tom nevěděl? Holt – pomáhat a
chránit, že?
Jana Vyhlídalová, Prostějov
Chodci, pohněte!
Už jsem na tento problém poukazoval v minulosti několikrát,
dokonce jsem psal stížnost i na
dopravní inspektorát. Nic se ale
doposud nezměnilo. Řeč je o
přechodu pro chodce ve Wolkerově ulici těsně vedle křižovatky
s ulicí Tylovou. Když dojdete k
přechodu a chcete přejít, musíte
nejdříve zmáčknout tlačítko pro
chodce. Čekáte minutu, dvě, tři
a pět. Pak se objeví zelený panáček, který ovšem po dvou,
maximálně třech vteřinách
zmizí. Chodec má tedy jen zoufale málo času přejít na protější
chodník. A ptám se, co když
tady přechází starý člověk nebo
invalida? Jakou šanci mají přejít
děti ve velkých skupinách, které
tudy míří do nedalekých škol na
obou stranách ulice? Proboha,
ať se nad tímto už někdo zamyslí a dá chodcům více času,
aby ve zdraví a bezpečně přešli
bílou zebru ve Wolkerově ulici!
Jan Adámek, Prostějov
Kdo je vychovává?
Tak jsem si vyšla o víkendu se
svým psem na procházku do
Kolářových sadů. Chodím sem
pravidelně každý den, ale ještě
nikdy se mi nestalo to, co v sobotu. Procházeli jsme okolo lavičky, na které seděly dvě dívky
a chlapec. Každému mohlo být
tak dvanáct, maximálně třináct
let. „Paní, nemáte cigáro? Nebo
aspoň nějakou kačku?“ Zůstala
jsem jako opařená, ty děti nebyly snědé a ani nevypadaly, že by
byly z nějakých chudých rodin,
právě naopak. Zeptala jsem se
jich, kolik je jim let a jestli jim
není trapné takhle žebrat po cizích lidech. „Tak si trhni nohou,
babo,“ byla jejich odpověď.
Kdyby se mnou byl manžel,
tak by jednoho fracka po druhém zlískal, ale já jsem celá
rudá v obličeji rychle odkráčela
i se psem daleko od nich. Ježíšmarjá, co to máme dneska za
mládež a kdo ji vychovává?
Ivana Dolínková, Prostějov

Máte něco na srdci?

Už dlouho si říkám, že bychom i u nás potřebovali podobnou instituci. Nechcete jít
někdo do toho se mnou?

PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra

VECERNIK@PV.CZ!
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Blíženci - 22.5.-21.6.

TÝDNE

Prostějov - Osmého března 1911 se v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA poprvé
slavil MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Je to den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909.
Nejdříve byl spojen se snahou získat volební právo pro
ženy, od roku 1975 je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost,
mír a rozvoj. Ač u nás bývá považován za socialistický svátek, začíná se zase pomalu slavit. Ptali jsme se
proto v prostějovských ulicích...

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..

PŘIPOMÍNÁTE SI
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN?
Marie KAPLÁNKOVÁ,
studentka, 15 let,
Brodek u Prostějova,
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Petra PETROVÁ,
prodavačka, 34 let,
Prostějov

Ano

Past na řidiče? Tento snímek jsme pořídili ve středu odpoledne před Intersparem. Parkování
nákupních vozíků se místnímu personálu notně vymyká z rukou. Nebo že by to byla past na řidiče,
kteří se vozíkům tak tak vyhnuli?
Foto: Michal Kadlec

Ano

„Moc se o
tento svátek
nezajímám.
Jeho historii ani neznám, ale
myslím si, že máme lepší svátky a tradice, než je takovýto
den. Přesto jej tak trochu připomínám, neboť většinou mi
můj přítel popřeje. Ale na dárek nebo kytici si nepotrpím.
Dříve jsem to slavila i s rodiči,
taťka popřál mně i mamce a
dal nám pusu.“

O čem se drbe
ve městě

„Mezinárodní den žen
slavím bez
ohledu
na
jeho socialistickou, či jakoukoliv minulost. Pravidelně si
jej připomínáme s přítelem
a to tak, že mi popřeje a donese kytku. Slavili jsme to
i s mým otcem. Myslím, že
je to pěkná tradice. Nikdy se
nestalo, aby přišel na MDŽ
opilý z hospody, jako třeba
bývalo zvykem...“

Příště: Raci

Smrt za smrt. Většina je pro!
Během minulého týdne se
po prostějovských hospodách o ničem jiném snad
ani nemluvilo. Kdepak,
fotbal a hokej šly stranou,
stejně jako manželské spory, a dokonce i celosvětová
finanční krize. Tématem
číslo jedna byla vražda
jednaosmdesátiletého staříka z Okružní ulice.
„To mohlo udělat jen nějaké hovado. Kdo to byl,
ten by zasloužil oprátku,“
slyšeli jsme vesměs ode
všech štamgastů. „Ten
starý pán nikoho neměl,
žil si svůj život nebo lépe

RESPONDENTY PRO ANKETU PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NOVĚ ZPOVÍDAJÍ STUDENTI
STŘEDNÍ ŠKOLY PODNIKÁNÍ A OBCHODU V PROSTĚJOVĚ

Chcete se prezentovat
u pravidelné rubriky
Jak šel čas Prostějovem?
I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!
Volejte: 608 960 042
Pište: r eklama@vecer nikpv.cz

řečeno ho jen dožíval. A
pak se k němu někdo vloupe a zabije ho. Proč? To si
myslel, že má doma nějaké bohatství? Měl houby,“
uslyšeli jsme v hospodě
velmi blízko místa, kde k
vraždě došlo. „Proč jenom
ten Havel zrušil trest smrti, to ať mi někdo vysvětlí. Po dvaadvaceti letech
jsem to nepochopil. Za
úkladnou vraždu prostě
musí každý dostat provaz,
takový člověk nemá právo
žít,“ dodala bojovně žena
sedící na druhé straně stolu. Vedle sebe měla chla-

Váš pr
problém
blé tkví
tk v tom, že se zrovna dvakrát nevyznáte ve
druhém pohlaví. Na sex jste sice žhaví jako blázni, ale nic víc.
Přitom abyste z milování měli maximum oba dva, na to se
potřebujete vcítit do toho druhého. A toto vám chybí. Proto od
nejbližších dní nemůžete očekávat, že se seznámíte s partnerem, se kterým byste vydrželi delší dobu. Na druhé straně
plakat moc nebudete, protože nějaká láska vám je zřejmě
ukradená. Štěstí budete mít na typy, kterým rovněž bude vyhovovat jediná noc plná žhavé vášně a druhý den jako byste se neznali. Buďte ovšem maximálně obezřetní, vašemu
znamení v těchto dnech hrozí nákaza pohlavní chorobou.
Proto se vyhýbejte jakýmkoliv erotickým hrátkám s osobami pochybného vzhledu a hlavně s provozovateli nejstaršího
řemesla na světě. Objektů k jednorázovému sexu budete mít
okolo sebe dost, ale vždy se milujte s ochranou!

pa, dobré dva metry měl
a přes metrák živé váhy.
„Kdybych toho hajzla dostal do ruky, tak mu sám
zakroutím krkem. Ať toho
chlapa radši nejdřív chytí
policie, protože jestli na
něho přijde někdo jiný
dřív, dopadne to špatně,“
procedil skrz zuby lamželezo a na ex do sebe nalil
plzeňskou dvanáctku.
Ať jsme se po Prostějově
minulý týden ptali kohokoliv, každý žádal pro zmíněného vraha ten nejpřísnější trest. Trest smrti. To
se ale nestane. Bohužel…

napsáno před
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Z Plumlovské ulice hrůzy!

Není to tak
dávno, co v
jedné z heren
v Plumlovské ulici přišla mladá barmanka o život. Její vrah doposud
není vypátrán, ovšem v této
frekventované ulici nachází
násilí svoji úrodnou půdu i
nadále.
Dokladem toho je případ ze čtvrtečního rána, kdy svůj okamžik
hrůzy prožila devětadvacetiletá
barmanka herny s nepřetržitým
provozem. Mezi druhou a půl
třetí ráno do baru vešli dva neznámí muži a ihned začali ohrožovat barmanku. „Jeden z těchto
mužů uchopil ženu za ruce a
násilím ji odvedl do zadní části

baru, kde ji pod mnoha výhrůžkami uzamkl v místnosti. Pachatelé pak měli zcela volné pole, z
baru ukradli finanční hotovost,
alkohol a cigarety v celkové
hodnotě 30 tisíc korun,“ uvedla Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
„Policie si je vědoma, že Plumlovská ulice je díky množství
heren a barů velice rizikovou oblastí, ve které zjišťujeme značné
množství spáchaných trestných
činů. Policie v poslední době
zesílila hlídkovou činnost v této
lokalitě a rovněž strážníci městské policie tudy velmi často projíždějí,“ uvedla mluvčí policie.
Jak vidno, z Plumlovské ulice se
postupně stala ulice hrůzy.

Návrat ke

jak šel čas Prostějovem ...

„starým” případům

Dolní ulice

Kdo vděčí tragicky zemřelé dívce
z Koválovic-Osíčan za život?
Prostějov/mls

Vyráběly se tu i tvarůžky. V letech 1505-1729 se dnešní
Dolní ulici říkalo Novosady. Současné pojmenování vzniklo
podle tzv. Dolního mlýna, který již od 15. století stával na
konci ulice. Mlít se zde přestalo na přelomu 19. a 20. století,
kdy zde byla zřízena výroba tvarůžků. V letech 1941-1945
došlo k úpravě názvu na Werner Mölders-Gasse a v letech
1968-1989 se ulice jmenovala Lidových milicí. Na začátku
ulice hned za kostelem sv. Petra a Pavla stával hostinec U
Moravské orlice, kde se konaly první schůze klubu dělnického a Dělnické besedy. Do další hospody zvané Lužánky na
konci ulice chodili debatovat Jiří Wolker a Edvard Valenta.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: náměstí T. G. Masaryka

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

MLÉČNÉ VÝROBKY

jogurt Activia
2x120 g

jogurt Florián
150 g

jogurt
Dobrá máma
120 g

jogurt Kostíci
109 g

Müller Mix
150 g

Pribináček velký
125 g

17,90

10,90

6,90

9,90

11,90

19,90

19,90

10,90

6,90

9,90

-

19,90

16,90

10,90

6,90

9,90

11,90

19,90

-

10,90

-

-

10,90

18,90

19,90

10,90

6,90

11,90

-

18,90

20,50

10,90

7,00

9,90

14,90

18,90

Naše RESUMÉ
Sytí po svačince, občerstvení nápoji
nejrůznějšího druhu, naplněni vitamíny i ukojeni buchty a koláčky.
To vše máme za sebou ve chvíli, kdy
jsme dostali chuť na něco zdravého
z mléčného sortimentu. Při našem
bádání jsme objevili nejlevnější
Activii v Intersparu, takřka navlas
stejné ceny u Dobré mámy a úplně
totožné hodnoty u jogurtu Florián ve všech marketech. Nejdražší
kostíky pak mají v Lidlu, nejlevnější Müller Mix v Kauflandu, na
obě místa společně s teskem je pak
dobré si zajet pro velký pribináček.
Obecně vzato, ale u tohoto zboží
na tom či onom místě nehledejte
nijak přehnané výhody.

14. BŘEZNA 2011
Začátkem března se v Tištíně stala strašná tragédie. V areálu místního jezdeckého klubu šestnáctiletou Janu R. z Koválovic-Osíčan
usmrtila splašená klisna. Ta náhle vyhodila zadníma nohama a
kopla dívku přímo do brady. V důsledku zástavy dechu Janě odumřel mozek. Byla sice okamžitě vrtulníkem převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci, na následky zranění však nakonec
zemřela. Biologičtí rodiče po její smrti souhlasili s dárcovstvím
orgánů.
BŘEZEN 2012
Ačkoliv policie případ šetřila jako ublížení na zdraví z nedbalosti, z vyšetřování vyplynulo, že došlo k nevídané souhře za sebou
jdoucích okolností, které nikdo nebyl schopen ovlivnit. My jsme
se rok od tragédie vydali po stopách člověka, který díky transplantaci vděčí tragicky zahynulé Janě R. za život. Věříme, že by to čtenáře mohlo zajímat, navíc tento člověk by prostřednictvím našich
novin mohl Janě zpětně poděkovat. Pátrání po příjemci orgánů se
ukázalo jako velice náročný úkol. Jediný, kdo by nám jeho identitu mohl pomoci odkrýt, byli biologičtí rodiče Jany. Oslovili jsme
její adoptivní rodiče, kteří stále žijí v Koválovicích-Osíčanech.
Rodinu bohužel stíhá jedna těžká rána za druhou. Janu R. adoptovali společně s její sestrou-dvojčetem po tragické smrti svého
syna. Oni sami o biologických rodičích obou dívek však nic bližšího nevěděli. Nám se podařilo zjistit, že pravděpodobná matka
dvojčat nyní žije ve Vrchlabí v Podkrkonoší, prvního dubna oslaví
jednačtyřicáté narozeniny a od září loňského roku je na ni vedena
exekuce. Ji samotnou se nám přes veškerou snahu zkontaktovat
nepodařilo navzdory tomu, že jsme telefonicky hovořili s lidmi z
jejího nejbližšího okolí. Bohužel pro naši snahu neprojevili většího
pochopení. Proto jsme pátrání po člověku, který Janě R. vděčí za
život, museli zanechat. Pokud by však kdokoli věděl něco bližšího,
budeme rádi, když se nám ozve do redakce.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
NEJVÍCE PRAVIDELNÝCH RUBRIK

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

Zpravodajství
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Alois Sedláček je zoufalý aneb jak vypadá soukromé drama

NĚKOLIK LET NEVIDĚL SVOJI MATKU! Brání mu v tom vlastní sestra...
„Obral ji o peníze a hodně jí ublížil,“ reaguje Danuše Strupková
Člověk nemusí potkat právě lupiče na ulici, aby byl
škodný. O velké peníze jej mohou připravit například
jeho vlastní příbuzní... A není nikterak výjimečné,
že při rodinných tahanicích může jít o statisíce až
miliony korun! Tato „soukromá dramata“ obvykle
zůstávají skryta za dveřmi domácností. Dlouholetá
bezmoc však může vést k tomu, že lidé už nevidí jiné východisko než své trable s příbuznými
zveřejnit. Pravda se ovšem v těchto případech
hledá vždy velice těžko. Každá ze stran má totiž za
všech okolností převážně a jen tu svoji, která se dle
očekávaní naprosto liší od té druhé... S jedním takovým příběhem se do redakce Večerníku přihlásil
evidentně nešťastný Alois Sedláček.
Držovice, Smržice/mls

let. Sám Alois Sedláček za
nimi vidí záměr své sestry
získat pro sebe rodinný majetek. „Už dříve se pokusila
na sebe převést matčin dům v
Držovicích. Nechala ji podepsat smlouvu, aniž by jí řekla,
o co se jedná. Nakonec však
dům na nátlak musela vrátit.
Nyní jí jde hlavně o to, aby
měla peníze z jejího důchodu
a aby po ní podědila,“ zmínil
se Sedláček, který se podle

„Svoji maminku jsem viděl
naposledy v červnu 2009. Od
té doby mi sestra brání v tom,
abych se s ní setkal. Převezla
ji do Smržic, kde žije se svým
manželem. Mě k ní nechce
pustit. Jsem zoufalý, absolutně
nevím, co mám dělat,“ svěřil se
nám Alois Sedláček z Držovic.
Spory mezi ním a jeho sestrou se táhnou už několik

ublížil, maminka ho nechce
ani vidět. Respektuji pouze
její přání. Sám na své konto
díky podpisovému právu
bez jejího souhlasu převedl
pětadevadesát tisíc korun, které
si našetřila. Když se to maminka dozvěděla, měla zdravotní
problémy, s jejichž následky
se dodnes potýká,“ reagovala
na bratrova obvinění Danuše
Strupková a dodává: „U nás ve
Smržicích je jí dobře, nic ji tu
nechybí, podívejte se,“ vybízí
nás při osobní návštěvě a ukazuje na osmaosmdesátiletou
paní, která spokojeně odpočívá
v pohovce. Následně nás vede
do jejího pěkně zařízeného pokoje. „Věřte, že péče o ni mi
dává hodně zabrat, je to práce
na čtyřiadvacet hodin denně.
Určitě je mamince u nás lépe,
než tomu bylo v jejím starém
domě nebo třeba v domově
důchodců. Péče je však hodně
finančně náročná, myslím, že
je přirozené, že s jejími financemi částečně hospodařím,“
říká Danuše Strupková s tím,
že bratr ji měl před lety sám
vybídnout k tomu, aby se o
maminku starala...

svých slov o matku dlouhá léta
staral. „Bydlela v Držovicích
nedaleko ode mě, když bylo
něco potřeba, tak jsem k ní
vždy zaskočil,“ poznamenal
nešťastný muž, který však nyní
už dva a půl roku svoji matku
neviděl. „Když maminka zestárla, tak si sestra, která v té
době byla bez práce, vyřídila
pečovatelství a najednou se o
ni začala starat. Převezla ji k
sobě do Smržic a brání mně
v jakémkoliv kontaktu s ní.
Nepustí mě za ní, ani když
jí vezu dárek na Vánoce,“
zoufá si Sedláček a dodává:
„Přitom jsem v důchodě, mám
spoustu času, klidně bych se
o maminku taky mohl postarat...“ Podle Sedláčka jeho
maminka do Smržic nechtěla,
byla vázána na svůj dům v
Držovicích. Ten podle jeho
slov nyní už několik let chátrá
a je v nabídce jedné z realitních
kanceláří.
Sestra Aloise Sedláčka Danuše
Strupková ovšem vidí celou záležitost naprosto jinak.
Svého bratra k mamince
nechce podle vpouštět na
její vlastní přání. „Hodně jí

Je na prodej. Alois Sedláček před domem své matky v Držovicích. Nemovitost je v tuto chvíli standardně k mání v nabídce jedné prostějovské realitní kanceláře.
Foto: Martin Zaoral
„A co se týče převodu domu,
tak to byl nápad samotné
maminky, která se se mnou
předem domluvila. Šlo o to,
že bratr chtěl hned po smrti
našeho tatínka z domu vyplatit svůj podíl. Proto jsem
převedla dům na sebe, abych
po smrti maminky mohla jednotlivé sourozence vyplatit.
Následně jsem se ocitla pod
velkým tlakem, takže jsem jí
dům raději vrátila,“ vysvětluje

Strupková. Není bez zajímavosti, že podobně se hájí
i její bratr ve věci převodu
oněch devadesát pět tisíc korun. „Peníze jsem na konto
převedl proto, aby o ně sestra
maminku neobrala. Nic jsem
z nich nevybral, maminka s
nimi může volně disponovat,“
objasňuje Alois Sedláček.
Závěrem
zůstává
jediná
otázka: uvidí ještě někdy
syn svoji matku? „Určitě

bych rád,“ odpovídá bez
vyzvání Sedláček. „Je nás
celkem pět sourozenců. Ostatní se s ní vidět mohou, ale
panu Sedláčkovi to prostě
neumožním...,“ kontruje však
Danuše Strupková a působí
přitom více než rozhodně.
Večerník bude celý, nutno
podotknout, že velmi politováníhodný případ, bedlivě
sledovat a vás čtenáře
následně informovat.

Bydlíte v městských bytech?

Opilý řidič byl arogantní k policistům

Muž odmítl dechovou zkoušku. CO S NÍM? BACHA NA PODVODNÍKY!

Prostějov/mik
Tak
nesvědomitého a ještě k
tomu naprosto arogantního
řidiče, s jakým se minulý
týden v pondělí ráno setkala
policejní hlídka, by patřilo
veřejně pranýřovat. Policisté zastavili muže, který
při jízdě v autě telefonoval.
Když šofér po zastavení
vystoupil, byl z něho cítit
alkohol na všechny světové
strany. Další problém byl v
tom, že muž nechtěl s policisty komunikovat, a navíc
odmítl dechovou zkoušku...
Vyvázne bez trestu? Nikoliv!
„V pondělí v ranních hodinách
byl hlídkou dopravní policie
kontrolován na parkovišti u
jednoho obchodního domu v
Prostějově třiatřicetiletý řidič,
který řídil motorové vozidlo
značky Audi. Řidič za jízdy
držel v ruce hovorové nebo
záznamové zařízení. Po kontrole dokladů byl vyzván k
provedení dechové zkoušky,
kterou odmítl. Dále byl vyzván k provedení odběru krve
ke zjištění alkoholu v krvi,
kdy toto také odmítl. Při

Nepolepší si. Pokud řidič policistům odmítne dechovou zkoušku,
pohlíží se na něj u soudu či správního orgánu jako na opilého.
Foto: Michal Kadlec
řešení přestupku řidič se choval odmítavě, byl z jeho úst
cítit silný zápach alkoholu a
z místa od hlídky chtěl stále
odcházet a telefonoval,“ popsala Večerníku průběh policejní kontroly Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
S uvedeným šoférem měli
policisté těžkou práci. Své
dva přestupky odmítl řešit,
s policisty se ani nebavil a
neustále odbíhal od auta a s

někým telefonoval. „Na místě
byl sepsán úřední záznam o
kontrole řidiče podezřelého z
požití alkoholických nápojů
nebo jiné návykové látky před
anebo během jízdy, kdy řidič
se k tomuto protokolu odmítl
vyjádřit a podepsat jej. Dále
si řidič přečetl poučení, kdy
jej poté také odmítl podepsat.
Celá věc tak bude postoupena
správnímu orgánu,“ sdělila
dále mluvčí policie.
Nás ale zajímaly další podrob-

nosti. Laik by si totiž mohl
myslet, že když zjevně opilý
řidič odmítne s policisty komunikovat a následně nehodlá
„dýchnout“ ani si nenechá
odebrat krev, tak mu všechno
projde. Z tohoto omylu nás
ovšem vyvedl vedoucí Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově Vítězslav
Matyáš. „Na řidiče, který odmítne dechovou zkoušku či
následný odběr biologického
materiálu se pohlíží stejně,
jako by byl pod vlivem alkoholu. Správní orgán mu uloží
trest, řidiči hrozí v tomto
konkrétním případě finanční
pokuta od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun a zákaz
řízení motorových vozidel až
na dobu dvou let. Takže tím, že
odmítl dechovou zkoušku, si
velmi přitížil,“ vzkázal všem,
kdo by chtěli něco takového
zkusit, šéf prostějovské dopravní policie.
Jak ještě dodal, pondělní
případ arogantního řidiče není
zdaleka jediný. Policisté se při
běžných kontrolách často potkávají s podobnými excesy...

Buďte ostražití! Vedení Domovní správy apeluje na nájemníky
městských bytů, aby byli v pozoru před podvodníky, kteří na ně zazvoní.
Ilustrační foto
(dokončeníí ze strany 3)
„Chtěli bychom varovat občany, a to nejen městské nájemníky, před těmito nekalými
praktikami. Je třeba velice
dobře zvážit, komu předám
peníze v hotovosti. Pokud jste
si sami nic osobně neobjednali,
nemáte ani povinnost provádět
úhradu třetím osobám. Vždy je
to záležitost, kterou řeší majitel
domu a případná část nákladů, pakliže je oprávněný ji od
nájemníka požadovat, je zahrnuta do vyúčtování služeb a je
placena společně s nájemným

a zálohami na služby,“ poznamenal Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově.
„Přijali jsme už konkrétní opatření a ve všech svých domech
jsme vyvěsili letáky s varováním, aby občané nikomu nic
neplatili. My nikdy takovým
způsobem jakékoliv poplatky
nevybíráme. Samozřejmě na
případech podvodů úzce spolupracujeme jak se státní, tak
i městskou policií,“ řekl závěrem Vladimír Průša.

VAROVÁNÍ Domovní správy
1. Domovní správa Prostějov neprovádí výběr peněz přímo
v bytech od nájemníků. Jakákoli platba probíhá pouze na pokladně v sídle společnosti, případně převodem z účtu.
2. Dodavatelské firmy provádějí opravy pouze na základě vystavené objednávky Domovní správou Prostějov s.r.o. a nevybírají peníze od nájemníků.
3. Práce prováděné na základě objednávky ve více bytech jsou
Domovní správou předem nájemníkům oznamovány (firma i
termín provedení).
4. Přeplatky a nedoplatky za služby se rovněž nevyplácí ani
nevybírají v bytech. Tyto platby jsou rovněž prováděny prostřednictvím poštovních poukázek a hrazení probíhá na poště
nebo převodem z účtu.

OCELOVÁ PĚST ŘÁDILA: Sok dva měsíce jedl jen kašičky! Nejprve miliardu bance...
Prostějov/mls - Hospodské
rvačky byly a budou. Ovšem
takhle tvrdou pěst jako Lukáš
Starosta neměl snad ani Old
Shatterhand! Ten jedinou ranou srazil na zem svého soupeře, přičemž holou rukou mu
nadvakrát zlomil čelist. Jeho
sok skončil v nemocnici, musel
se podrobit operaci, dva měsíce
nebyl schopen kousat a byl odkázán pouze na tekutou stravu.
Přitom se podle svědků měl
Lukáš Starosta pouze postavit
za napadeného kamaráda...
Vše se seběhlo před prostějovskou hospodou „U Rychtáře“.
A i v tomto případě rvačky mezi

několika muži se opět potvrdilo
okřídlené „Cherchez la femme“
aneb ´za vším hledej ženu´. Konflikt totiž vznikl kvůli Pavle N.,
která na jednoho z mužů vylila
pivo. Následně se před hospodou
strhla rvačka, jejímž iniciátorem
měl podle svědků jistý Václav N,
který po zásahu Lukáše Starosty
nakonec skončil v nemocnici!
„Pavla společně s Lukášem Starostou a dalšími lidmi nastupovala
do taxíku. Vašek jim v tom bránil,
jednoho z nich napadl, ale útok se
mu nezdařil. Na to jej Lukáš praštil,“ vypověděl předminulé úterý
u Okresního soudu v Prostějově
jeden ze svědků. Jeho výpověď je

Ilustrační foto

o to překvapivější, že se jednalo o
bratra poškozeného mladíka, který skončil v nemocnici.
Na případě je rovněž zajímavé i
to, že sám Václav N. by dle svých
slov trestní oznámení ani nepodal.
Za něj tak učinilo nemocniční
zařízení, ve kterém byl hospitalizován a podrobil se operaci.
Rána byla tak silná, že poškozený
nemohl dva měsíce kousat a po
celou dobu byl odkázán pouze na
tekutou stravu. Stejný čas strávil i
v pracovní neschopnosti.
Podle svých slov Václav N., který pracuje jako řidič, pociťuje
bolesti i několik měsíců po incidentu.

(pokračování ze strany 3)
Šestapadesátiletá žena se tak
mohla zaradovat. Jenže ouha.
Problém nastal s termínem, kdy
jí vlastně budou peníze vyplaceny. Na základě nedávného
rozhodnutí Krajského soudu
v Brně se tak stane až po
„uspokojení
pohledávek
zajištěných věřitelů, odměny a
hotových výdajů insolvenčního
správce, nákladů spojených s
udržováním a správou majetkové podstaty, případně dalších
předcházejících
pohledávek
jiných věřitelů.“ Přeloženo z
právnické hantýrky do normální řeči tedy: ZŘEJMĚ NIKDY.

Celkově má zkrachovalý
podnik totiž dlužit více jak
dvě miliardy, podle znaleckého posudku se měla
jeho hodnota pohybovat
kolem miliardy. Od doby
vypracování
znaleckého
posudku však hodnota zkrachovalého OP nepochybně
klesla. V každém případě
podnik se nyní postupně
rozprodává. Naposledy se
podařilo prodat jeho emisní
povolenky za 1,7 milionu
korun. Tyto peníze skončily
na účtu České spořitelny
coby největšího zajištěného
věřitele...

Majitelé aut, máte pochybnosti o sklech? MLADÍK S PISTOLÍ PŘEPADL DVĚ BENZINKY
Policie vám změří jejich propustnost a poradí

Prostějov/mik - Nedávno
jsme informovali o patáliích
majitele osobního vozidla
z Prostějova, kterého policisté pokutovali za příliš
tmavá skla. Jak jsme později
zjišťovali, málokterý řidič,
jenž si v minulosti pořídil tmavé fólie na přední i boční skla,
si je jistý o tom, zda hodnota
propustnosti
nepřekračuje
zákon. Prostějovská dopravní
policie tak všem motoristům
vychází vstříc plánovanou
preventivní akcí.

„Vzhledem ke zjišťovaným
určitým nejasnostem, které vyplývají při silničních kontrolách,
mám za to, že je nutné vysvětlit
motoristické veřejnosti, proč se
dopravní policie mimo jiného
zaměřuje i na vozidla, jejichž
nadměrné zatemnění předních
bočních oken a někdy i čelního
skla již na první pohled vybízí,
zda se zde nejedná o závady na
vozidle,“ říká šéf prostějovské dopravní policie Vítězslav Matyáš.
„U těch provozovatelů vozidel,
kteří si v minulosti nechali zatem-

nit autoskla a mají pochybnosti,
zda jsou v mezích tolerance,
jsme připravili na 22. březen
2012 kontrolní den. Zde bude
bezplatně a bez sankcí řidičům
měřením ověřeno, zda jejich
vozidlo lidově řečeno měřením
projde, či nikoliv,“ přináší dobrou zprávu pro majitele vozidel
Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově.
Na této preventivní akci se bude
mimo dopravní policie podílet
i koordinátor BESIPu, který

přijal pozvání policistů a bude
připraven i na případné dotazy,
týkající se bezpečnosti silničního
provozu. Vlastní měření bude
prováděno na parkovací ploše
v Anenské ulici v Prostějově u
sběrného dvora. Tady bude stan s
logem BESIPu. Měření proběhne
v době od 9.00 do 11.00 hodin a
pak ještě odpoledne od 15.00 do
17.00 hodin. „Věřím, že tato akce
přispěje ke zlepšení informovanosti účastníků silničního provozu a také zlepší situaci u mnohých
vozidel, kterých, zjevně nevyhovujících, po silnicích našeho
okresu jezdí opravdu hodně,“
uzavřel Vítězslav Matyáš.

(dokončení ze strany 3)
„Naštěstí vedle stál ještě její
kamarád, který byl schovaný
za stojanem. Když vykoukl,
co se děje, lupič se ho polekal. Asi nepočítal, že na
benzínce ještě někdo bude.
Načež kolegyně začala křičet
a mladík s pistolí se dal na
útěk. U myčky ještě uklouzl
a natáhl se na zem, přičemž
mu vypadla pistole. Tu pak
opět sebral a utíkal do tmy.
Kolegyně pak zavolala městskou policii,“ popsala v exkluzivní zpovědi Večerník
sled událostí obsluha stanice
Avanti.

A celá událost měla spravedlivý konec. Strážníci lupiče
brzy lapili. „V úterý šestého
března před dvacátou hodinou
oznámila obsluha benzínové
stanice na Brněnské ulici, že
byla přepadena neznámým
pachatelem, který požadoval
vydání finanční hotovosti.
Přitom na ni mířil zbraní. K
případu okamžitě vyjely dvě
hlídky strážníků Městské policie Prostějov. Na místě zjistily předpokládaný směr útěku
pachatele a jeho bližší popis,
který byl ihned předán dalším
hlídkám. Pátrání po pachateli
bylo ztížené tmou a tím, že

mladík od benzínové stanice mohl utíkat všemi směry.
Za dvacet minut dvoučlenná
hlídka strážníků zadržela poblíž hřbitova dvě osoby, které u sebe měly zbraň i kuklu.
Zadržení ve věku devatenáct
a šestnáct let byly i se zajištěnými věcmi předány Policii
ČR k dalším úkonům trestního řízení,“ popsal nám zdařilý
počin strážníků Jan Nagy, šéf
prostějovské městské policie.
Mladík dopustil trestného
zločinu loupeže ve stádiu
pokusu a za to mu nyní hrozí trest odnětí svobody až
na deset let.

Téma Večerníku
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Mnozí z nás si rádi napijí dobrého vínečka, ale s výběrem toho správného už mají trochu problémy. V podstatě
evidují, že existuje bílé a červené, a tím to končí... Obliba vína přitom postupně stoupá a stále více lidí mu přichází
na chuť. K vínu se dostanete prakticky všude, ale nejlepší je navštívit některý ze specializovaných obchodů, kterým
říkáme vinotéka. K tomu by vám měla napomoci i tato tématická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která vám
představí vybrané a odborné prostějovské vinotéky.
Připravil: Petr Skřivánek

Kde nejčastěji nakupujete víno?

KDE JE NEJLEPŠÍ KOUPIT VÍNO?
Jedině ve vinotéce, zde vám určitě poradí
Vinotéky nabízejí
dokonalý servis
Oproti marketům mají vinotéky
nespornou výhodu a tou je dokonalý servis. Ve vinotékách se
setkáte s úplně jiným stylem prodeje. Nerozlišují zde, zda jste laici
nebo už velcí znalci vína, vždy
pro ně představujete váženého
klienta. Doporučili bychom proto víno kupovat jedině v těchto
odborně zaměřených prodejnách.
Lidé v nich o vínu vědí více než
anonymní armáda brigádníků
v marketech. Navíc mu rozumí a
mají k němu správný vztah. Nákup vína ve vinotéce lze přirovnat

k výběru drahého parfému. I volba
dobrého vína vyžaduje čas, servis
a individuální přístup. A dobré vinotéky si opečovávají svůj okruh
stálých zákazníků. Pořádají pravidelné řízené degustace za účasti
samotných vinařů či zkušených
sommeliérů nebo dokonce nabízejí zájezdy za vínem. Ve vinotéce se
navíc dozvíte veškeré podrobnější
informace.
Jestli vám ovšem nezáleží, jaké
víno kupujete, můžete si ho sehnat
kdekoliv. Máte-li však požadavky
na určitou vinařskou podoblast
nebo dokonce vyžadujete konkrétní odrůdu i kategorii vína, není
nad návštěvu vinotéky.

Máme pro vás malý testík...

Jak se vyznáte ve „vínologii“?

Nekupujte zajíce v pytli
Je známo, že Češi nejčastěji kupují víno v supermarketech a hypermarketech. Důvod je velmi
jednoduchý. Snadná dostupnost,
vína v nižších a středních cenových hladinách, prostě láhev přidáte k ostatnímu nákupu v košíku. I
když některé markety nabízejí servis srovnatelný s vinotékou (Makro), v supermarketu vlastně kupujete zajíce v pytli. Víno nemůžete
ochutnat, a pokud nejste odborníci
a zvolené víno dobře neznáte, můžete být doma při jeho otevření
nemile překvapeni. Nehledě na to,
že skladování vína v marketech má
k dokonalosti velmi daleko.

Ilustrační foto

1. Co je to slámové víno?
a) víno, do kterého se přidává sláma
b) víno slámové barvy
c) víno, kde hrozny leží před lisováním
na slámě

4. Která země má největší spotřebu vína
v litrech na osobu?
a) Francie
b) Itálie
c) Lucembursko

2. Která část dubu korkového se používá
na výrobu zátek?
a) kořen
b) kůra
c) kmen

5.Ze kterých odrůd vznikl kříženec
Muller Thurgau?
a) Rýnský ryzlink a Madlenka královská
b) Tramín a Sauvignon
c) Frankovka a Svatovavřinecké

3. Jakou barvu má odrůdové víno
Veltlínské červené rané?
a) bílou
b) tmavě červenou
c) růžovou

6. Láhev o objemu 1,5l se nazývá?
a) Nabuchodonozor
b) Metuzalém
c) Magnum
1. C, 2. B, 3. A, 4. C, 5. A, 6. C

Víno v dnešní době můžeme nakoupit téměř všude. Prodává se
na čerpacích stanicích, v obchodech s delikatesami, supermarketech, zastrčených večerkách,
ve vinotékách nebo přímo u vinařů. Kde tedy koupit opravdu
dobré víno?
Když víno kupujeme, není to totéž,
jako kdybychom v obchodě kupovali chleba. Výběr toho správného
je trochu složitější než u ostatních
druhů potravin. U chleba nebo rohlíků poznáme, že jsou okoralé či
připálené. Do láhve vína však nevidíme a v podstatě přesně nevíme,
co kupujeme. Pro mnohé je výběr
vína malou „španělskou vesnicí“,
rozeznává jen bílé a červené. Proto
je nezastupitelná odborná pomoc
zkušeného prodavače, který s výběrem pomůže, poví vám příběh
vína a opravdu vám poradí. A této
pomoci se vám dostane převážně
ve vinotékách.

Další výhodou vinoték je i široký
výběr vín. Skoro každá nabízí vína
sudová, ale v nabídce najdete i pestrou škálu láhvových vín, od těch
poměrně cenově dostupných až po
opravdové skvosty. Vybrat si můžete vína s přívlastky jako je výběr
z hroznů, pozdní sběr, výběr z bobulí
nebo zde najdete vína slámová a ledová. Některé vinotéky rovněž mají
v nabídce zastoupeno několik desítek
vinařů, jiné se specializují například
na určitou vinařskou podoblast nebo
preferují malá a rodinná vinařství, se
kterými se jinde nesetkáte.
Takže, nyní si stačí už jen správně vybrat, posadit se doma do
houpacího křesla a degustovat...
Kam jít, k tomu vám určitě dopomohou naše tipy na této stránce. Vřele doporučujeme!

V Intersparu nabízí výtečná moravská vína
Na dračku ve vinotéce společnosti
Marbot jdou hlavně sudová vína

Prostějov/pr - Už dva roky si po
nákupu potravin v Intersparu
můžete koupit opravdu dobré
moravské víno. V lednu 2010
v jeho prostorách otevřel jednu s celkem šesti svých vinoték
velkoobchod s vínem Marbot.
Vybrat si zde můžete z bohaté
nabídky kvalitních vín, která
zrála výhradně na prosluněných moravských vinicích. K
mání tu jsou vína od těch nej-

lepších pěstitelů. Kromě něj
obchod nabízí i další služby a
doplňky.
Lidé sem míří obzvláště za kvalitním sudovým vínem, jehož cena
se pohybuje od padesáti do pětašedesáti korun. Jedná se o dobrá
vína, na kterých si pochutnáte, a
hlava vás z nich stoprocentně bolet nebude. Šestice bílých a čtveřice červených vín prošlo pečlivým výběrem, rozhodovalo se

mezi desítkami vzorků. To samé
platí i pro lahvová vína.
V nabídce je kolem 250 druhů vín od více než desítky těch
nejlepších moravských vinařů.
„Vína, která budeme nabízet,
jsme vybírali několik měsíců.
Nikdy jsme od jednoho pěstitele
nebrali vše. Vybrali jsme pouze
to, co nám skutečně chutnalo,“
sdělil Martin Mišťúrik, majitel
Marbotu.

Jeho velkoobchod má přitom s
vínem bohaté zkušenosti, na trhu
funguje už jedenáctým rokem.
Velkou výhodou vinotéky v Intersparu je kromě kvalitních vín a
příjemné obsluhy i dlouhá otvíra-

U ZOUBKŮ žijí vínem už několik generací

Na Plumlovské ulici mají Zdeněk a jeho syn Antonín Zoubkovi dvě prodejny

Prostějov/pr - K výrobě vína jsem se
dostal v útlém školním věku. Přímo
k vínu mě jako dítě ještě nepustili, k
práci na vinici ale ano. Vyrostl jsem
ve vinařské obci Březí u Mikulova,
kde většina obyvatel vlastnila soukromý vinohrad. Sběr hroznů bývala ve vinařské vesnici velká událost,
na kterou se rádi sjížděli příbuzní a
přátelé. Samozřejmě již předem byl
připraven burčák.
Později na SZTŠ Mikulov jsem v
praxi odpracoval ve školní vinici
jednu směnu a v rodinném vinohra-

dě druhou. Část úrody hroznů se
zpracovávala v soukromých sklípcích, ale více se prodávala při jednorázových výkupech státním podnikům a JZD. Hrozny mívaly nízkou
sladkost, mnohdy jen 16 stupňů, a
tomu odpovídala také kvalita.
Nyní díky novým zákonům, technologiím a zatřídění vína se kvalita výrazně zlepšila a česká vína,
převážně bílá, jsou oceňována i
v zahraničí. Po revoluci jsem při
zaměstnání vyráběl a prodával
burčák ve stánku v Prostějově na

náměstí Padlých hrdinů. V roce
2003 jsem absolvoval kurz someliéra na Vinařské akademii ve
Valticích a získal jsem i osvědčení
posuzovatele. Před necelým rokem
otevřel syn Antonín Zoubek novou
vinotéku U Zoubků. Nachází se
také na Plumlovské ulici. Společně prodáváme celkem 28 druhů
sudových vín a celý sortiment lahvových vín od zemských vín až po
vína s přívlastkem. Pocházejí od
moravských i zahraničních vinařů.
Nabízíme sekty i dárková balení.
Ochutnávka sudových vín je u nás
samozřejmě zdarma. Při větším
nákupu poskytujeme slevy. Dcera
Ilona Stieberová může k různým
příležitostem podle přání zákazníka
připravit speciální etiketu na láhev.
V nejbližší době v nové a prostorné
prodejně trvale vystavíme nástroje
a předměty určené k výrobě vína.
Právě díky nim se vyráběl burčák,
který se dříve prodával v Prostějově. V našich prodejnách rádi uvítáme každého zákazníka.

INZERCE

cí doba. Obchod je otevřen každý
den. Od pondělí do soboty jsou
zde zákazníkům plně k dispozici
od 9.00 do 20.00 hodin, v neděli
pak od 9.00 do 19.00 hodin. Tak
co? Přijdete ochutnat?

Region
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Myslivci
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l
v ŽŽárovicích
ároviic
árov
icíc
icí
ích
vystaví trofeje
Žárovice/red - Přehlídka
trofejí spárkaté zvěře ulovené v loňském roce na Prostějovsku bude tento víkend k
vidění v Kulturním domě v
Žárovicích. Návštěvníci budou moci obdivovat i trofeje
jelenů ulovených na Drahanské vrchovině. Výstava bude
v kulturáku v Žárovicích k
vidění v sobotu 17. března
od 8 do 17 hodin a v neděli
18. března od 8 do 12 hodin.
V sobotu dopoledne na ní
vystoupí myslivečtí trubači.
Na místě bude zajištěn i prodej mysliveckých potřeb a
laserová střelnice. Návštěvníci si rovněž budou moci
pochutnat na tradiční myslivecké kuchyni.

Plumlov chystá
vyrovnaný rozpočet
Plumlov/red - S více jak pětatřiceti miliony by v tomto
roce měla hospodařit plumlovská radnice. Počítá s tím
alespoň návrh vyrovnaného
rozpočtu, který musí ještě
schválit zastupitelstvo města.
Na opravy a údržbu komunikací by letos mělo přijít 565
tisíc korun, na 50 tisíc korun například přijde výroba
Plumlovského zpravodaje.

KRÁDEŽÍ CHTĚLI ZAMASKOVAT VLASTNÍ DLUHY. NARAZILI...

BRATŘI JURAJ A JOSEF JURINCOVI SPOLEČNĚ S MILANEM DUDKEM

VYKRADLI OBCHOD V MOŘICÍCH!
Běžnou praxí obzvláště ve vesnických obchodech
je prodávat zboží takzvaně „na sekyru“. Že tento
způsob prodeje skýtá mnohá nebezpečí, dokazuje i
nedávný případ z Mořic. Trojice dlužníků se rozhodla
své problémy s dluhy vyřešit tím, že krám prostě
vykradla. Netrvalo však dlouho a policie je dopadla!
Všichni tři se následně ke krádeži přiznali. Nyní jim
hrozí vězení. A nejen to…
Prostějov, Mořice/mls
Trojice Juraj a Josef Jurincovi
a Milan Dudek se pravidelně
scházela v hospodě v Mořicích.
Ta přímo sousedí s obchodem
se smíšeným zbožím. Za nákupy v něm všichni tři dlužili
několik tisíc korun, přičemž se
blížila inventura, která by tuto
skutečnost odhalila. Oni však
neměli, čím by zaplatili. Svůj
problém se proto rozhodli řešit
krádeží. Nejenže díky ní chtěli
získat peníze, zároveň věřili, že
tak zakryjí i manko, které svými
dluhy v obchodě způsobili...

Co se tedy v Mořicích odehrálo?
V polovině loňského října
zůstal tato trojice v hospodě po
zavíračce. Nebyl to problém,
neboť přítelkyně Milana Dudka ji v tu dobu provozovala.
Přes restaurační kuchyni pak
vnikli přímo do obchodu, kde
sebrali lahve s alkoholem, cigarety a kosmetiku. Alkohol měl
následně putovat do hospody,
která byla dalším z dlužníků
obchodu. Následně všichni tři
muži vypáčili zadní vchod od
obchodu. Chtěli, aby to vypadalo, že právě jím se do něj dostali. Policisty však neoblafli!

„Kápli božskou“. Obžalovaní Juraj Jurinec (na snímku), Josef Jurinec i Milan Dudek se přiznali, že
obchod v Mořicích vykradli... Důvodem byla jejich finanční situace.
Foto: Martin Zaoral

Následným šetřením byli
praví viníci odhaleni, načež
celkovou škodu vyčíslila
majitelka obchodu na 106
000korun. „Určitě jsme toho
nevzali za víc jak čtyřicet tisíc
korun,“ dušovali se všichni tři
obžalovaní, u nichž policie zabavila věci za přibližně deset
tisíc korun.
Jak vznikl rozdíl mezi tím, co
měli ukrást a celkovou škodou?
Není vůbec vyloučeno, že
právě taková je suma, kterou
mohou činit právě závazky
ostatních zákazníků obchodu...
V každém případě tři dlužníci,
kteří kradli, si tak na sebe
upletli pořádný bič. Jednak
za krádež mohou putovat do
vězení, navíc jim hrozí i to, že
budou muset uhradit více jak
dvojnásobnou škodu, než tu
jakou v obchodě dle svých slov
způsobili.
Úterní stání u prostějovského
soudu však ve věci dosud nerozhodlo. Jednání bylo odročeno
na 3. dubna letošního roku.

Šubířov hodlá vyřešit problémy s vodou, spoléhá při tom na kraj
V plánu jsou podle starosty Jindřicha Rittera i rozhledna a sjezdovka
Šubířov/jim – Vzhledem k
poloze v téměř šesti stech metrech nad mořem sužují obyvatele Šubířova již dlouhá
léta problémy s pitnou vodou.
Ty se vlečou od samotného
založení obce, kdy v letním
období vysychaly studny
a povážlivě klesala spodní
voda. Potíže přetrvaly i po
stavbě obecního vodovodu
napájeného blízkými vodními zdroji v padesátých letech
a přicházely i později v souvislosti s pionýrským táborem Moravie, kde se v době
letních prázdnin vyskytovalo
tři sta až pět set dětí.

Na lepší časy se začalo blýskat
v roce 2010 po přiklepnutí dotace z ministerstva zemědělství
na stavbu většího vodojemu a
hloubkového vrtu. Zhruba dva
roky chyběly peníze na dofinancování projektu, nyní všichni
věří, že jim pomůže Olomoucký
kraj.
„Vodojem bude mít dvojnásobnou kapacitu než nyní, tedy
místo necelých padesáti kubíků rovnou stovku, aby tu byla
rezerva. O pomoc při placení
této nákladné akce máme zažádáno u Olomouckého kraje,
protože sami bychom si takové
prostředky mohli těžko dovolit.

Snad budeme úspěšní,“ neztrácí
naději starosta Jindřich Ritter.
Od vodojemu a hloubkového
vrtu si pak lidé slibují i zvýšení
kvality vody, která se v současnosti získává z povrchových studen, a díky nové tlakové stanici
odpadnou v nejvýše položených
bodech problémy s nízkým tlakem v potrubí. Tedy až se objeví
potřebné finance.
„V projektech jsou celkem dva
vrty, na jeden jsme dostali dotaci ze státního fondu. Vydařil se,
protože je sto metrů hluboký,
vydatnost je dost dobrá a kvalita odpovídá kojenecké vodě.
Pokud se nám podaří získat u

krajského úřadu milion a půl na
dofinancování, mohl by tu být
s vodou po sto letech pokoj,“
optimisticky prohlašuje starosta
obce s necelými třemi stovkami
obyvatel.
Dokonce jsme vstoupili do
svazku obcí Drahansko a okolí.
To nabízí podporu malým obcím, protože je plátcem DPH a
dostaneme ho tak zpátky,“ vysvětluje Ritter s tím, že bez daně
tedy stojí akce deset a s daní
dvanáct milionů korun.
Obec se nechce zadlužit, proto
si nevzala úvěr, ani nic nesplácí,
a kde to jde, tam si pomáhá svépomocí. Třeba nedávná rekon-

strukce obecního úřadu stála jen
milion sto tisíc, z toho půl milionu přiteklo z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje.
„Měl rovnou střechu, zatékalo
sem, stará okna, nebylo tu topení. Celé se to spravilo, udělala
se tu knihovna, klubovna pro
hasiče, kuchyňka. Teď se to pronajímá na oslavy, výročí, setkání
s důchodci,“ vyjmenoval Ritter
s tím, že garáž slouží pro hasičské auto a nahoře by nejraději
zbudoval podkroví. Třeba pro
zasedací místnost s promítáním
nebo školy v přírodě.
Plánů má ovšem osmačtyřicetiletý starosta mnohem víc,

na kopci vedle vodojemu si již
nyní představuje rozhlednu. „Je
to nejvyšší bod v okolí, přes šest
set metrů nad mořem. Když je
jasno, je odtud vidět až na Praděd,“ zmínil Ritter. Zastupitelstvo tak nyní zjišťuje, odkud by
šlo sehnat dotace. Dříve dokonce uvažoval o tom, že rozhledna
by vznikla přímo na vodojemu.
„Takové jsou v republice asi
dva, ale nebylo to moc doporučované. Máme tu krásnou krajinu a to je asi vše, co tu máme.
Hodila by se sem spíše nějaká
dřevěná, možná by to nebylo ani
tak drahé,“ doufá.
Druhým snem je postavení
sjezdovky. Obecní pozemky již
nyní dosahují délky tří set metrů, a pokud by se podařilo pro-

najmout i zbylé, úsek by měřil
až šest set metrů. „Je to na severní straně, sněhu tu bývá hodně. Je to administrativně dost
náročné, v menších dědinkách
se ale musíme zabývat spíše
turistickým ruchem,“ vysvětil
svůj nápad.
Pro letošek požádal Šubířov
o dotace ze státního zemědělského a intervenčního fondu
na opravu veřejného osvětlení,
bezdrátový rozhlas a parkové
úpravy. „Jde o to, abychom získali napojení na hasiče a složky
integrovaného záchranného systému. Jen osvětlení stojí řádově
milion a půl. S přerozdělováním
peněz pro menší obce ovšem
budeme mít problém vůbec svítit,“ doplnil Jindřich Ritter.

Kdo vyhrál Zlatý erb bude známo v pondělí V Alojzově hořela střecha lakovny
Olomoucký kraj/red - Jak
uspěly Němčice nad Hanou a
Mořice v krajském kole soutěže
webových stránek a elektronických služeb Zlatý erb? To bude
odtajněno už toto pondělí. „Vyhlášení výsledků proběhne v
pondělí 12. března od 11 hodin
v kongresovém sále ve druhém

podlaží hlavní budovy krajského úřadu,” informoval tiskový
mluvčí hejtmanství Ivo Heger.
Do regionálního kola soutěže Zlatý Erb se letos přihlásilo osm měst
a dvaadvacet obcí. Sedmnáct
účastníků se pak utkalo o nejlepší
elektronickou službu. Minulý rok
v této soutěži z Prostějovska sou-

těžily pouze Němčice nad Hanou
a mezi městy skončily druhé. Podlehly pouze Zlatým horám. Letošní konkurence totiž byla vyšší než
loni. Podle odborníků musí být
správný web především aktuální a
měl by přinášet přehledné údaje a
nabízet možnost veřejné kontroly
rozhodování zastupitelů.

KDO JINÉMU JÁMU…

(pokračování ze strany 3)
Jaké to je, když člověk jinému jámu kopá a sám do ní
spadne, zjistil na vlastní kůži
čtyřiapadesátiletý
hrobník
Pavel Morávek z Prostějova.
Při kopání hrobu na hřbitově v
Kostelci na Hané ho sklátil infarkt a on skončil na dně jámy.
Díky rychlé pomoci kamaráda
a špičkové práci olomouckých
lékařů nakonec vstal z mrtvých. „Pamatuji si jenom, že
jsem pomáhal kolegovi kopat
hrob pro zesnulého kamaráda.
Na nic jiného si pak už ale nevzpomínám,“ konstatoval Morávek
a jak dodal, přežil jen díky příteli.
„Kopal jsem a najednou jsem s
sebou sekl. Ještěže jsme tam byli

dva, to mi zachránilo život.“
Co se vlastně stalo, zná jen z
vyprávění. Probudil se totiž až
na jednotce intenzivní péče olomoucké kardiologie. „Já to beru
jako takový paradox, že jsem
prostě zemřel na hřbitově a že
jsem záhy vstal z mrtvých. To se
může stát i normálnímu člověku,
že půjde na hřbitov někomu na
hrob a tam se sesune,“ konstatoval Morávek.
Morávkovým velkým štěstím
bylo, že hrob nekopal sám. Jakmile se mu totiž zastavilo srdce a
on spadl do jámy, kamarád druhý
hrobník ho hned vytáhl a podle
pokynů z dispečinku záchranky
prováděl první pomoc. Vrtulník
pak muže přepravil na special-

izované kardiologické pracoviště
olomoucké fakultní nemocnice.
„Za to, že jsem vstal z mrtvých,
vděčím kamarádovi. Nebýt jeho
první pomoci, už bych tu nebyl.
Hroby už ale kopat nebudu,“ řekl
hrobník Pavel Morávek.
Hrobníkova
příhoda
je
učebnicovým příkladem. Podle
přednosty olomoucké kardiologické kliniky Miloše Táborského hrobník Morávek skutečně
přežil svou smrt. „Kdyby byl
sám, šanci by neměl. Průběh
té jeho příhody byl zcela typický pro jeho onemocnění, a to
ischemickou chorobu srdeční,“
řekl přednosta Táborský a
dodal: „Člověk necítí žádné
potíže, je schopen těžké zátěže.

Ta srdeční příhoda pak přijde
nečekaně rychle a během 30 až
60 sekund přichází zhroucení
organizmu, kolaps a bezvědomí.
Bez okamžité pomoci člověk
během pár minut umírá.“
Příhoda Pavla Morávka je podle
přednosty kardiologie Táborského učebnicovou ukázkou,
jak důležité je v určitém věku
nezanedbávat prohlídky u lékaře
a znát stav svého organizmu.
„Člověk po čtyřicítce by si měl
čas od času dát změřit tlak, zkontrolovat váhu, lipidy, glykémii.
Měl by znát také svou rodinnou
anamnézu. Prevence je totiž ta
nejlepší investice,“ konstatoval
závěrem Táborský a poslal tak
vzkaz de facto všem lidem...

Místní dobrovolní hasiči k požáru doběhli po svých…

Dým v Alojzově. Hasiči požár v lakovně likvidovali především ze střechy, naštěstí došlo k zahoření jen na
menším prostoru.
Foto: HZS
Alojzov/mik - Poplach na vsi.
Tak by se v krátkosti dalo charakterizovat úterní poledne
v Alojzově. Krátce po něm si
místní lidé všimli dýmu valícího se z místní lakovny. Včasné
zpozorování kouře ve střeše
a následné přivolání hasičů
uchránilo střechu objektu.
„První informaci o požáru v
Alojzově na Prostějovsku převzala linka tísňového volání
hasičů v úterý dvě minuty po
třinácté hodině. Oznamovatel
upřesnil, že v jedné z ulic na
konci obce hoří na půdě dílny
místní autolakovny. Operační
středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

ihned zalarmovalo tři jednotky
hasičů. Z řad profesionálů k
události vyslalo jednotku z Prostějova, kterou posílili dobrovolníci z Alojzova a Určic,“ sdělil nám Zdeněk Hošák, mluvčí
krajských hasičů. Hodinu po
poledni se tak v Alojzově strhnul nefalšovaný poplach. Podle
slov mluvčího hasičů se místní
jednotka dobrovolníků doslova k místu události seběhla a
zahájila hašení pomocí ručních
hasicích přístrojů. „Následně po
příjezdu profesionální jednotky
hasiči pokračovali v likvidaci za nasazení vysokotlakého
proudu. Hasiči postupně požárem zasaženou část rozebrali a

dohledali menší skrytá ohniska.
Naštěstí se jednalo o zahoření
na menším prostoru, které bylo
včas zpozorováno. Proto samotná lokalizace požáru proběhla
během několika minut,“ uvedl
Zdeněk Hošák. Jak dodal, následně hasiči nepodcenili možné skryté rozhoření a provedli
důkladný průzkum i za využití
termokamery. Velitel zásahu
poté vlastníky objektu poučil
o možných rizicích a doporučil osmihodinový dohled nad
požářištěm. „Co bylo příčinou
vzniku požáru, zatím není jasné,
stejně jako není zatím vyčíslena
hmotná škoda,“ uzavřel mluvčí
HZS Olomouckého kraje.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

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

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

VE VRANOVICÍCH POZVEDLI ŠTAMPRLE UŽ PODESÁTÉ
Kořalečníci se chystají na košty také ve Výšovicích a Mostkovicích
Vranovice-Kelčice/mls - Loni
se urodilo! Soutěže konané
pod heslem „není důležité zvítězit, ale vypálit” pořádané v
těchto týdnech po celém regionu o nedostatek vzorků nouzi
nemají. Druhou největší účast
za deset let existence zaznamenali tuto sobotu organizátoři
´Vranovické štamprle´. V motorestu „U Topolů“ v Kelčicích
se sešlo celkem devětašedesát
vzorků, více než obvykle byly
zastoupeny pálenky z třešní a
ringlí. Nechyběly ani kuriozity

v podobě šnapsů z vína, žita,
šípků, jalovce či feferonek.
„Lidé mohli ochutnat také meruňkový či broskvový likér z
roku 1980 od Antonína Svobody
z Lobodic. Právě jeho broskovice se stala loňským vítězem naší
soutěže,“ vypíchla Ivana Hasalová, předsedkyně pořádajícího
Českého zahrádkářského svazu
Vranovice-Kelčice.
Patnáctičlenná komise tedy měla opravdu co hodnotit. Nejprve vybrala
vítěze v každé z jednotlivých
kategorií. Ti se pak mezi sebou

Fotoreportáž

utkali o absolutní vítězství.
A jak to nakonec dopadlo? Absolutním vítězem se stal Lubomír
Karafiát z Prostějova se svojí
hruškovicí. V nejvíce obsazené
kategorii švestek pak zvítězila
Veronika Javoříková z Určic.
Samotní návštěvníci pak dali
nejvíce hlasů slivovici Lubomíra
Vláčila z Vranovic-Kelčic. „Byla
to vydařená přehlídka domácích.
Výtečných moků bylo hned
několik, bohužel vyhrát může
jenom jeden,“ konstatovala s
úsměvem Ivana Hasalová.

Milovníci domácích pálenek
se budou moci hned za týden
sejít ve Výšovicích. „Akci
pořádáme v sobotu 17. března od šestnácti hodin v areálu místního zámku,“ pozval
všechny jeden z organizátorů
Zdeněk Šťáva. Vůbec největší
košt domácích pálenek v Olomouckém kraji pak pořádají
v Mostkovicích, kde v sobotu
14. dubna proběhne čtvrtý ročník Mostkovického kaléšku.
„Letos už máme přihlášeno
420 vzorků, přitom účastníci

se mohou hlásit až do 23. března, takže jich určitě ještě pár
přibude,“ hlásí Lubomír Karafiát. Loni se v Mostkovicích
sešlo rekordních 613 vzorků,
kaléšek se tak stal největší
přehlídkou domácích pálenek
v Olomouckém kraji. Zájemci o účast v soutěži mohou
odevzdávat své vzorky buď v
palírně v Mostkovicích u paní
Pánové, nebo na adrese Lubomír Karafiát, Lipová ulice 22
v Prostějově po telefonické
domluvě na čísle 775 362 842.

jubilejní Vranovická štamprla

Sál voněl pálenkou. V motorestu U Topolů v Kelčicích Pravá slivovice. Největší počet vzorků byl tradičně vypá- Bylo o co soutěžit. Na zajímavé ceny, které se organizátobylo v sobotu rušno. Konal se tu desátý ročník soutěže o len ze švestek. Na Vranovské štamprli se jich sešlo hned rům podařilo sehnat od sponzorů, koukali soutěžící i účastníci doslova s otevřenou pusou.
3x foto: Martin Zaoral
šestadvacet.
nejlepší domácí pálenku „Vranovská štamprla“.

Exkluzivní rozhovor se starostkou Ludmírova:

Výstava o 7 divech
Olomouckého kraje
bude k vidění na sedmi
místech regionu
Olomoucký kraj/pk - Svých
sedm divů představí na
putovní výstavě, která zavítá na sedm míst v regionu,
Olomoucký kraj. Výstava
představí nejen myšlenku
krajské ankety, ale především
všechny
pamětihodnosti,
které v loňském roce v anketě
zvítězily.
Již v polovině března poputuje
výstava do obce Černá Voda,
která zastupuje Rychlebské stezky umístěné na druhém místě
ankety. V květnu se přesune na
hrad Helfštýn, který skončil v
anketě pátý. V průběhu června
bude k vidění ve Zlatých
Horách, které získaly v anketě
třetí místo. Letní červenec
uvítá putovní výstavu kraje
v areálu Kouty, kde výstavu
představí vítěz loňského kola
ankety Přečerpávací elektrárna
Dlouhé Stráně. Druhá polovina

července bude patřit vítězi na
šestém místě Muzeu Kočárů v
Čechách pod Kosířem. Po celý
srpen budou divy Olomouckého
kraje prezentovat v prodejně
Muzea tvarůžků v Lošticích,
olomoucké tvarůžky si odnesly
sedmé místo. Výstavu uzavře v
průběhu září a října prohlídka na
hradě a v obci Bouzov. Hrad v
anketě získal místo čtvrté.
V anketě 7 divů Olomouckého
kraje mohli zájemci v minulém
roce hlasovat pro přírodní
krásy, historické památky i
technické či jiné zajímavosti,
které považují v našem kraji za
unikátní. Anketa byla mediálně
propagována v celostátní kampani ve vlacích Pendolino. Kraj
její vítěze představil na veletrhu
cestovního ruchu Tourism Expo
2012 a RegionInvest 2011.
Iniciátorem vzniku ankety byl
hejtman kraje Martin Tesařík.

Obyvatelé Mořic:
Místo hospody
chceme obchod!
Mořice/mls - Restaurace, kde
na pivo pravidelně chodili i
bratři Jurincovi s M. Dudkem,
kteří později vykradli sousední obchůdek (píšeme na jiném
místě této dvoustrany - pozn.
red.), je v současnosti uzavřena.
Celkem 208 místních obyvatel
podepsalo petici, aby v prostorách někdejší hospody byly
opět potraviny. Vedení obce,
kterému objekt patří, se jim
rozhodlo vyhovět. Bar s novým
provozovatelem by se měl přesunout do prostor obchůdku.
Hospodu, ve které se schází kriminální živly, nechceme. Tak se
vyjádřili obyvatelé Mořic. „Místní hasičky si daly práci a obešly

obec s peticí na využití objektu
bývalé Jednoty, načež podstatná
část obyvatel vyslovila názor, že
v nemovitosti, která patří obci, tak
velkou hospodu nechtějí. Rozhodli jsme se jim vyhovět a oslovili tři
řetězce obchodů s potravinami,
zda by u nás nechtěly podnikat.
Dva z nich o to projevily zájem.
Z nich tak budeme nyní vybírat.
Ve vedlejších obcích řetězce bez
problému fungují, věřím, že tomu
tak bude i u nás,“ prozradil Večerníku starosta Mořic Jaroslav Knap
s tím, že hospůdka by měla pravděpodobně vzniknout v prostoru,
kde nyní funguje právě obchůdek
s potravinami.
Trochu paradox, co říkáte?

„Proč by měli lidé odcházet? Všichni nemohou žít ve
městech,“ nesouhlasí Jana Grézlová se stěhováním z vesnic

Ludmírov – Přes patnáct set hektarů rozdělených
mezi pět místních částí tvoří katastr obce Ludmírov.
V Dětkovicích, Ludmírově, Milkově, Ospělově a
Ponikvi žije dohromady přibližně pět set sedmdesát obyvatel a od podzimu 2010 jim starostuje Jana
Grézlová (na snímku). Nezastírá, že zásadní starostí místních je nedostatek práce v okolí, zejména
v Konici, a s tím související nutnost dojíždění.
Jiří Možný
Starostkou Ludmírova
jste poměrně krátce. Jaký
to je pohled z čela obce?
„Úkolů hodně, financí málo.
Rozpočet není nikterak vysoký,
uvítali bychom, kdyby došlo k
novému rozpočtovému určení
daní a na obce se dostalo peněz
víc. To, co máme, je docela na
hraně, ale snažíme se zajišťovat
pro občany v rámci svých
možností maximum.“
Co vám dělá největší starosti?
„V těchto končinách je problémem
poměrně
značná
nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí, lidé musí
všude dojíždět. Do zaměstnání
a k lékařům zpravidla auty,
protože autobusové spoje zejména v Milkově a Ospělově
nejsou optimální nebo nenavazují. Odtud je to do Prostějova i
Olomouce daleko a jednoznačně
nám chybí práce v Konici. Tam
bylo dříve zaměstnáno hodně
lidí, ale nyní pracovní příležitosti
nejsou, protože investoři zájem
nemají. S tím souvisí také vše
ostatní. Koupěschopnost obyvatelstva je nízká, proto je také
nízká poptávka po službách. To

má zpětně vliv i na pozornost
vůči krajským komunikacím a
podobně. Nikdo nemá peníze –
obce,, kraje ani správa silnic.“
Takže lidé preferují
stěhování do měst?
„Je to škoda. Tady je krásně,
tak proč by odtud měli lidé
házet?
odcházet?
Všichni
přece
ohou žít ve městech a na
nemohou
nici jezdit jenom na rekreaci.
vesnici
ejme tedy všechno pro to, aby
Dělejme
ám zde žilo lépe. Například
se nám
spělově dobře fungují hasiči
v Ospělově
bčanské sdružení Ospělov,
i občanské
kteréé každoročně pořádá kulturní
akce pod názvem Ospělovské
léto. Promítají na návsi filmy,
dají posezení pod lipami,
pořádají
oční koncert, dětský den,
vánoční
aj v šipkách či petanque.
turnaj
V Ludmírově zase hasiči už
olik roků v srpnu pořádají
několik
rokém okolí oblíbený truckv širokém
ial.“
tortrial.“
Co může obec
C
udělat
pro
šení?
zlepšení?
ec se musí
„Obec
it šetřit, aby
snažit
spoň podařilo
se aspoň
vané akce
dotované
nancovat. U
dofinancovat.
ních komumístních
cí máme
nikací

požádáno o příspěvek z Programu obnovy venkova (POV),
uvidíme, jestli uspějeme, že bychom aspoň část letos opravili.
To je ale úplně minimum vzhledem k tomu, že obec má pět
místních částí a problémy jsou
všude podobné. Žádná dotace
není stoprocentní a my ještě do
konce příštího roku splácíme
úvěr za plyn přes pět set tisíc za
rok. Pak by se nám trošku uvolnily ruce, ale plynovod bychom
rádi pprodali plynárnám.“
Proč chcete infrastrukturu prodat?
„A proč bychom si ji měli držet?
Plynárny platí nájem, ale od
začátku si fakturují údržbu. Takže
téměř nula od nuly pojde. Když

se plyn budoval, tak byly ústní
dohody takové, že plynárny plynovod odkoupí za zhruba padesát
procent toho, co obce dofinancovaly, ale situace se mění. Budeme
rádi, když se nám plynovod
podaří prodat, zase by byl nějaký
příjem a využil by se na splacení
úvěru.“
Podali jste kromě POV i
jiné žádosti o dotace?
„Na Olomoucký kraj o příspěvek
na vybavení hasičů, ale bohužel
naší žádosti nebylo vyhověno.
Kaple v Ponikvi potřebuje
opravu, ale letos to nebude.
Také obecní budovy ve všech
vesnicích by bylo potřeba dát
do pořádku, možná bude nějaký
příjem z lesů. V minulém roce
jsme z obecního rozpočtu opravovali vodovod v Milkově a
Dětkovicích, kde v posledních

letech byly značné úniky vody, a
podařilo se nám především vybudovat solární systém na budově
domova důchodců. Takže se bude
nyní využívat na ohřev užitkové
vody. Stálo to asi milion dvě stě tisíc a většina šla z Operačního programu Životní prostředí, obec se
ppodílela zhruba třemi sty tisíci.“
Zmínila jste lesy. O co
konkrétně jde?
„Kdysi fungovalo Bouzovské
lesní družstvo. Nyní po letitém
soudním sporu byly pozemky
definitivně určeny do podílového
spoluvlastnictví několika obcím.
Největší podíl má Bouzov, menší
podíly také Luká, Hvozd a Ludmírov. V dohledné době by nám
ten majetek měly Lesy České
tento
rep
republiky
předávat a doufáme,
že bychom hospodařením mohli
m výhledově nějaký příjem.“
mít

„Chybí nám prá
práce v Konici.
Tam bylo dříve zaměstnáno
hodně lidí, ale nnyní příležitosti
nejsou, protože iinvestoři o tuto
vůbec zájem.“
oblastt nemají vů
JANA GRÉZLOVÁ
o zaměstnanosti v regionu
Na kolik by přišla celková
oprava všech obecních cest?
„P
„Podle předběžného odhadu by
pě
pět milionů nestačilo. Jsou to
ku
kusy cest, nicméně se budeme
sn
snažit získat nějaké finance a po
čá
částech je opravovat. Katastrofální je také stav krajských komunika
kací, ale zlepšení se v nejbližší
do
době nechystá.“

Prohodí se. V objektu bývalé Jednoty v Mořicích bude opět fungovat hospoda a obchod. Po petici místních by zde ve větší části měl
začít fungovat obchodní řetězec.
Foto: Martin Zaoral

Další nález granátu!

Kolik válečné munice u Skalky ještě je?

Skalka/mik - Poslední dobou
není týdne, aby z okolí Skalky
nepřišla zpráva o nálezu munice ze druhé světové války.
Výjimkou nebyl ani uplynulý
týden.
„V sobotu po poledni na poli v
katastru obce Skalka v okrese
Prostějov nalezl pětadvacetiletý
oznamovatel ruský protipancéřo-

vý dělostřelecký granát délky 20
centimetrů a průměru 85 milimetrů ze 2. světové války. Na místě
si munici převzala výjezdová
skupina Policie ČR z Pyrotechnické služby Expozitury v Brně.
Nedošlo ke škodě na majetku a
ani ke zranění osob,“ uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Josef Soviar:

Starostu jsem nenapadl
K článku, který vyšel v čísle 9/2012 „Série v mariáši skončila
v Pavlovicích“ podal PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku své
vyjádření manžel bývalé starostky Pavlovic u Kojetína Josef
Soviar, které také na základě tiskového zákona otiskujeme.
„V podtitulku článku je uvedeno, že ´manžel bývalé starostky měl
napadnout současného starostu obce´. Za dlouhodobou šikanu mé
ženy a celé mé rodiny bych jej možná měl napadnout. Ovšem
ničeho podobného jsem se nedopustil. Tvrzení pana Tomka v
článku jsou nepravdivá.
Není pravda, že bych pana Lešikara napadl. Není pravda, že
policie něco vyšetřuje. Pouze přestupková komise projednávala
oznámení pana Lešikara, že jsem mu údajně nadával. Vzhledem k rozporům ve výpovědích jeho svědků bylo projednávání
přerušeno,“ napsal nám Josef Soviar.

Kultura v Prostějově a okolí
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Z vernisáže...

JEN TAK JSEM ŠEL KOLEM…

VYPSANÁ FIXA ODROVNALA
KOKPIT APOLLA 13

Po tsunami punkové energie nastal v klubu pravý black out
Totálně vyřízený dřepl pod motorku zavěšenou na stěně. Rukou se opřel o zeď. Dlouhé
vlasy mokré, jako by právě vylezl ze sprchy,
mu zakrývaly obličej. Těžce oddychoval.
Celému světu nastavil záda s obrovským
propoceným flekem na černém tričku. Přitom
ještě před chvíli ovládal narvaný prostějovský
klub Apollo 13. Sobotní koncert Vypsané fiXy
právě skončil. A její jinak hyperaktivní zpěvák a
frontman jako by najednou zhasl. Hned vzápětí se do úplné tmy ponořil celý klub. Jako by do
té doby kokpit vesmírné lodi byl napojen pouze
na dynamo značky Márdi....

Prostějov/mls
Vypsaná fiXa v sobotu
večer zcela vyprodala
prostějovský klub Apollo
13. Lidé se opravdu skvěle
bavili, postupně jim potem
vlhla čela, vlasy a nakonec
byli mokří snad i za ušima
a za nehty. Jako poslední
měl zaznít hit James o
tom, že ´Lennonovi kluci
už se nikdy nevrátěj´.
„Je to fakt poslední
písnička, dáme do ní
úplně všechno,“ slíbil
zpěvák a frontman sku-

piny Márdi,a jak řekl, tak
i udělal. Jenže nakonec to
ještě vše nebylo. Poté, co
kapela už odešla, Márdi
se na pódium ještě vrátil
a sám začal hrát hit 1982
o tom, že nejlepší navždy
zůstane Ledňáček, Kofola a nohy maminek.
Nakonec se k němu přidal
i zbytek skupiny. A pak
už byl opravdu konec!
Závěrečný kolaps zpěváka
i elektřiny byl definitivní
a snad i jedinou možnou
tečkou za tímto skvělým
koncertem....

INZERCE

Prostějov/nih - Tak se jmenuje
výstava bratrů Čížkových, jejíž
vernisáž proběhla v pátek 9. března
od 17 hodin v prostějovské Galerii „U Hanáka. Oba vystavovatelé
jsou členy prostějovského fotoklubu.
Název výstavy je trefný, jelikož na
fotografiích jsou věci, které míjíme
denně automaticky. Můžeme vidět
jak Prostějov z trošku jiné perspektivy, než jsme zvyklí, stejně jako
pestrobarevnou podzimní přírodu
zámeckého parku v Čechách
pod Kosířem či další jiná místa v
okolí. Odpovídala tomu i samotná
návštěvnost vernisáže, která byla
opravdu vysoká. Do galerie se
nakonec poskládala víc jak sedmdesátka přívrženců uměleckých
fotografií.
Dobrou náladu všech zúčastněných
umocňovaly zvuky kytar a kongských bubnů prostějovské kapely
Dojem. Návštěvníci, pohupující
se v rytmu, se mohli při prohlížení

fotografií i občerstvit. Celkově se
pátečním podvečerem nesla dobrá
nálada, což dotvrzovalo i slunečné
počasí za okny galerie. Potěšující
také bylo, že fotografie zaujaly
širokou věkovou vrstvu. Obdivovaly
je malé děti, stejně tak jako babičky
a dědečkové.

Expozici bratrů Čížkových si
můžete prohlédnout až do 5. dubna, otevírací doba je ovšem trochu
pozměněná. V Galerii „U Hanáka“
mají pro vás nyní otevřeno vždy
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin, vstupné je dobrovolné… v kase
nikdo není.

V plné parádě. Páteční vernisáž v Galerii U Hanáka nadchla fotografickými
snímky i doprovodným programem.
Foto: Nikol Hlochová

JEDEN SVĚT 2012 v Prostějově
Prostějov/pk - Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech JEDEN SVĚT 2012,
jehož pořadatelem je organizace
Člověk v tísni, o.p.s., se v Prostějově
koná již čtvrtým rokem. Celorepubliková akce přitom bude letos
probíhat hned ve jednačtyřiceti
městech české země. V Olomouckém kraji se pak festival koná také
v Přerově a v Olomouci. Právě od
našich sousedů z krajského města
se prostějovský festival premiérově
zcela osamostatnil od festivalu
v Olomouci, pod který doposud
organizačně spadal.
Hlavní
téma
celorepublikově
čtrnáctého ročníku festivalu reprezentují filmy v kategorii „Protesty, nepokoje, revolta“. Dalšími filmovými
kategoriemi jsou „Spolu navzdory“ se
sociálními tématy a „Tak zvaná civilizace“, jako téma z oblasti ekologie.

V Prostějově se projekce dokumentárních filmů pro veřejnost
nově přesunou do komornějšího
prostředí Kavárny ve Špalíčku.
Projekce zde budou probíhat v termínu od 20. do 22. března. Hlavní
program festivalu 20. března zahájí
svým slovem místostarostka města
Prostějova RNDr. Alena Rašková,

která převzala nad festivalem
záštitu.
Samotný festival však odstartuje již
ve čtvrtek 15. března doprovodnou
akcí v Baru 12 opic, kde se budou od
18 hodin promítat netradiční sociální
spoty - krátká videa, která vtipnou
formou nabízí poučení a propagují
lidsko-právní a ekologická témata.
Kromě projekcí pro veřejnost se budou v termínu od 19. do 21. března
konat v Kinoklubu Duha také projekce dokumentů pro žáky a studenty
základních a středních škol. Na školní
projekce je třeba se předem objednat.
Více informací, celý program festivalu a kontakty pro objednání
škol naleznete na www.jedensvet.cz/prostejov , na Facebooku:
Jeden svět Prostějov a také v
PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku,
který se stal hlavním mediálním partnerem festivalu.

V Tolú se do rytmu vrtěly i rybičky v akváriu

ARAKAIN oslaví 30 let také V PROSTĚJOVĚ!
Prostějov/pr - Už 23. března vystoupí v Prostějově skupina Arakain s exkluzivním hostem Lucií
Bílou. Koncert proběhne ve Společenském domě a bude se jednat o jediné vystoupení jarního
XXX Best of Tour 2012 v rámci
Olomouckého kraje. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, u toho
nebude chybět!
Rocková jednička Arakain v
tomto roce slaví své 30. výročí
nepřetržité existence velkolepým
koncertním turné a právě naše
nejúspěšnější zpěvačka Lucie Bílá
je exkluzivním hostem kapely.
Není se čemu divit, Bílá s Arakainem začínala svou veleúspěšnou
kariéru a letech 1984 až 1986 stáli
společně na pódiu. Po šestadvaceti
letech tak bude Arakain vystupovat
opět v šesti s ženou za mikrofonem.
„Jestli někdo k Arakainu bytostně
patří, pak je to právě Lucie, která
byla několik let naší nedílnou součástí! Tím, že se pracnou komunikací a obtížným přesouváním koncertů
a aktivit všech stran podařilo zajistit,
že termíny konečně všem vyhovují,
se hodně věcí vyřešilo a nemuseli
jsme řešit další případné termínové
kolize v případě dalších hostů. Koncerty proto budou postaveny především na ose Arakain - Lucie Bílá,“
říká k účasti nejpopulárnější tuzemské zpěvačky posledních dvaceti let
kytarista a zakládající člen Arakainu
Jiří Urban. Ba co víc, Lucie Bílá a
Arakain mají od 7. března zcela
NOVÝ SONG! Naprostou novinku s názvem „V ruce svírám kříž“
jste mohli slyšet ve čtvrtek večer
na ČT 1 v rámci slavnostního ga-

Prostějov/pav - Europenzion Tolú
na Olomoucké ulici se v sobotu již
tradičně rozezpíval v duchu folk
a country. K příjemné náladě už
podruhé přispěla prostějovská kapela Dojem.
Toto hudební seskupení má za dobu
své existence na kontě řadu úspěchů
v podobě účastí na různých hudebních festivalech, postupu do finále
Porty v Jihlavě, opakované účasti v soutěži o Krtečky na Zahradě
v Náměšti na Hané. Vydala také
CD s názvem V zakázaných zahradách. V Prostějově je můžete slyšet
například na vernisážích v Galerii
u Hanáka, zatančit v duchu country
si s nimi máte možnost v květnu na
bále v Hluchově a budou i nadále
pravidelnými hosty právě Europenzionu Tolú.
Nejbližší hudební plány skupiny
zahrnují především nahrání CD
složeného z písní výrazné osobnosti prostějovské kultury, zemřelého
galeristy, keramika a kamaráda Dušana Kamzíka ve vlastní originální
úpravě.
Celý večer se nesl ve velmi uvolněné a příjemné náladě, zazněly nejen
písně Dušana Kamzíka, ale i známé

Dojem. Skupina se zaměřuje na tvorbu nedávno zemřelého galeristy a
keramika Dušana Kamzíka.
Foto: Martin Zaoral
či méně známé skladby z dílny autorů folk a country. Skvělým bonusem na konec byla série „mexických
tancovaček“, při kterých sebou šily
do rytmu snad i rybičky v místním

akváriu, a úplný závěr patřil písničkám z pohádek. Několik desítek
posluchačů si zazpívalo, zatančilo a
odcházelo kolem půlnoci velmi spokojeně...

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

lavečera při předávání Andělů a
už dnes si jej si můžete poslechnout v Jukeboxu internetových
stránek www.arakain.cz.
Už od zahájení prodejů vstupenek se
výroční turné Arakainu setkává s obrovským zájmem. Důkazem toho je
skutečnost, že už dlouhých šest týdnů před prvním koncertem v Polné u
Jihlavy hlásí kapela i místní pořadatel VYPRODÁNO! Dalšími vyprodanými koncerty jsou Plzeň, Brno,
Chyšky, Kardašova Řečice a rychle
mizí také lístky na prostějovský
večer. Fanoušci by tak rozhodně neměli nechávat zakoupení vstupenek
na poslední chvíli.
Arakain za dobu své existence stačil vydat jednatřicet nosičů, které si
zakoupilo více jak tři čtvrtě milionu
posluchačů. Vystoupení kapely za
třicet let shlédlo okolo tří milionů
diváků. Také si pamatujete, jak kdysi zněly skladby jako Cournoutto,
Dotyky nebo Zimní královna z úst
začínající Lucie Bílé? Nebo naopak
patříte k mladší generaci a tuto etapu Arakainu znáte jen z vyprávění

a archivních materiálů? V obou případech máte letos jedinečnou šanci
právě na prostějovském koncertě
prožít vše na živo!
Jak asi budou po letech skladby znít
od dnes už zkušených a časem prověřených osobností? Připraví si pro
vás kapela i nějaký bonus? Nechte
se překvapit, vše vypukne už příští
pátek 23. března Prostějově. Společenský dům bude pro návštěvníky otevřen už od 18:30 hodin,
koncert začíná ve 20:00 hodin,
kdy na pódium naskočí předkapela ABSOLUT DEAFERS a tříhodinová show Arakainu vypukne
už po 21:00 hodin.
Pozadu nezůstává ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Nejenže můžete v naší soutěži každý týden
zápolit o lístky a „cédéčka“ posledního alba „Restart“, ale v příštím vydání k tomu navíc vyhrát
ještě exkluzivní triko! Nádavkem
pak budiž připravované interview
s čelními představiteli Arakainu,
které si můžete přečíst již v následujícím čísle Večerníku!

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 právě probíhajících třech
týdnech tak mezi vás rozdělujeme hned PŮLTUCET
LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá ryze na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
a OLOMOUCKÉHO Večerníku od pondělí 5. do středy
21. března ve třech dějstvích. Z každého kola 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... A navrch tento týden přidáváme pro jednoho z výherců
CD s názvem alba „RESTART“!
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...

V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že exkluzivní host
všech zastávek koncertní šňůry Arakainu po třiceti letech a
nejúspěšnější zpěvačka tuzemské scény Lucie Bílá, začínala
právě v Arakainu a to v letech 1984 až 1986! Jsme rádi, že
vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 354 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali dvojici: Simona SLAVÍKOVÁ,
Havlíčkova 20, Prostějov * Alena FORMÁNKOVÁ, Otaslavice 173
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV
Večerníku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
Jak se jmenuje nový společný hit
skupiny ARAKAIN a Lucie Bílé?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 16. BŘEZNA, jména
již druhé dvojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 19. března, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem
tři. 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.

Ze života města
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Z aquaparku zmizely letité stromy
„Nechali jsme je pokácet, byly hrozbou pro návštěvníky,“ míní šéf Domovní správy
Stromy, které na koupališti
v Koupelkách v Krasické
ulici rostly desítky let a poskytovaly návštěvníkům při
koupání či odpočinku příjemný stín, jsou pokáceny.
Podle jednatele Domovní
správy šlo především o topoly, které musely padnout
na základě odborného posudku o jejich zdravotním stavu. Současný aquapark
nyní tak trochu připomíná holou pláň.
Prostějov/mik
Vladimír Průša poukazuje na to,
že prvořadým zájmem Domovní
správy coby provozovatele aquaparku je maximální bezpečnost
návštěvníků. „Aby se příchozím
nic nestalo, pravidelně v aquaparku kontrolujeme stav stromů. V
létě loňského roku jsme znovu nechali udělat odbornou expertízu.
Z ní vyplynulo, že velká většina
těchto stromů, převážně topolů,

je v hodně špatném stavu, který
se neustále zhoršuje. A tak jsme se
ve spolupráci s odborem majetku
města rozhodli k masivnímu kácení,“ informoval Večerník Vladimír Průša. Jak dodal, pokácené
stromy budou nahrazeny novou
zelení. „Samozřejmě nedopustíme, aby byl areál aquaparku
celý zplanýrovaný a zůstala zde
jen holá pláň s bazény. Na druhé
straně byla pokácena drtivá většina stromů jen u plotu na severní

Stromy šly k zemi. Alej topolů na severní straně aquaparku připomínají už jenom nařezané zbytky kmenů.
Jak říká Vladimír Průša, ke kácení došlo kvůli špatnému zdravotnímu stavu stromů. 2x foto Michal Kadlec
straně areálu, takže zde nikomu
žádný stín neskýtaly. Uměl jsem
si představit, že by topoly mohly
ještě nějaký čas zůstat, ale vloni se
tady stala nebezpečná událost. Při
silném větru se z jednoho topolu
utrhla silná větev a dopadla jen
těsně vedle jedné z návštěvnic,
která ležela na dece. To byl ten
poslední impulz k tomu, že jsme
se rozhodli ke kácení,“ uvedl Vladimír Průša. „Navíc podél severní
strany aquaparku se nedávno po-

„Dopravka“ začala fungovat v novém
M. Nakládal: „Děkuji zaměstnancům za výdrž!“
Prostějov/mik - Akce kulový
blesk, tedy rychlé stěhování
úředníků i celého inventáře odboru dopravy Městského úřadu v Prostějově, proběhlo bez
větších potíží. Od pondělí už
„dopravka“ funguje v nových
prostorách po Domovní správě.
„Chtěl bych poděkovat všem
pracovníkům odboru za nasazení a hodiny dřiny. Přestěhovat
veškeré zařízení a tuny spisového materiálu nebylo opravdu nic
jednoduchého. Teď ještě všechno
poskládat, uklidit a v pondělí ráno
už začneme běžně fungovat pro
veřejnost,“ řekl Večerníku den
před otevřením nového sídla Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy.

V pondělí 5. března od osmi
hodin ráno přestěhovaný úřad
otevřel dveře svým klientům,
před polednem pak proběhlo slavnostní otevření nových
prostor za účasti představitelů

vedení radnice. „Po týdnu je
těžké hodnotit, zda se našim
klientům nové prostory líbí. Ale
zatím jsem se setkal s kladnými
ohlasy,“ sdělil nám v pátek šéf
odboru.

Stihlo se to. Šéf odboru dopravy Miroslav Nakládal se svými podřízenými dokončoval ještě den před otevřením nových prostor poslední úpravy nového sídla v Demelově ulici.
Foto: Michal Kadlec

stavila cyklostezka, tudíž stejné
nebezpečí úrazu hrozilo i cyklistům, kteří pod topoly projížděli,“
dodal šéf Domovní správy.
Jak jsme se ještě dozvěděli, nejenom kácením starých stromů je v
současnosti živ aquapark. Areál
pro vodomily se už v těchto dnech
připravuje na novou letní sezonu.
„V tuto dobu už tam brigádníci
provádějí například zastřihávání
keřů, ty hlavní práce se rozjedou
v polovině března a začátkem

dubna. To už pomalu začneme
i čistit bazény,“ popsal nám jednatel Domovní správy. Jak dodal
na úplný závěr, on sám věří v
daleko lepší sezonu, než byla ta
loňská. „Nezbývá nám než věřit,
že k nám počasí letos bude daleko
příznivější. Vloni jsme vykázali
finanční ztrátu při provozu aquaparku na 180 tisíc korun. Letos
věřím, že toto koupaliště navštíví
minimálně sto tisíc lidí,“ zasnil se
Vladimír Průša.

TORAY chce u nás

rozšířit svoji továrnu!
Prostějov/mik - Minulý týden
jsme získali informaci o jednání
nejvyšších představitelů města se
zástupci japonské textilky TORAY, která už delší dobu působí
v Prostějově. Podle našich zdrojů
hodlají Japonci v našem městě
rozšířit dosavadní výrobu a tím
přijmout další zaměstnance.
„Mohu potvrdit, že v minulém týdnu jednali zástupci firmy TORAY
se starostou města Miroslavem
Pišťákem a se mnou o možnosti vybudování dalšího výrobního areálu
v průmyslové zóně na pozemcích,
které již tato firma v lokalitě vlastní.
Pro město Prostějov je to velmi dobrá zpráva, avšak konečné rozhodnutí je na vedení firmy. Doufám, že

vyjádření managementu TORAY
bude kladné, protože město má
eminentní zájem na tom, aby další
výrobní areál této společnosti vzniknul právě u nás v Prostějově, což by
pochopitelně znamenalo nabídku
dalších pracovních míst. Zpočátku
by to byla minimálně padesátka
pracovních pozic,“ informoval nás
v pátek Jiří Pospíšil, místostarosta
Prostějova. Ten vyjádřil spokojenost
s dosavadním působením japonské
firmy v našem městě. „Kvituji vzájemnou vstřícnost města a firmy
TORAY, která jako první začala zaplňovat průmyslovou zónu, a doufám, že v tomto trendu spolupráce
budeme i nadále pokračovat,“ dodal
Jiří Pospíšil.

Potvrzeno! Švédové hodlají v Prostějově
postavit oděvní firmu až pro 500 zaměstnanců
Prostějov/mik - Jak jsme před
dvěma týdny informovali jako
první, o podnikání v Prostějově mají vážný zájem Seveřané. Švédové zde v průmyslové
zóně chtějí postavit oděvní firmuaž pro pět set zaměstnanců, která by mohla být menší
náplastí pro lidi propuštěné ze
zkrachovalého Oděvního podniku. A jak jsme se na sklonku minulého týdne dozvěděli,
jednání mezi našimi radními a
Švédy výrazně pokročila.

„Jedná se o oděvní firmu, která z
důvodu tradice oděvnictví, velkého počtu kvalifikované pracovní
síly v Prostějově a výhodné strategické polohy města chce do budoucna umístit sídlo své pobočky
právě u nás. Jde o společnost,
která dlouhodobě spolupracuje s
Oděvním podnikem zejména v
oblasti měřenek. Švédové mají
zájem buď zakoupit pozemek, na
němž by postavili výrobní areál,
nebo si pronajmout 6000 metrů
čtverečních plochy pro svou bu-

doucí výrobu. V tuto chvíli je pro
ně prioritní pronájem tak, aby se
mohli do budoucna připravit na
výstavbu vlastního areálu,“ seznámil Večerník s výsledky jednání
Jiří Pospíšil, místostarosta města.
Jak dodal, jemu se zdá být projekt
švédské společnosti zajímavý.
„Určitě. Vzhledem k tomu, že
bychom do Prostějova chtěli přilákat i další nové firmy, které by
nabídly pracovní příležitosti, tak
samozřejmě vítáme i zájem této
švédské společnosti,“ pronesl mís-

tostarosta. Zajímalo nás, zda má
město, pokud by náhodou k dohodě nedošlo, připravenou jinou
alternativu. Máme tím na mysli,
zda existují ještě další zájemci
o pozemky v průmyslové zóně.
„Evidujeme další šestici zájemců,

kteří by v Prostějově chtěli vybudovat zázemí pro svoji výrobu, a
proto řešíme výkupy pozemků v
průmyslové zóně a tipujeme další možné prostory, které bychom
mohli těmto firmám nabídnout,“
sdělil Jiří Pospíšil.

Radní pod palbou

Zbývají za časů krize peníze i na kulturu?
Milada Sokolová: „Určitě nezůstane bez prostředků!“

Prostějov - Je předsedkyní Okrašlovacího spolku a
šéfkou kulturní komise při Radě města Prostějova.
Ke kultuře obecně a veřejnému životu vůbec má tato
dáma více než kladný přístup, což vede k jejímu nemalému zapojení do života v našem městě. V uplynulém týdnu jsme s Miladou Sokolovou (na snímku)
hovořili nejen o rozdělených finančních grantech pro
kulturní činnost v rámci prostějovského dění.
Petr Kozák
Všude se v současnosti musí šetřit. Zbývají v takové situaci
v prostějovském rozpočtu ještě peníze na kulturu, která
často v horších časech doplatí
na škrty jako první?
„V našem městě dlouhodobě
funguje program veřejné finanční podpory pro nejrůznější
oblasti, mezi kterými hraje dů-

ležitou roli i kultura. V letošním
roce došlo z ekonomických důvodů bohužel ke snížení objemu prostředků ve všech oblastech veřejné finanční podpory.
Podařilo se ovšem podporu kulturních aktivit udržet ve výši,
která nám umožnila podpořit
opět veškeré kulturní spolky v
jejich celoroční činnosti.“
Kam konkrétně
„kulturní“ peníze
letos poputují?

„Podporu od města by opět měli
dostat prostějovští fotografové,
loutkové divadlo Starost, divadelní spolky Moje divadlo či

Historia, divadlo Point, pěvecká
sdružení Vlastimila a Orlice, prostějovské galerie či Klub přátel
výtvarného umění.“
Je kulturní život
v Prostějově dostatečně bohatý, nebo mu něco
chybí?
„Přes množství výstav, koncertů,
Prostějovské léto a Prostějovskou
zimu, divadelní představení profesionálních i amatérských divadel
občas slýchám, že Prostějov již
není městem kultury, ale pouze
sportu. Považuji to za subjektivní
pohled, ale na druhou stranu kultury není nikdy dost a nových nápadů na tomto poli už vůbec. Chtěla
bych proto Prostějovany vyzvat
k diskuzi a podnětům, co jim chybí a co by ve městě na kulturním
poli přivítali. Nejsme na radnici
samozřejmě vševědoucí, a proto si
nechám ráda poradit, jak prostějovské kulturní aktivity ještě vylepšit.

Se svými náměty se na mě můžete
obrátit přímo, přes e-mail:
MiladaSokolova@seznam.cz.“
Nepřijdete jako
radní pro kulturu
také s vlastními podněty?
„Určitě. V jednom případě jsem
už dokonce přešla od myšlenky
k činu. Podařilo se mi například
na duben domluvit do Prostějova
koncert irského zpěváka Marka
Gearyho, který je ve své zemi
přirovnáván ke Glenu Hansardovi, jenž se u nás proslavil díky
spolupráci s Markétou Irglovou a
oscarovému filmu Once. Jediné,
co je pro mě v této souvislosti poněkud citlivé, je termín koncertu.
Ten se totiž uskuteční na Velký
pátek. Bohužel, jiný termín nebyl vzhledem k vytížení zpěváka
možný. Doufám ale, že si takové
exkluzivní vystoupení najde i
v tento den posluchače, obzvlášť
když vstup na koncert je volný.“

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rády vám poradíme...

JARO 2012 - TRENDY A TIPY
Padesátá léta
a pastelové barvy

zdraví nade vše...

Klíšťata se probouzejí!
Jak všichni víme, největší výskyt
klíšťat je na jaře a na podzim. Při
mírných zimách nejsou ani v tomto období nálezy přisátých „potvůrek“ vzácností. Před klíšťaty
se můžete chránit nejrůznějšími
způsoby, a to repelenty ve formě
spreje, gelu, tělové emulze, krému a podobně. Těchto přípravků
je na trhu nepřeberné množství,
věděli jste však, že existují i podomácku vyrobené účinné zbraně?

Olej a ocet
Do láhve (s rozprašovačem) nalijte
trochu rostlinného nebo mandlového oleje, přidejte asi dvacet kapek
růžového olejíčku a jeden hrneček
vody. Vše důkladně protřepejte.
Další alternativou je smíchání dvou
dílů vody s dílem jablečného octa.
Nakonec přidáte několik kapek
svého oblíbeného oleje. Tyto směsi
můžete aplikovat na odhalené části těla, či srst vašich mazlíčků před
pobytem v místech s výskytem
klíšťat.
Peppermint
Smíchejte dva hrnky vody s dvaceti
kapkami peprmintového olejíčku a
další domácí repelent je hotov.
A trochu exotiky závěrem...

Vezměte tři díly vařící vody a
přidejte několik oloupaných a
nakrájených citrusových plodů.
Nejvhodnější jsou pomeranče,
citróny, limetky nebo grapefruity. Nechejte minutu vařit, poté
stáhněte oheň a povařte ještě asi
hodinu.
Veškeré repelenty a represe mohou klíšťata od člověka pouze odpudit. Stoprocentní ochranou proti nákaze klíšťovou encefalitidou
však stále zůstává OČKOVÁNÍ!

Angrešt - bobulky plné zdraví
Plody angreštu mají vysoký obsah ovocných kyselin (převažuje
kyselina citrónová), pektinů a vitaminu C. Obsahují také vitamín
E, B, karoten, minerály – železo,
draslík, vápník, hořčík a zinek.
Plody mají také 5 – 15 % cukrů

převážně glukózu a fruktózu a
vlákninu. V lidovém léčitelství
byl užíván jako prostředek proti
zácpě, vyššímu krevnímu tlaku a
anémii. Angrešt čistí střeva, zlepšuje trávení, ale také podporuje
tvorbu zdravé pokožky a vlasů.
Můžete ho konzumovat přímo
nebo použít do míchaných salátů,
na ovocné koláče, kompot, džem,
marmeládu.
ÚČINKY NA ORGANISMUS:
- pomáhá při ateroskleróze
- účinkuje při zácpě
- snižuje krevní tlak
- zlepšuje využití bílkovin
- podporuje tvorbu zdravé pokožky
a vlasů
- posiluje cévy
- má kladný vliv na vazivové tkáně
- zbavuje tělo jedovatých kovů

Angreštová omáčka
Budete potřebovat: 500 g angreštu (bez stopek a okvětí), 2 lžíce citrónové šťávy, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce cukru, 50 g másla, 2 dl smetany, špetku soli a trochu vody na zalití.
Přepůlený angrešt povaříme s vodou a mícháme, aby se nepřipaloval,
potom i s vodou prolisujeme. Z másla a mouky vytvoříme jíšku, zalijeme ji prolisovaným angreštovým protlakem, osolíme, dochutíme citrónovou šťávou a cukrem a za stálého míchání povaříme. Do prochladlé
omáčky potom zamícháme smetanu. Omáčku podáváme k pečeným a
grilovaným masům, ale i k ovocným knedlíkům a moučným jídlům.

„Péct musíte s radostí a láskou, ve výsledku to pak daleko víc
a lépe chutná,“ říká VĚRA NOVOTNÁ o výrobě cukroví
Prostějov - Dnes vám Večernice přináší další zajímavý
rozhovor, tentokrát s paní Věrou Novotnou z Prostějova.
Tato drobounká, pohostinná a velmi sympatická šestasedmdesátiletá babička nám prozradila, proč si zamilovala
pečení cukroví a jaké triky můžete vy samy použít v kuchyni. Zajímá vás víc? Přečtěte si následující řádky exkluzivního interview...
Nikol Hlochová
Kdo vás naučil vařit a jak
jste se dostala k profesi cukrářky?
„ Asi byste si řekla, že moje maminka, ale u nás to bylo trochu jinak. Moji
maminku pečení moc nebavilo. Sem
tam upekla nějakou tu bábovku, koláč, ale jinak byla u nás trouba studená. Bydleli jsme v malém rodinném
domečku kousek za Prostějovem také
s babičkou a právě ona mě naučila vařit i péct. Vše dělala s takovou láskou
a péčí, že by vám bylo až líto to sníst.
Po měšťance jsem se vyučila švadlenou na tatínkovo přání, ale pekla jsem
pořád. S profesí cukrářky jsem začala
až po revoluci.“
Děláte nádherné dorty a zákusky, pečete i pro veřejnost nebo už jen tak sobě
pro radost? Jaké druhy vašeho
cukroví mají lidé nejraději?
„Děkuji, ale už skoro šest let peču
jen pro sebe nebo pro rodinu dorty
k narozeninám a zákusky na svátky.
Stále se snažím dělat vše ručně, bez
používání šlehačů a jiných vymožeností. Bohužel už mám věk a s ním
související zdravotní problémy, proto
bych zakázkovou výrobu nezvládala.
Vzpomínám si, že když si ke mně
chodili lidé pro cukroví, objednávali
si velice často zdobené dorty, trubič-

ky, anebo šlehané šátečky. To byla
moje specialita.“
Co konkrétně vás na pečení
nejvíce baví? A kde berete
nápady?
„Nejraději mám modelování kytiček
všech možných druhů, různých zvířátek a podobně. Dokážu si s tím hrát
třeba celý večer u televize...(směje
se) Jinak jsem vždycky ráda experimentovala a vlastně to trochu dělám
i teď. Možná bych si troufla říct, že
se mi nikdy nepodařilo upéct dva
stejné dorty, vždycky se snažím něco

změnit a vylepšit. To je právě to, co
mi na sladkostech nejvíce imponuje.
Ze stejného základu můžete s trochou
fantazie vytvořit cokoliv. Recepty
jsem si schraňovala celý život - od
kolegyň v práci, od známých či příbuzných. Mám dokonce ještě ty babiččiny, sice trochu vybledlé, ale peču
podle nich pořád nejraději...(úsměv)“
Můžete našim čtenářkám
dát nějaké „babské rady“
pro pečení?
„Hlavní je kupovat kvalitní suroviny.
Jinak je i pár „fíglů“, které dodají zákusku tu pravou křehkost. Já osobně
radím, aby si všichni před každým
pečením prosili mouku a místo vanilkového cukru použili pravý lusk.
Rozdíl je i mezi pravým máslem a
Herou, s máslem je těsto jemnější.
Jinak si můžete vylepšit různé náplně
jako například oříškovou tím, když
do ní přidáte mletý hřebíček a badyán...“

BABIČČINY TRUBIČKY
Těsto: 400 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 100 g mletých ořechů, 1 lžička kakaa, 1 vejce, 250 g másla
Poleva: 100 g čokolády na vaření, 50 g ztuženého tuku
Na vál prosejeme mouku, cukr a kakao. Přidáme ořechy, promícháme
a uděláme důlek, do kterého rozklepneme celé vejce. Tuk nasekaný na
kousky rozmístíme kolem důlku a vypracujeme těsto. Dále rozválíme
tenký plát a podle pravítka nařežeme pruhy tak široké, jak dlouhé chceme trubičky (Večernice dělá 5 cm - pozn.red.). Na kraj pruhu položíme
kovovou trubičku a otáčíme ji i s těstem. Až je celá obalená, odřízneme těsto od zbývajícího pruhu a trubičku s těstem položíme na plech
vyložený papírem na pečení. Pečeme při 180 - 190°C asi deset minut.
Trubičky sundáváme z kovových trubiček ještě horké. Konce vychladlých trubiček pak máčíme v čokoládové polevě a na mřížce necháme
zaschnout. Nakonec je naplníme pomocí cukrářského sáčku libovolným krémem nebo pařížskou šlehačkou.
Dobrou chuť!

Letošní jarní trendy se uchylují spíše ke sportovnímu až mladistvému stylu. V módě se obrazně vrátíme do dvacátých,
padesátých a sedmdesátých let minulého století. Jarní sezona
bude plná emocí, intenzivních, expresivních a zářivých odstínů, ale i jemných barev...
Mezi těmi kraluje královsky modrá, žlutá, zelená, oranžová,
růžová s červenou a nechybí ani smetanová či bílá. Těšit se
můžete také na trend inspirovaný domorodou Afrikou, květinové potisky a neopustí nás ani oblíbené zvířecí vzory. Hlavním trendem bude pohodlné a volnější oblečení, které hravě
skryje i vaše případné nedostatky.
Tuniky, svetříky a hlavně košile, právě tyto kousky by se
měly objevit na jaře ve vašem šatníku. Přednost před upnutými mini šatičkami by měly dostat šortky do půli stehen, úzké
či širší kalhoty v délce nad kotníky, volná saka a sportovní
bundy. Pokud máte rády úzké džíny, mám pro vás dobrou
zprávu, i tento typ zůstává v módním hledáčku. Potěšíme
však také ty, které holdují spíše zvonovým nohavicím (opticky prodlužují vaše nohy), i ty se totiž na jaře vrátí do módy.
Jednotlivé linie oblečení mají hýřit optimismem, jasnými
barvami a nedbale elegantním stylem.
Věříme, že si každá z vás určitě vybere podle své chuti. A
hlavně nezapomeňte, že pestrobarevné oblečení by měly
dotvářet i doplňky jako kabelky, šátky či ozdoby do vlasů.
Hlavní a nezbytnou součástí celého outfitu by měla být i
Boty, botky, botičky
vaše nálada.
Letošní rok bude plný zářivého oblečení, takže odhoďte Stejně jako vaše oblečení, i vaše boty na jaře ozdobí barvy,
všechny zimní chmury a těšte se na teplé a slunečné po- květinové vzory a rozmanitost. I když si asi ještě všechny hřejeme nohy ve vlněných ponožkách a vysokých kočasí - už není daleko!
začkách, v obchodech se pomalu, ale jistě objevují první
jarní balerínky, tenisky a polobotky. Ideální variantou na
postupný přechod ze zimy jsou kotníkové šněrovací boty
ve vojenském stylu nebo polovysoké kozačky s různými
perforacemi. V módě jsou světlé odstíny jako smetanová, šedá či tělová. Dále si můžete vybírat v nepřeberném
množství šněrovacích polobotek v „pánském stylu“. Pro
teplejší dny jsou skvělou variantou boty na způsob dřeváků. Široké podpatky, platformy a kvalitní materiál jsou zárukou pohodlí a zároveň jisté elegance. Už klasikou jsou na
jaře pohodlné balerínky. U nich si však musíte dávat pozor
na podrážku, aby se vám nestalo, že při chůzi ucítíte každý
kamínek. Prim budou hrát háčkované a pletené materiály,
retro styl padesátých let i oblíbené květinové motivy. Největším hitem letošního jara a potažmo i léta budou boty
na klínku. Otevřené, uzavřené, barevné či s kytičkami.
Tyto botky vám dodají na ženskosti a skvěle oživí outfit
s obyčejnými džínami. Dodají však šmrnc i jednoduchým
šatům, sukním a kraťasům.

co je „in“...

Mingle... nový trend v partnerství
Výraz mingle vznikl spojením anglických slov „married, but single“
(vdaná, ale svobodná). V podstatě
to znamená: mám partnera, ale chci
mít vlastní domácnost. Tento životní styl se stává populární po celém
světě. V posledních letech se totiž
rozmáhá trend, kdy svatby nejsou
takzvaně „IN“, singles si žijí svůj
osamělý život a do toho tu máme
dvojice, které spolu sice chodí, ale za
nic na světě by spolu nebydlely...
Někomu vařit a prát? Nikdy... Dvojice
se vídá, jen když chce. Upravení a natěšení. Je to prý ideální, protože takhle
láska nezevšední a navíc vás nikdo nehlídá. Lidem, kteří vyznávají tento typ
vztahu, se říká mingles.
Ano, je to příjemnější, než být pořád
sám. Máte s kým sdílet kulturu, sport,

večeře, i postel. Zavolám, sejdeme se,
pobavíme. Takhle to může vlastně fungovat pořád. Tyto páry vědí, že mají s
kým trávit volný čas, mají se na koho
spolehnout, nejsou nuceni vyhledávat
náhodné sexuální známosti. Ženy si
tak libují v tom, že je partner například
nikdy neuvidí při provádění nevábných
kosmetických procedur a muži se pro
změnu mohou nerušeně dívat na fotbal
v trenýrkách, popíjet u toho pivo z plechovky a sypat si brambůrky do pusy
rovnou z pytlíku. Fenomén mingle,
který se začal šířit po světě jako lavina,
znepokojuje sociology a demografy,
protože nahrazuje soužití v páru a nerozvíjí potřebu založit rodinu. Společné soužití je totiž jednou z věcí, které
prověří, jak pevný vztah doopravdy je.
Může se vám totiž docela snadno stát,
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že jste s někým mnoho let, ale znáte ho
pouze z „hezkých chvil“.
Minglové jsou svobodymilovní, samostatní, často dobře situovaní lidé s
dobrým společenským postavením.
Zapřisáhlí mingles jsou přesvědčeni,
že každodenního soužití s partnerem v
jedné domácnosti nejsou schopni. Někteří lidé se k mingles vztahu uchylují
hlavně proto, že vyrůstali v neúplných
nebo nefunkčních rodinách, a nejsou
proto schopni trávit dlouhodobě svůj
čas s někým jiným.
Ať už jste pár „klasický“ či mingles,
pamatujte na to, že je vědecky dokázáno, že život v páru lidskému zdraví
svědčí. Z mnoha důvodů, hlavně proto, že člověku pak zbývá o něco méně
času navázat „trvalé přátelství“ s počítačem a skleničkou...

Téma: vražda
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VEČERNÍK ZJISTIL INFORMACE A PŘEDAL JE POLICII I S VRAHOVÝM KOMPLICEM

Spolupráce mezi novináři a kriminálkou tak byla ku prospěchu všem!

Prostějov/mik, mls, pk- PROSTĚJOVSKÝ Večerník v
minulém čísle jako jediný obsáhle informoval o odporném
činu tehdy ještě neznámého
pachatele. Surová vražda
jednaosmdesátiletého muže
bydlícího v panelovém domě
v Okružní ulici číslo 31 otřásla prostějovskou veřejností. O
to víc, že občané byli ze strany
krajské policie informováni o
nebezpečí nevyzpytatelného
pachatele až za dlouhé tři dny
po činu. Vrah se totiž zatím
pohyboval po svobodě, a jak
se o pár dní později ukázalo,
byl schopen ve svých, mírně
řečeno, prohřešcích pokračovat i pro pár korun. Jsme
proto rádi, že i naší zásluhou
byl ve čtvrtek, tedy šest dní po
vraždě, dopaden! A nejenom
to, v pátek ráno zaklapla želízka i na rukou člověka, od
kterého naše redakce získala
zásadní informace o identitě
hlavního podezřelého. Oba
muži, napůl bezdomovci,
plánovali návštěvu seniora
bydlícího v Okružní ulici číslo
31 dlouho dopředu. V hospodě se dozvěděli, že stařec má
údajně cenné sbírky mincí
a známek. Muži ho chtěli
okrást a vetřeli se k němu do
bytu pod falešnou záminkou
kontroly elektřiny. Vražda
byla naprosto zbytečná, důchodce doma neměl naprosto
nic cenného. Na náš popud
pak prostějovská kriminálka
ve čtvrtek večer zatkla jednapadesátiletého R. M., který
měl vraždit. Bydlel pár stovek
metrů od místa vraždy, v takzvaném „parlamentu“ v ulici

Šárka! Našim čtenářům jsme
chronologicky seřadili veškeré události minulého týdne,
podle kterých jsme prostějovským kriminalistům předali
velmi cenné informace.
Úvod týdne: SAMÉ ZMATKY
Hned po zveřejnění naší reportáže o vraždě starého muže z
Okružní ulice se ve městě strhl
poprask. Bohužel, nepodařilo se
nám zveřejnit identikit pachatele, který na základě očitých
svědků, kteří vraha zahlédli v
domě v Okružní ulici, sestavila policie. Krajská kriminálka
nám ho totiž v neděli do půlnoci, tedy v čas uzávěrky našich
novin, odmítla předat. Nakonec
se ukázalo, že jsme nemuseli litovat. Zatímco podobiznu
možného vraha se žádostí o
pátrání vylepovali policisté na
stovkách veřejných míst, vznikaly první pochybnosti. Svědci
z domu v Okružní ulici, včetně

muže, kterého Večerník oslovil
už pár hodin po vraždě, se nám
ozvali, že policií sestavená podoba pachatele vraždy naprosto neodpovídá realitě. Během
pondělí a úterý jsme se pak
dozvídali kusé informace o průběhu vyšetřování. Věděli jsme,
že kriminálka prověřuje desítky
lidí, na které byla upozorněna
veřejností. Ani jeden poznatek
však nevedl ke zjištění totožnosti vraha. Do pátrání na vlastní pěst se tak pustil i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Středa: BOD ZLOMU!
Ve středu odpoledne telefonicky oslovil redakci Večerníku
našim čtenářům dobře známý
David B., který v nedávné minulosti vyhrožoval sebevraždou
kvůli zhrzené lásce. Tvrdil, že
zná jméno i bydliště vraha seniora z Okružní ulice. Za tuto
informaci požadoval po nás

Jméno pravděpodobného vraha dostali od nás kriminalisté na papíře

nejdříve tisíc korun, později své
nároky snížil na dvě stovky...
Zpočátku jsme mu příliš nedůvěřovali, byl opilý a zároveň
nám nedokázal o okolnostech
případu říct nic, co bychom
sami nevěděli. Naopak zpochybňoval věci, které jsme
na základě výpovědi přímých
svědků uveřejnili. Na otázku,
jak se jméno vraha dozvěděl,
odpověděl, že „od kluků”. Peníze jsme mu odmítli dát a on
odešel.

Čtvrtek dopoledne:
NEDALO NÁM TO…
Už od rána tohoto dne to v naší
redakci vřelo. Jak se říká, ráno
moudřejší večera. Věděli jsme,
že David. B. není zrovna ten,
komu by se dalo stoprocentně
věřit, ale některá jeho slova v
nás vzbuzovala přesvědčení, že
muž, který žije na pokraji bezdomovectví, o vraždě v Okružní ulici ví víc než my všichni
dohromady. Rozhodli jsme se
ho za každou cenu vyhledat.
Nejprve zvyšoval svůj požadavek, za to, že práskne vraha, už
chtěl dva tisíce korun. Pozvali
jsme ho do redakce s tím, že
pokud se jeho informace budou
alespoň trochu podobat realitě,
jsme ochotni mu zaplatit. David
B. souhlasil...
Čtvrtek večer: DOZVÍDÁMESE
JMÉNO VRAHA,
VOLÁME KRIMINÁLKU
Po dalším dlouhém a náročném
dohadování nás David B. ve
čtvrtek v podvečer nakonec v
redakci navštívil. Přišel opilý,
říkal, že právě jde od vraha, že
spolu „chlastali“. To byl mo-

ment, kdy jsme o všem uvědomili prostějovskou kriminální
službu. Policistům jsme přímo
řekli, že máme indicie, které by
pomohly dopadnout vraha starého pána z Okružní ulice. Než
policisté přijeli do naší redakce,
výslech Davida B. probíhal v
naší režii. A nakonec tomu tak
bylo stejně, když vyšetřovatelé
přijeli. Pak už jsme jednotlivé
kroky konzultovali a plánovali
společně. David B. kromě toho,
že zná vraha, dokonce vypověděl, že společně připravují další
loupež, protože nutně potřebují
peníze. Chtěl se však bavit výhradně jen s jednou z našich
kolegyní, které jako jediné důvěřoval. Jí se nakonec svěřil se
vším. Vypověděl, že za starým
mužem do bytu v Okružní ulici
šel minulý pátek společně s jeho
vrahem. V plánu měli okrást jej,
neboť se proslýchalo, že vlastní
větší sbírku vzácných mincí.
David B. pak dle svých slov
do bytu nešel a čekal na chodbě. Jakmile „začalo být rušno”,
sbalil se a utekl. Důležité bylo,
že věděl fakta, která se nemohl
dozvědět nikde jinde. Například,
že vrah si z bytu své oběti nic
cenného neodnesl. Tohle nikdo
kromě policie a přímých svědků
události nevěděl. A pak přišlo
to hlavní: naší kolegyni na kus
papíru napsal jméno i bydliště
vraha. Na to čekali kriminalisté,
kteří netrpělivě přešlapovali v
přední kanceláři naší redakce,
zatímco kolegyně s Davidem
B. hovořila v zadním traktu redakce. Na to se už mohlo naplno rozběhnout policejní pátrání
po R. M. bydlícím v prostějovském „parlamentu“ na Šárce.

VRAH BYDLEL za rohem
od místa činu - v sociálním
domě - „parlamentu“ na Šárce!
Kriminalisté okamžitě z naší
redakce vyrazili údajného vraha
zatknout. Samotného Davida B.
jeho zpověď i množství vypitého alkoholu natolik zmohly, že
v naší redakci usnul. Poté jej
policista v civilu, o němž jsme
tvrdili, že je dobrý kamarád naší
kolegyně, odvezl na chatu, kde
strávil noc.

Čtvrtek v noci:
PŘIJELA KRAJSKÁ
MORDPARTA
Kromě zatčeného R. M. míříme
do sídla prostějovské policie na
Újezdě i my. Je potřeba sepsat
protokol, do něhož podrobně
uvádíme veškeré údaje o tom,
jak jsme získali informace o
identitě vraha a také jsme popsali, jak probíhala naše spolupráce s kriminalisty. V místnosti naproti nás přes chodbu
probíhal předběžný výslech
muže podezřelého z vraždy.
Stačili jsme ho letmo zahlédnout na chodbě, jak ho přivádějí už přítomní kriminalisté
z Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Muž se tvářil
arogantně, byl však viditelně
pod silným vlivem alkoholu.
Zhruba dvě hodiny po půlnoci
jedeme domů s velmi uspokojivým pocitem, že se dobrá práce
podařila a spolupráce novinářů
s kriminální policií se znovu
osvědčila.

Pátek ráno: ZATČEN
SPOLUPACHATEL DAVID B.
Po osmé hodině ranní si k hypermarketu Tesco přijela kriminálka i pro našeho „informátora“ a spolupachatele vraždy v
jedné osobě Davida B. Společně s hlavním podezřelým R. M.
si ho odváží krajská kriminálka
do Olomouce. Nejdříve putují
na záchytku, pak do cely předběžného zadržení. Zároveň probíhá série jejich výslechů...
Neděle: OBA ZŮSTÁVAJÍ
VE VAZBĚ
Oba muži byli v neděli po obědě převezeni ke Krajskému
soudu do Brna. Soudce tady
souhlasil s uvalením vazby.
Vrahovi a jeho komplicovi tak
skončily dny svobody. Doufáme, že na pěkně dlouho.
Nás, všechny členy redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, pak hřeje silný
pocit, že jsme nejenže splnili občanskou povinnost a
zachovali se v zájmu spravedlnosti, ale hlavně jsme
alespoň trochu napomohli
dobré věci a staříkovi, který
si takovou smrt určitě nezasloužil.. Vždyť ostatně i sama
kolegyně, která se asi minula povoláním, zaháněla jisté
výčitky uklidněním: Udělala jsem to pro toho starého
pána...

Podezřelý z vraždy se měl z „parlamentu” vystěhovat
Máme exkluzivní informace o Romanu M., kterého policie zatkla pro podezření z vraždy seniora v Okružní ulici
Chlast, dluhy, exekuce a zase chlast. Těmito slovy by se dal charakterizovat život padesátiletého Romana M. Ten donedávna bydlel
v prvním patře prostějovského „parlamentu” v ulici Šárka. Do jeho
vybydleného bytu se však nyní nikdo nedostane. Dveře jsou přelepeny páskami, které na ně nalepili olomoučtí kriminalisté. Romana
M. totiž ve čtvrtek policisté zatkli pro podezření z vraždy seniora v
Okružní ulici.
Prostějov/mls
Padesátiletý Roman M. se
do parlamentu v ulici Šárka
přestěhoval před přibližně
čtyřmi roky.
V té době pracoval v
prostějovských slévárnách a
žil se svojí přítelkyní. Z tohoto
zaměstnání ho před přibližně
dvěma roky propustili. „Měl
tam prý něco ukrást. Od té

doby to s ním šlo hodně z
kopce. Dělal pouze nějaké
brigády, přítelkyně se s ním
rozešla. Ještě loni v létě se
tady za ním občas zastavila.
Myslím, že po něm chtěla
peníze, co jí dlužil. Nejhorší
ale bylo, že začal strašně moc
chlastat. Chodil tady za ním
třeba jeden kumpán, byl to
tak pětatřicetiletý blonďák. S
tím hodně pili,” uvedla nám

jedna z jeho sousedek, která si
všimla, jak mu před nedávnem
z bytu stěhovali věci. „Od
exekutorů mu pravidelně
chodily obálky, myslím, že
dlužil i na nájemném. Slyšela
jsem, že se má odsud kvůli
dluhům vystěhovat,” sdělila
nám žena. Choval se Roman
M. někdy agresivně? „Když
byl střízlivý, byl to kliďas.
Byl docela šikovný, dokázal

NOVINÁŘI, POLICISTÉ
Martin Zaoral
Práce policisty a novináře má
mnoho společného. Oba by
měli být schopni o důležitém
případě od těch správných lidí
zjistit maximum informací.
Způsob, jakým s těmito informacemi naloží, se však často
liší. Pokusím se to charakterizovat na přístupu ke šroubování žárovky. Víte, kolik je
k tomuto úkonu třeba novinářů? Jen jeden, ale řekne to
úplně každému! A víte, kolik
je na šroubování žárovky třeba policistů? Žádný. Nikdy tu
totiž žádná žárovka nebyla!
Oba tyto světy se střetly při
našem pokusu zveřejnit co
nejvíce informací o vraždě
seniora v Okružní ulici. Redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku totiž krajské policii opakovaně nabídla, že
v nejčtenějším týdeníku na
Prostějovsku „vykecá“ veškeré možné informace týkající
se osoby pachatele neobyčejně hnusného činu. Bylo totiž
radno se tohoto člověka bát!
Navíc lidé, kteří o něm cokoliv věděli, mohli policii jen a
jen pomoci. Jenže dva dny po
vraždě se krajská policie chovala, jako by k žádné vraždě
ani nedošlo. Po osmačtyřiceti

A ŠROUBOVÁNÍ ŽÁROVKY

hodinách vyšetřování jsme se
nakonec dočkali dvou vět!
V pondělí, tedy v den, kdy se
tyto informace mohly šířit ve
vysokém nákladu na novinovém papíře, s nimi krajští
policisté konečně vyšli na veřejnost. Zřejmě v Olomouci
čekali na schválení normované policejní A4. Ty se pak
společně s pravděpodobným
popisem vraha od pondělí začaly vylepovat na veřejných
místech po celém Prostějově.
Skončil víkend a policisté se
zachovali jako správní novináři. Vše, co o pachateli věděli, zveřejnili.
Kvůli neochotě spolupracovat
s naší redakcí se podle některých stala krajská policie
z naší strany terčem ošklivého a nespravedlivého útoku.

Našli se i takoví, kteří jí okamžitě přispěchali na pomoc.
Překvapivě mezi ně patřila
i jedna novinářka z konkurenčního média. Přestože i v
jejím zájmu by mělo být zveřejnit maximum informací,
ona sama si je jaksi nebyla
schopna nikde zjistit. Pouze
pasivně čekala na to, co bude
moci zkopírovat z oficiální tiskové zprávy. Jenže pasivita se
nevyplácí! A legraci si udělala
určitě z těch nepravých...
Můžeme být konečně rádi,
že v minulém Prostějovském
Večerníku dostatek informací
o vrahovi díky tajnůstkářství
krajské policie nevyšel. Vždyť
i jeho komplic se nám přímo v
redakci vysmál, že o něm víme
akorát velké kulové. Namítali
jsme, že on o něm ví jen to, co
si přečetl na skle v obchoďáku. To ho naštvalo. Aby nám
dokázal, že tomu tak není,
tak nám jeho jméno i další
podrobnosti vraždy prozradil.
A ty si u nás, ale ani nikde jinde přečíst nemohl!
Na závěr tak zbývá jediná
otázka. Pokud novináři zašroubují žárovku, jak se zachovají policisté? Budou se
stále tvářit, že nějací novináři
neexistují?

ledacos opravit, říkalo se
o něm, že dřív měl hodně
peněz. Jak se však napil, tak
agresivní občas býval, hodně
řval a párkrát i vyhrožoval, že
nás tady všechny zabije. Že
by však někdy někoho přímo
napadl, o tom jsem neslyšela.
Poslední dobou ale hodně sešel,
zhubl, byl pořád nalitý, strašně
to z něho táhlo, pořád se jenom
motal. Střízlivého jste ho
vůbec nepotkali,” vypověděla
další žena z prostějovského
parlamentu, která nám
potvrdila, že ke krádežím
neměl Roman M. daleko.
„Je to asi rok, co přemlouval
mého muže, ať s ním jde něco
vykrást,” zmínila se. Zde je
třeba poznamenat, že svého
posledního kumpána zřejmě
Roman M. našel v Davidovi B.,

Chlast z něj
dělal zvíře!
kterého nám sousedka popsala
coby pětatřicetiletého blonďáka.
Sám Roman M. měl kam jít. Je
otcem jedné dcery, stále žijí

jeho starostliví rodiče, kterým
nebyl jeho osud lhostejný.
„Jsou to takoví stařečci, nosili
mu sem jídlo, kolikrát ho doma

ani nezastihli, tak to nechávali
u nás. Bylo to dojemné.
Říkali jsme si, že bez nich by
ani nejedl a jenom chlastal,”
poznamenala sousedka. Právě
rodiče a své nejbližší příbuzné
svým životním stylem Roman
M. nejvíce trápil. „Má ještě
minimálně jednu sestru, to je
ale slušná ženská, znám ji, sama
mi říkala, že s ním zažila hodně
trá
trápení,”
dodala jedna z žen z
pr
prostějovského
parlamentu.
By z něhož se měl Roman M.
Byt,
vy
vystěhovat,
je nyní skutečně
pr
prázdný.
Jeho novým útočištěm
př
před
světem, se kterým se
ne
nebyl
schopen vyrovnat, se
st
stala
policejní cela. Je velice
pravděpodobné, že to byl právě
on, kdo minulý pátek v Okružní
ulici zabil dvaaosmdesátiletého
muže.

Zveřejněný identikit neodpovídal
reálné podobě zadrženého vraha!

Prostějov/mik - Svědci z
Jak v pondělí policie
domu v Okružní ulici a kopopisovala vraha
neckonců i spolupachatel
vraždy David B. se shodují v
na základě svědků?
tom, že zveřejněný policejní
Muž ve věku kolem padesáti
identikit vůbec neodpovídal
roků, vysoký asi 170 až 180 censkutečné podobě vraha.
timetrů. Měl modré oči a brýle
„Byl jsem tím hrozně zklamán.
s tenkou stříbrnou obroučkou.
Na tom identikitu, který policie
V obličeji byl vrásčitý s neholev pondělí zveřejnila a nechala
nými vousy - strništěm. Měl malé
vylepit po celém Prostějově, na
zažloutlé zuby a tenké, úzké rty.
mě koukal někdo úplně jiný než
Na hlavě kšiltovku modré barvy
ten, koho jsem v okamžik vraža pod ní prošedivělé vlnité husté
dy viděl na chodbě. Ten muž
vlasy. V uvedené době byl oblez fotografie vypadal naprosto
čen v pletený svetr světle hnědé
tuctově, stejně jako vypadají
barvy u krku se stojatým límečstovky lidí jeho věku. Já jsem
kem a v přední části s kratším zipolicistům totiž uvedl některé
pem. Na nohou modré montérky
podrobné detaily, protože zřejs tzv. laclem, na kterém byl velký
mě jako jediný jsem vrahovi
bílý nápis „VÝTAH“. Na sobě
viděl přímo do tváře. Ne, na
měl ještě světle modrou lehkou
tom identikitu to nebyl vůbec
šusťákovou bundu na zip. Nehty
on,“ potvrdil nám František F. z
na rukou měl neupravené, okoudomu v Okružní ulici. A stejnésané a za nimi viditelnou špínu.
ho názoru byl i muž, od kterého
Hovořil česky bez dialektu či
jsme získali zásadní informace
slovní vady.
vedoucí k zatčení hlavního poPoznávacím znamením může být
dezřelého. „Docela jsme se tím
jeho obličej a krk, který měl poset
bavili, on i já. Takhle fakt nevyjizvami po akné nebo neštovicích.
padá, je to úplně jiný člověk,“
řekl Večerníku David. B., který
už nyní také bručí ve Vazební To není on! Podoba vraha, jak ho zveřejnila policie, byla více než nepřesná. Kriminalisté i veřejnost se
tak zřejmě honili za někým úplně jiným!
věznici v Brně.

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!!!

Terezie Frgálová
5. 3. 2012 53 cm 3,95 kg
Prostějov

Adéla Raclová
6. 3. 2012 54 cm 3,60 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.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.

Adam Tříska
6. 3. 2012 53 cm 4,00 kg
Zdětín

Filip Foukal
3. 3. 2012 49 cm 3,00 kg
Plumlov

Adam Sita
4. 3. 2012 50 cm 3,40 kg
Prostějov

TRIVIS v Hollywoodu aneb HOLLYWOOD v Trivisu...
Prostějov/red - V pátek 24.
února se prostějovský Společenský dům (KaSC) naplnil
hollywoodskými hvězdami.
Schodiště vedoucí k hlavnímu sálu se proměnilo
v chodník slávy posetý řadou
zvučných jmen, zdi zdobi-

ly plakáty a fotografie plné
slavných scén. Všudypřítomný kameraman a blesky
fotoaparátů jen dokreslovaly
celou scénu, načež téměř pět
set hostů se zatajeným dechem očekávalo začátek velkolepé show...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Cestování po kontinentech v podání

Nečekalo se na nic menšího
než na slavnostní dekorování
letošních maturantů Střední
školy veřejnoprávní TRIVIS
Prostějov. Nejprve převzali šerpy studenti dálkového studia a
po jejich proslovu následovalo
stužkování maturantů studia
denního. A právě oni si pro své
hosty připravili jako zlatý hřeb
večera show složenou z výstupů filmových hrdinů v nezapomenutelných scénách.
Jako první přijel samozřejmě
princ Krasoň alias třídní učitel
Lukáš Dopita na bílém koni
a pak se roztančila Moderní
Popelka, Chůva k pohledání,
Barbie a Ken, Pretty Woman
i Cat Woman… Objevil se
mimo jiné i James Bond a Marilyn Monroe, došlo dokonce
na Texaský masakr a pak se
celá třída společně roztančila v

závěrečné scéně z Flash Dance.
Všichni byli ve svých rolích tak
úžasní, že je potom hosté žádali
o autogram!
Celý ples skvěle moderoval Michal Mucha „Mušák“ a hostům
hrála hudební skupina Novios
z Mostkovic. Kromě bohaté
tomboly se pak večerem prolínala vystoupení latinsko-amerických tanců a freedance v podání členů Klubu sportovního
tance Quick Olomouc. Paní
učitelka Karoline Růžičková
pak coby Ella Fitzgerald zazpívala nezapomenutelný song
Summer time...
Stužkovací ples se tak stal nezapomenutelným zážitkem pro
všechny zúčastněné a letošní
´aktéři´ vzkazují svým mladším
spolužákům: „Laťka je hodně
vysoko nastavená. Máte co dělat, budoucí maturanti!“

SOŠ podnikání a obchodu

OKUHEPA AFRIKO!
Prostějov/pk - Cestování po
kontinentech je pro studenty
SOŠ podnikání a obchodu
v Prostějově již zavedenou
tradicí. Zvláště když průvodcem po těchto cestách není
nikdo jiný než Jirka Mára,
známý vozíčkář-cestovatel z
Přerova...
„Letos jsme spolu s Jirkou a
jeho cestovatelskou rodinou
prožívali zážitky z výpravy do
tajuplné Afriky. Dobrodružství
nejen úsměvná, ale v mnoha
případech i velmi nebezpečná,
nám byla prezentována zajímavým vyprávěním, proloženým fotografiemi a videoukázkami,“ sdělila Večerníku Mgr.
Miroslava Hořínková, organizátorka této akce.
Dvacetiletý Jirka upoutaný na
invalidní vozík díky velkému
nadšení a patřičné odvaze ro-

S hrdinou. Statečný vozíčkář-cestoval Jirka Mára po čase navštívil prostějovskou Střední školu podnikání a obchodu, kde jej místní
studenti přivítali více než vřele.
Foto: SŠPO Prostějov
dičů může cestovat po celém
světě. Se svalovou dystrofií bojuje více než statečně, přestože
nemoc neúprosně postupuje.
„Jirka se nám také svěřil, že
pokořil již všechny kontinenty
kromě Arktidy a dostali jsme

od něj slib, že příští rok nás
provede Austrálií. Jsme rádi,
že jej známe osobně a že mu
můžeme každoročně finančně
přispět na jeho náročnou rehabilitaci,“ podotkla Miroslava
Hořínková.

Děti přicházejí a odcházejí,

KARNEVAL ZŮSTÁVÁ

K nerozeznání... Děti ze školní družiny se při tradičním karnevalu
převlékly za nejrůznější pohádkové bytosti. Foto: ZŠ Melantrichova Pv
Prostějov/pk - Každý rok
koncem února pořádá ZŠ
Melantrichova ve školní
družině velký celodružinový
karneval. Jak samotný název
napovídá, jedná se o jednu
z takzvaných akcí, kterých
se účastní všechna oddělení
družiny.
„V letošním školním roce jsme
museli z důvodu velkého zájmu
dětí a jejich rodičů otevřít další,
již sedmé oddělení,“ prozradila

Michaela Rullová, vedoucí vychovatelka školní družiny. Ve
středu 29. února se tak v tělocvičně ZŠ Melantrichova sešlo
téměř dvě stě nejrůznějších masek. Mezi děvčaty převládaly
víly, princezny, břišní i havajské
tanečnice, čarodějnice a ježibaby, ale přišla také Marfuška z
pohádky o Mrazíkovi či lesní
skřítek v podání našich paní vychovatelek Vlachové a Piňosové. U kluků vítězili kovbojové,

piráti, vojáci, sportovci, klauni
a šaškové. „Mně osobně se nejvíc líbili dva vodníci a rozkošný
kominík,“ podotkla Rullová.
Krásnou barevnou výzdobu
umocňovalo sluníčko, které
celé odpoledne ozařovalo karnevalovou scénu a slibovalo tak
blížící se jaro. „Děti se vyřádily, a já i moje kolegyně jsme si
mohly vydechnout...,“ usmála
se vychovatelka. „Všechno
dobře dopadlo, náročné přípravy se vyplatily a děti opouštěly
tělocvičnu s úsměvy i plnými
kapsami bonbonů. Děkuji žákům sedmé a osmé třídy, kteří
nám pomohli s organizací soutěží, a rodičům našich dětí za
sladkosti. Další celodružinové
setkání se uskuteční začátkem
dubna na školním dvoře, kde
budeme obrázky na chodníku
vítat jaro,“ dodala Michaela
Rullová, vedoucí vychovatelka
školní družiny při ZŠ Melantrichova v Prostějově.

Úspěšní maturanti. Dvě třídy Střední školy veřejnoprávní TRIVIS se takto nechaly společně zvěčnit, aby měly památku na svůj velký
večer...
2x foto: TRIVIS Prostějov

Z NEMOCNICE ...

SVĚTOVÝ
Ě Ý DEN LEDVIN přilákal do nemocnice stovky lidí
Téměř 350 lidí dorazilo v průběhu čtvrtečního dne
do prostějovské nemocnice za jediným účelem.
Zjistit, zda právě jim nehrozí riziko onemocnění
ledvin. SVĚTOVÝ DEN LEDVIN si totiž letos připomněla i prostějovská nemocnice, která je členem skupiny AGEL. Lékaři nefrologické ambulance nabídli všem zájemcům bezplatné vyšetření a
poradili jak předcházet zdravotním potížím.
Prostějov/Hana Szotkowská
(mluvčí holdingu AGEL)
Zájem o vyšetření byl skutečně
značný, na akci dorazili zájemci
i ze vzdálených koutů republiky.
Například návštěvníci z Liberce
dorazili do ambulance již krátce
po šesté hodině ranní. O velkém
zájmu ze strany veřejnosti
svědčila už od ranních hodin
také stále zaplněná čekárna, ve
které se však pacienti zdrželi jen
okolo pěti minut. „Nefrologická
ambulance byla posílena personálem z dialyzačního střediska,
který podával odborné informace, tak aby nikdo příliš dlouho
nečekal,“ uvedla primářka
hemodialyzačního
střediska
MUDr. Eva Rozmánková.
„Nečekám dlouho, vše postupuje rychle,“ potvrdila účastnice

akce paní Valerie Jelenová z
Prostějova. „Jde to dobrá akce.
Přišla jsem, protože mám nějaké
zdravotní obtíže a obávám se, že
jsou zapříčeny právě ledvinami,“
dodala.
Světový den ledvin opět
připomněl, že je potřeba věnovat
se časné detekci chronického
onemocnění ledvin. „Celkem
jsme vyšetřili 344 lidí, z toho
šestačtyřicet
jsme
rovnou
na základě výsledků objednali k dalšímu podrobnému
vyšetření,“ prozrazuje výsledek čtvrteční akce primářka
hemodialyzačního střediska.
Kromě základních vyšetření
nabídla nemocnice návštěvníkům
možnost podstoupit ojedinělý test
na přítomnost bílkoviny zvané
uromodulin. Právě odborníkům
z prostějovské nemocnice se

nedávno podařil ve spolupráci
s výzkumným pracovištěm
Univerzity Karlovy v Praze
unikátní nález, díky kterému
lze poruchu funkce ledvin
včasně rozpoznat. „O tento test
byl největší zájem. Podstoupilo
ho celkem dvěstatřináct osob.
Někteří přijeli až z opačného koutu republiky, například z Liberce
nebo z Českého Krumlova,“ uvedla vrchní sestra oddělení hemodialýzy Anna Říhová.
Část populace trpící chronickým
onemocněním ledvin nemá o
svých zdravotních problémech
ponětí. Onemocnění mohou
dospět až do stádia selhání ledvin,

kdy je nutná léčba dialýzou
nebo transplantace. „Včasná diagnóza může průběh takového
onemocnění výrazně zpomalit,
případně zcela zvrátit. I to je
důvod, proč se naše nemocnice
do akce zapojilo,“ upřesnila
MUDr. Eva Rozmánková.
SVĚTOVÝ DEN LEDVIN
vyhlásila Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin
a Mezinárodní nefrologická
společnost a spadá vždy na
druhý čtvrtek v březnu. Letos
se tedy uskutečnil 8. března
a byl zaměřen na problematiku transplantací. Jeho cílem
každoročně je zvýšit informovanost veřejnosti o nemoci
ledvin, o možnostech jejich
včasné léčby, diagnostice, ale i
o prevenci.

Foto: archív Nemocnice Pv

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 12. března
od 14.00 hod. Korálkování. Pod
vedením paní Marušky Sečkové
si vyrobíme originální ozdoby z
korálků a drátků. Vhodné i pro
nevidomé. Svoji účast hlaste
ZÁVAZNĚ z důvodu nákupu
materiálu.
úterý 13. března
od 9.30 hod. promítání filmu
Obsluhoval jsem anglického
krále s hlasovým komentářem
pro nevidomé v prostorách podkrovního sálu městské knihovny.
středa 14. března
14.00 až 16.00 hod. Beseda o
očních chorobách s oční lékařkou MUDr. Francovou. (V klubovně SONS.)
čtvrtek 15. března
13.00 až 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občaMC Cipísek – komunitní
nům na adrese: Kostelecká 17,
centrum pro rodinu
Prostějov.
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
Svaz tělesně postižených
cipisekprostejov
v ČR, o.s., místní organizace www.mcprostejov.cz,
v Prostějově, Kostelecká 17 e-mail: mcprostejov@centrum.cz
zve své členy i nečleny na zá- tel. 723 436 339 nebo 602 364 874
jezd 23.3.2012 do Velkého Mebřezen na téma
deru – pobyt ve slovenských
Kniha je můj kamarád
termálech. Jste srdečně zváni. Na všechny programy MC CipíBližší informace v kanceláři č. sek, kromě odpolední herny, je
106 nebo na tel. č. 588 000 167, potřeba přihlásit se z kapacit724 706 773
ních důvodů předem.
Čtěme dětem – společná náČeský svaz ochránců přírody
vštěva dětského oddělení měst– Ekocentrum Iris
ské knihovny pro rodiče s dětmi
v úterý 13. 3. dopoledne
Husovo náměstí 67, Prostějov,
Kreativní večer - enkaustika www.iris.cz, iris@iris.cz,
malování voskem pro začátečnítel: 582 338 278
ky středa 14.3. od 18 hodin
pondělí 12. března
od 16.00 hod. do 18.00 hod. Ke- Kurz první pomoci - kurz základů první pomoci pro rodiče
ramika – tvořivá dílna
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo s dětmi v pondělí 26.3. dopoledne
nám. 67, Prostějov
Kurz efektivního rodičovství
Pracovní oblečení s sebou.
- Jak porozumět dětem i sami
sobota 17. března
Vyvěšování budek pro ptactvo sobě? Jak zvládat výchovné
a pro hmyz v přírodním parku situace? Pro rodiče dětí všech
věkových kategorií. 5 podvečerKladecko - pracovní výjezd
sraz v 9.00 hod. vlastními auty na ních setkání vždy ve čtvrtek od
18.00 termín zahájení po naplHusově nám. 67, Prostějov.
nění kurzu.
Asociace rodičů a přátel zdra- Zápis na volná místa do provotně postižených dětí v ČR, gramů MC Cipísek na období
klub RADOST, PS 145, Wol- duben-červen proběhne od 19.
kerova 22,796 40 Prostějov 1. 3. vždy odpoledních hernách
Pobyt u moře - Chorvatsko pravidelné programy MC:
- Makarská riviéra Zaostrog Cipískova školička - adaptační
7. až 19. 8. 2012. Pořádá Aso- program před vstupem do MŠ
ciace Radost Prostějov. Vhodné Hopsánky a zpívánky s miminpro rodiny s dětmi, osoby ZTP i ky, Broučci, Zajíčci, Méďové seniory. Veškeré informace na programy pro rodiče s dětmi dle
tel.: 724 390 204, 582 335 251 věku dětí
nebo osobně Školní 32, 1. po- Volné herny pro rodiče s dětmi
sch. kanc. OS Pomocná ruka do 5 let probíhají vždy v pondělí
a ve středu 15.00-17.00 hodin.
8.00 – 11.00 hod.

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...
Jarmila Reková 1925 Prostějov František Štefek 1941 Otaslavice
Václav Meluzín 1927 Prostějov
Květuška Jánošová 1922
Prostějov Vlasta Smečková 1915
Čechy pod Kosířem
Marie Černohousová 1925
Prostějov Marta Lachmanová 1963
Malé Hradisko
Jarmila Svobodová 1928
Čechovice František Horáček 1934 Smržice
Milan Bezděk 1937 Prostějov Jindřich Zapletal 1940
Klenovice na Hané
Františka Solařová 1929
Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 12. března 2012
Milan Hošek 1934 Vrahovice
13.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Onderka 1933 Klenovice na Hané
14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. března 2012
Anna Štarmanová 1923 Prostějov
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Miloslav Bílek 1937 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Mlčoch 1937 Lešany
12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 15. března 2012
Marie Kopečná 1921 Držovice
13.00 kostel Vrahovice
Pátek 16. března 2012
Marie Mičková 1928 Otaslavice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anežka Poláchová 1937 Ondratice
12.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Greplová 1923 Brodek u Konice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Božena Kovaříková 1941 Hrdibořice
14.40 Obřadní síň Prostějov
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Výbor KARDIA KLUBU při
Základní organizaci svazu civilizačních chorob v Prostějově, zve
své členy na členskou schůzi,
která se koná ve středu 21. 3.
2012 ve 14 hod. v přednáškovém
sále Městského divadla v Prostějově.
Kavárna GALERIE
Národního domu v Prostějově.
Výstava OBRAZY – pastel Jany
Hejlové 8. března až 25. dubna.
Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY - výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy.
Výstava otevřena ve všední
dny od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Lazariánský servis vás zve i
v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit
se mohou rodiče s dětmi, senioři
i handicapovaní. Počet míst je
omezen. Bližší informace na tel.
čísle: 776 054 299
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17 pořádá ve středu 28. 3.
2010 zájezd do Českého Těšína
a Polska pro členy i nečleny.
Odjezd v 5.45 hod z Hl. nádraží od
lokomotivy, návrat do 15.30 hod.
Přihlášky přijímá p. Hořava v kanceláři ZO SPCCH , dveře č. 109,
každé úterý od 9.00 do 11. 00 hod.
Charitativní sbírka:
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku. Sbírka
se koná v pátek 16. 3. 2012 od
10.00 do 15.30 hod. v ZŠ Jana
Železného na Sídlišti svobody
a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá
se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. Vše balené v sáčcích a
pytlích. Informace na adrese: OS
Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov, tel.: 582 335 251, 734 575 711

TIP Večerníku

MLADÁ SCÉNA
PROSTĚJOV 2012

KDY: PÁTEK 16. A SOBOTA 17. BŘEZNA 2012
KDE: KULTURNÍ KLUB DUHA
Přehlídky se mohou zúčastnit
divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím
členům je minimálně 15 let a
jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ,
popř. VŠ, nebo nestudují, ale
věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským
studentům.
Soubory se mohou přehlídky
Letos počtvrté se v Prostě- zúčastnit s divadelními inscejově uskuteční Krajská po- nacemi bez omezení druhostupová přehlídka student- vého či žánrového (činoherní,
ských divadelních souborů autorské, hudební, výtvarné,
Mladá scéna 2012.
pohybové, taneční, loutkové
Mladá scéna 2012 je koncipo- divadlo, divadlo poezie, divavána jako celostátní přehlíd- dlo pro děti a další)
ka středoškolských a dalších Lektorský sbor může (nemumladých divadelních souborů, sí) doporučit libovolný počet
umožňující setkání, prezenta- představení na celostátní přeci a konfrontaci jejich práce. hlídku v Ústí nad Orlicí (20.
Hlavními cíli přehlídky jsou - 24. 6. 2012).
podpora zájmu mladých lidí Krajská postupová přehlído divadelní aktivity, vzájemná ka MLADÁ SCÉNA 2012
inspirace a kultivace student- je otevřena široké veřejnosti,
hlavně však mladým.
ské divadelní činnosti.
MSČČK Křenůvky pořádá
v sobotu 17. března v kulturním
domě Dětský karneval. Začátek
ve 14.00 hod., diskotéka, bohatá
tombola, vstupné dobrovolné.

Exkurze do útrob KaSC. Návštěva míst, o kterých se moc neví a
kam se běžný návštěvník nedostane: jeviště, zkušebny, skladiště – zázemí, klubovna, kotelna,
technika. 16. března 2012 v 9.00
hod. a 17.00 hod. Komenského
6, Prostějov. Rezervace míst na
email@proprostejov.eu počet míst
Město Prostějov, Regionální in- omezen! Vstup zdarma. Bližší
formační centrum, Pernštýnské info: www.proprostejov.eu
nám. 8 (prostějovský zámek):
Muzeum Prostějovska,
Pavel Procházka: Fotografie
nám. TGM 1, PV
– člen fotoklubu Orion Vyškov –
výstava fotografií. Výstava trvá Hlavní budova nám. TGM:
do 29. března 2012, veřejnosti Výstavy:
je přístupná po až pá: 9.00 – 24. 11. 2011 – 1. 4. 2012
17.00 hod., so, ne: 9.00 – 12.00 Vánoční svět historických hraček
26. 1. – 15. 4.
Česká křesťanská akademie, Jiří Svoboda - Plavba proti smrti
9. 2. – 1. 4.
pobočka v Prostějově, pořádá
ve středu 14. března 2012 v Babiččin svět na kliku
18.00 hod. besedu s promítáním Galerie Špalíček,
Uprkova 18, PV
„ Sněhové pláně“.
Místo konání: přednáškový sál Výstava:
fary CČSH v Prostějově, Dem- 8. 12. –8. 4.
Neznámý svět drobných savců
lova 1

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

Za osobní vlaky jsou vedeny
dva spoje náhradní autobusové
dopravy, jeden přímo Olomouc
hl.n. - Prostějov hl.n. a opačně
bez obsluhy zastávek (označený písmenem R) a zastávkový.
Návazné vlaky jsou pouze ty,
které odjíždějí po pravidelném

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 23. 3. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice Palackého od č. 574 po
č. 34 + č.26, dále RD od č.
441 po č. 838, + č.107.

příjezdu spoje náhradní dopravy
dle výlukového jízdního řádu.
Ve všech spojích náhradní autobusové dopravy, které nahrazují
rychlíky bude zajištěna přeprava jízdních kol dodávkovým
automobilem v počtu cca 10 ks
jízdních kol.

Dražba movitých
věcí tento pátek
Obec: Prostějov
Dne: 26. 3. 2012 od 12:00 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Krapkova od č. 24, Domov seniorů ul. Nerudova,
celá ulice Lomená. /Netýká
se fa Rexel na ul. Krapkova/
Obec: Lešany
Dne: 30. 3. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelé v části Zahrádky.
E.ON Česká republika, s.r.o.

úterý 13. března
17.30 Tohle je válka
20.00 Ghost Rider 2, 3D

20.00 Nepřítel pod ochranou
Akční krimi, USA/JAR, 2012
22.15 Ďábel v těle
neděle 18. března
15.00 Lorax
17:30 Probudím se včera
20.00 Nepřítel pod ochranou

Městské divadlo
v Prostějově

středa 14. března
17.30 Tohle je válka
20.00 Ghost Rider 2, 3D

čtvrtek 15. března
Mateřinka
- Festival mateřských škol

čtvrtek 15. března
17.30 Probudím se včera
Sci-fi komedie, ČR, 2011
20.00 Probudím se včera
pátek 16. března
15.30 Lorax
Animovaný film, USA, 2012
17.30 Probudím se včera
20.00 Ghost Rider 2, 3D
22.15 Ďábel v těle
Horor, USA, 2012
sobota 17. března
15.00 Lorax
17.30 Probudím se včera

Kinoklub DUHA

sobota 17. března
15.00 Kocour v botách
Animovaný film, USA, 2011
17.30 Kocour v botách
20.00 Alois Nebel
Animované drama, ČR, 2011

Simetrix

pátek 16. března
21.00 DJ Iceman
sobota 17. března
21.00 DJ Otto Šabart

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 9. března
SkA´N´DaaL & Main Street Ska Band - Na draka tour
2012. S příchodem čínského roku draka ohlašuje královéhradecká kapela SkA´N´DaaL music ensemble start své Na draka
tour 2012. Deset živlů, deset měst a jedenáct zastávek, tak je
možné charakterizovat ve zkratce koncertní turné, které začíná
6. února 2012 křtem MULTISINGLU Na draka v pražském
klubu ROXY.
Main Street Ska Band prostějovská ska-reggae partička: „Jsme
zpět a i když o nás není slyšet, věřte, že brzy bude! Jsme mladí
a perspektivní lidé, tak se pojďte bavit s náma!“ Předprodej:
Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská ul. č. 1, Prostějov.
sobota 10. března
PES PILKA & SAURIA
Rockový nářez po celou noc od kapel SAURIA a PES PILKA!!! Pes Pilka - rock/Brno

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
sobota 17. března

sobota 17. 3.
13.00 - 15.00 hodin
neděle 15. 3.
10.15 - 12.15 hodin

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Prostějov hl.n. - před nádražní budovou vlevo, stanoviště BUS „G“
Vrahovice - na hlavní silnici, zastávka BUS „Vrahovická“ + zast. BUS „Hanačka“
Kraličky - Rozcestí ke Kraličkám
Vrbátky - na hlavní silnici u odbočky k nádraží
Blatec - u žel. přejezdu
Kožušany - na křižovatce u ZŠ
Nemilany - na hlavní silnici, zastávka MHD „Slavovín,Cihelna“ + zastávka MHD
„Nemilany“ (konečná zast. MHD)
Olomouc-Nové Sady - na hlavní silnici, zastávka MHD „Nové Sady, žel.zast.“
Olomouc hl.n. - ulice Táborská, u východu z nového podchodu
České dráhy, a.s. se Vám za vzniklé komplikace omlouvají a děkují za pochopení.

inzerce

pondělí 12. března
17.30 Tohle je válka
Akční komedie, USA, 2012
20.00 Ghost Rider 2, 3D
Akční/fantasy, USA/SAE, 2011

úterý 13. 3.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
středa 14. 3.
13.00 - 14.00 hodin
čtvrtek 15. 3.
12.30 - 13.30 hodin

VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
mezi Olomoucí a Prostějovem
Provozovatel dráhy SŽDC, s.
o. informuje, že ve dnech 12.
až 15. a 27. března 2012, vždy
od 7:30 do 17:30 hod. proběhne výluka v úseku Olomouc
hlavní nádraží - Prostějov
hlavní nádraží na trati 301
Olomouc - Nezamyslice.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím
opatřením:
Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou v úseku Olomouc
hl.n. - Prostějov hl.n. a opačně.
Všechny rychlíky a spěšné vlaky jsou souběžně vedeny odklonem přes Přerov. Po dobu výluky bude platit výlukový jízdní
řád, věnujte zvýšenou pozornost
při plánování cesty po této trati.

Kino Metro 70

Okresní soud v Prostějově nařídil na březen jedinou dražbu movitých
věcí, která se uskuteční
tento 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.

Reprezentační ples lékařů
Prostějov

Městské divadlo v Prostějově
OS ČLK

sobota 17.března
Společenský ples
Vrbátky

Sokolovna Dubany
SDH Vrbátky

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 12. DO 18. března 2012:

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.30 hodin přednáška ing. Tomáše Přibyla
„VELKÉ MEZIPLANETÁRNÍ CESTY“.
POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí v 19.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin nabízíme dětem „JARNÍ POHÁDKU“.
Ve středu v 16.30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Ve čtvrtek v 16.30 hodin KLUB GEMINI určený mládeži ve
věku 10 – 20 roků. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU“ lze na začátku výše uvedených pozorování.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
NEJVÍCE POZVÁNEK
a NEJŠIRŠÍ NABÍDKU
OZNÁMENÍ

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dámou střeleckého sportu, která byla uvedena do Síně slávy

„Dřív jsme soutěžili o diplom, kytici nebo slávu. Dnes se většina sportovců dívá
jen na peníze,“ říká Naděžda Hořínková, reprezentantka ČSSR ve sportovní střelbě
Prostějov - Zdá se vám jméno Naděždy
Hořínkové povědomé? Bodejť by ne! Sama dosáhla ve svém životě mnoha sportovních úspěchů
ve střelbě z malorážky, byla dokonce v reprezentaci bývalé ČSSR. Navíc je manželkou Otokara
Hořínka, který na olympiádě v Melbourne v roce
1956 získal ve sportovní střelbě stříbrnou medaili.
Paní Naděžda byla v úterý 28. února při vyhlašování ankety „Sportovec města Prostějova“ slavslav
nostně uvedena do Síně slávy prostějovského
kého
sportu. Následně nám poskytla exkluzivní rozhozhovor nejen o svých uspěších..
Michal Kadlec
Paní Hořínková, jak
jste se cítila předminulé úterý večer, kdy jste
při vyhlašování sportovců
roku Prostějovska byla slavnostně uvedena do Síně slávy legend našeho sportu?
„Byla jsem strašně překvapená.
Říkala jsem si, jak já ve svém
věku můžu být ještě nějak oceněna! Byl to ale úžasný pocit a
chtěla bych všem poděkovat, že
si na mě vzpomněli. Být uvedena mezi nejlepší sportovce
Prostějova, to je pro mě velká
čest.“
Kdybyste se měla ohlédnout za svojí sportovní
kariérou, jak byste ji
zhodnotila?
„Napřed musím říct, že kdybych
se narodila znovu, zase bych
střílela! Tento sport mě úplně
ovlivnil. Dostala jsem se k němu
díky manželovi, který už v době,
kdy jsme se seznámili, střílel velice dobře. Otokar mě dovedl na
střelnici, dal mi pušku do ruky
a řekl, zkus to! Zkusila jsem to
a hned mě to vzalo. Do střeleckých soutěží jsem vstoupila v
roce 1956 a o dva roky později
jsem už byla v reprezentaci.“

Jakého sportovního
ho úspěíce?
chu si ceníte nejvíce?
„Řekla bych, žee úplně
každého. Víte, každá část mé
sportovní kariéry mělaa to své.
Radovala jsem se zee všech
medailí úplně stejně, ať šlo o
eboru či
vítězství v krajském přeboru
ky.“
na mistrovství republiky.“
V Prostějově jstee měli s
ré podmanželem dobré
mínky pro tento sport?
ašemu
„Vynikající! Myslivci našemu
klubu dali za Hloučelou k dissme
pozici střelnici, kterou jsme
sme
si sami upravili. Začali jsme
vaod ničeho, pak nám Svaně,
zarm dal zadarmo zbraně,
ylo
terče i náboje. To bylo
onaprosto ideální pro prou.
vozování tohoto sportu.
Holt, byla jiná doba.“
Jak jste prožívala úspěchy
svého manžela
okořeněné stříbrnou
medailí na olympiádě v
6?
Melbourne v roce 1956?
„No to víte, tož to bylo něco!
On tak rychle vylétnul nahoru,
epublika
že to obdivovala celá republika
ět. Začal
a v Melbourne i celý svět.
jako obyčejný synek a za čtyři
dě. Fanroky už byl na olympiádě.
ot.“
dila jsem mu jako o život.“

Když srovnáte podmínky pro sport ze své
doby s těmi současnými, jaké by bylo vaše hodnocení?
„To se nedá vůbec srovnávat.
Tenkrát byl sport neuvěřitelně rozvinutý, střílet mohl
naprosto každý, chudý nebo
bohatý. Stačilo mít chuť. My
jsme sportovali pro diplomy,

pro radost i slávu. A také jsme
byli šťastní v kolektivu. A teď?
Dnes se všichni ženou za vítězstvím jenom pro peníze. A
sportovat mohou většinou jen
ti vyvolení, jejichž rodiče jsou
bohatí. A to je špatně.“
Odbočme nyní od
sportu. Jak se vám
dnes žije?
„No, jako důchodcům! Jsme
p j s tím,, co máme,, nespokojeni
můžeme už chtít nic víc. Ale
dřív za minulého režimu se
nám žilo o hodně líp. Máme

dvě děti, pět vnoučat a devět
pravnoučat a dnes všem nemůžeme už koupit, co bychom
chtěli. Jsem prostě ráda, že
jsme žili v té době a nechápu
lidi, proč na ni pořád každý
nadává.“
Sledujete doma sportovní pořady?
„No samozřejmě. Já
má nejraději skoky do vody
a skoky na lyžích. Manžel se
pak dívá úplně na všechno.
Hlavně na biatlon, to víte, tam
se střílí.“

„Svazarm nám dal zadarmo
zbraně, terče i náboje.
To bylo naprosto ideální
pro provozování tohoto sportu.
Holt, byla jiná doba,“
Legenda střeleckého sportu Naděžda Hořínková
vzpomíná na svoji kariéru
Dokážete se pohádat u
televize?
„To v žádném případě.
My jsme se nikdy v životě nepohádali!
Předloni jste s manželem Otokarem Hořínkem slavil diamantovou
svatbu. To chcete říct, že za
šedesát let společného života
jste se ani jednou nepohádali?
„My už jsme spolu šestašedesát let, protože čtyři roky před
svatbou jsme spolu už chodili.
A fakt si nevzpomínám, že
bychom se nějak poškorpili. V
životě jsme si opravdu neřekli
škaredé slovo.“
Dovolte mi otázku na
závěr, kterou bych se
vrátil ke sportu.
Když se kdysi vysílal po-

kdo je naděžda hořínková?
Patří k legendám střeleckého
sportu jako aktivní sportovkyně
i jako trenérka. Narodila se 26.
října 1930. Díky několikanásobnému vítězství v krajských přeborech z libovolné malorážky byla
v roce 1955 zařazena do národní
reprezentace. O tři roky později si
vystřílela československý rekord
a v roce 1963 se stala mistryní
ČSSR. Na zahraničních soutěžích
skončila vždy v první desítce. Na Velké ceně Budapešti
v roce 1964 získala v konkurenci 31 žen bronzovou medaili a zúčastnila se i dálkových závodů Praha – Vietnam a závodů v Bulharsku, NDR a Polsku. Na Mistrovství Evropy v roce 1961 se umístila rovněž v první
desítce. Po ukončení aktivní kariéry trénovala v letech
1971 až 1975 federální reprezentaci žen a juniorů. Je
držitelkou I. výkonnostní třídy, nositelkou odznaku
Mistr střelby a v roce 1972 jí byl udělen čestný titul
Mistr sportu. V úterý 28. února byla Naděžda Hořínková uvedena do Síně slávy prostějovského sportu.
řad Zpívá celá rodina, tak o
vás se říká, že u vás prý střílí celá rodina. Co je na tom
pravdy?
„No jasně! Kromě mě a manžela ještě syn s dcerou, zeť,

švagr a má sestra. Z toho syn
s dcerou byli v reprezentaci.
Takže kdyby se ještě k tomu
natáčel znovu film Sedm statečných, dáme dohromady
sedm střelců!“

Šedesát let. Píše se 18. duben 2010 a manželé Otokar a Naděžda Hořínkovi slaví diamantovou svatbu.
Foto: Michal Kadlec
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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
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DRUHÉ OKÉNKO DO OKRESU
Třináctý díl seriálu
vyzpovídal zástupce
zbývající osmičky
pelotonu Přeboru OFS

Čada a Soaresová dnes vyráží do Brazílie!
Hlavní trenér a kapitánka volejbalistek VK AGEL stráví
v Jižní Americe deset dní na stáži i hledáním posily
Prostějov/son

„LÉKAŘKY“ JEDOU
VK AGEL se blíží
stovce extraligových
mačů BEZ PROHRY

s FRANTIŠKEM SEDLÁČKEM
Vyzpovídali jsme
veterána regionální
lukostřelby a kušistiky
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V DOKONALÉM UTAJENÍ PŘIPRAVIL
KOUČ NAŠICH VOLEJBALISTEK JEDNU DALEKOU A V SOUČASNÉ ČÁSTI
SEZÓNY DOST NEČEKANOU CESTU.
AŽ V SOBOTU VEČER PO EXTRALIGOVÉM UTKÁNÍ S PRAŽSKOU SLAVIÍ MIROSLAV ČADA PROZRADIL, ŽE
V PONDĚLÍ VYRÁŽÍ NA DESET DNÍ
DO BRAZÍLIE A BERE S SEBOU KAPITÁNKU SOLANGE SOARESOVOU!

Tak co, letíme? Kormidelník prostějovských volejbalistek Miroslav Čada vyzval svoji svěřenkyni a kapitánku VK AGEL Solange Soaresovou k dobrodružnému výletu do její mateřské země. Co přivezou, vám Večerník zjistí...
Foto: Jiří Vojzola

„Efkáčko“ přišlo o Janouška, PAPOUŠEK SE VRACÍ!
Krejčí odchází skutečně do Vrchoviny

Prostějov/jim - Velmi nepříjemnou zprávu si koncem
uplynulého týdne musel vyslechnout trenér 1.FK Prostějov František Jura. Přestože ještě Roman Janoušek
odehrál většinu přípravných
duelů a naposledy poločas
proti Blansku, verdikt z
před pár dny je neúprosný:
KONEC s aktivní kariérou.
Koleno jednoduše řeklo dost
a angažmá devětatřicetiletého útočníka na Hané je tak
minulostí. Loučí se s podzimní bilancí téměř dvanácti

stovek odehraných minut a
dvou vstřelených branek...
Naopak takřka definitivním
se stává návrat o kádru v podání Petra Papuška.
A není to jediná změna v kádru
1.FK Prostějov, který již tuto
neděli vstoupí do mistrovských
bojů jarní části divizní skupiny
„E“. Na půlroční hostování do
klubu Nového Města na Moravě odchází brankář David
Krejčí, který po příchodu Tomáše Bureše z Brna sestoupil
na pozici „trojky“. Ani ta však
nezůstala volná. Za duem Bu-

Foto: archív PV Večerníku

reš - Kofroň ji nově obsadil bývalý gólman Kostelce na Hané
či Plumlova Martin Hubál.
Hlavní trenér a sportovní ředitel divizního 1.FK Prostějov
František Jura bude moct pro
jarní část počítat i s Matějem
Hatlem, jenž podzim strávil v
Čechovicích, kam naopak nejspíše zamíří jednadvacetiletý
Michal Fabiánek.
Veškerý pohyb v kádru, novinky, aktuality i rozhovory s
koučem Jurou a navrátilcem
Zbožínkem si můžete přečíst
na straně 23 dnešního vydání. A již brzy připravujeme
pro všechny fotbalové příznivce malé překvapení...

Sezónu mužů uzavře úterní zápas „Staří“ versus „Mladí“,

oficiální rozlučka týmu s fandy přijde na řadu v pátek
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BLAHOPŘEJEME

úterý 13. 3.
17.15 hodin
StaŘí x Mladí

Po středečním smolném vypadnutí z play off východní
grupy 2. ligy dostali muži
LHK Jestřábi okamžitě volno.
Všichni hráči i celý realizační
tým se znovu společně (a naposledy v soutěžním ročníku
2011/12 přímo na kluzišti) sejdou
v úterním odpoledni.
13. března od 17.15 hodin je
totiž v prostějovské Víceúčelové
hale – zimním stadionu na programu přátelský rozlučkový zápas
v exhibičním tempu Staří versus
Mladí. „Na ledě máme naplánovanou jednu hodinu a záleží jen na

klucích, jak prestižně tohle utkání
pojmou. Já myslím, že všechno
proběhne spíš v pohodě a hlavně
bude legrace,“ naznačil trenér
našich hokejistů Petr Zachar.
Srandamač je i příležitostí pro
věrné fanoušky, kteří by ještě jednou chtěli vzdát z hlediště hold
skvělé hanácké partě, jež sice
neúspěšně, ale tím statečněji bojovala o úspěch v podobě postupu do
finále. „Chceme se sejít, za vším
se ohlédnout a nějakým způsobem
celou sezónu společně zhodnotit i
uzavřít. Myslím, že se nemáme za
co stydět a ke smutku už nebude

žádný důvod. Právě naopak,“
zdůraznil kouč.
Kdo nedorazí v úterý vpodvečer
na zimák, může se s Jestřáby setkat
ještě na páteční oficiální rozlučce
A-týmu LHK Prostějov s uplynulým ročníkem určené právě
pro příznivce. Setkání proběhne
16. března od 19.00 hodin v restauraci Koliba U tří králů. „Bude
možnost popovídat si s hráči áčka,
nechat si cokoliv podepsat nebo
i poděkovat celému mužstvu za
povedenou sezónu. Všichni jsou
srdečně zváni,“ stojí v pozvánce na
webových stránkách klubu.

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE ZAFANDIT!
FOTBALOVÉ JARO ZAČÍNÁ O TÝDEN DŘÍVE...
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, mediální partner 1.FK, vás zve na utkání...
DOHRÁVKa 13. KOLA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE, SKUPINY „E“

našemu kolegovi Mgr. Leoši Faltýnkovi
k 3. místu v obřím slalomu pedagogů
Olomouckého kraje
a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.

1.FK PROSTĚJOV vs. MFK HAVÍŘOV
NEDĚLE 18. 3. 2012 15:00 HODIN • Fotbalový areál Prostějov (SCM Za místním nádražím)

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 9: na snímku byl dům na ulici Lidická v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala Naděžda
Horáčková, Pivín 144. 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 20. března 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 26. března 2012. Cenu
do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v březnových vydáních
pokračuje vaše nejoblíbenější
regionální periodikum se soutěží, kterou můžete v rámci již
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ pravidelně 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 POJEDENÁCTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

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

www.nasepovleceni.cz

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

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.

Nejčtenější regionální periodikum
PROSTĚJOVSKÝ Večerník chystá v rámci
jarních inovací i novou prezentaci ... ?

TIP
k obrazovce
KAMEŇÁK 3
komedie ČR (2005)

PÁTEK 16. 3. 2012

20:00 hodin

V minulém, v celkovém součtu
historie soutěže již osmačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Helenu Kadlčíkovou. Tvář prostějovské fotografky a malířky,
která v minulosti pobývala na ranči Neverland nejznámější popové
hvězdy světa Michaela Jacksona,
poznalo tentokrát méně zasvěcených, než je obvyklé, když v osudí
se objevilo „pouze“ 159 správných odpovědí. Někteří z vás tipovali často tipovali například Jitku
Molavcovou...
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Evu MIČKOVOU, Družstevní 384, Brodek
u Prostějova. Výherkyně od
nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ
300 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 sportovních vod a graficky
mírně poupravili jednu z opor
prostějovských Jestřábů, kteří
byli malý kousek od finálové brány druhé ligy. Nápovědou je, že
technicky šikovnému hráči málokdo řekne jinak než „Benzín“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již devětačtyřicátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 16. 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 19. března 2012.

na majora, jinak má ovšem
stejné potíže, a navrch ještě
některé nové. Občané ho zlobí
a stále se marně snaží sexuálně
uspokojit náruživou manželku
Vilmu. Navíc mu teď život
komplikuje početná cikánská
rodina v sousedství. Majitel
fotbalového klubu Leo Kohn
Režie: Zdeněk Troška
není příliš spokojený s výkony
Hrají: Václav Vydra, Jana mužstva, nepomáhá ani podPaulová, Marek Vašut, Josef plácení rozhodčích. Navíc je
Laufer, Lubomír Lipský starší, stále na kordy s tchyní Ester,
Jan Skopeček, Richard Gen- posedlou sázením sportky. Leo
zer, Monika Absolonová, Josef se s tchyní pohádá, z hádky
Carda, Václav Glazar, Dolly vzejde neobvyklá sázka. Jestli
Buster, Ladislav Županič...
Ester dokáže sestavit mužstvo,
které Kameňákov porazí, stane
To Kameňákov ještě neza- se Leo jejím otrokem. Pokud
žil! Třetí díl populární české ovšem Kameňákov zvítězí,
komedie se nese ve znamení odejde Ester z domu a už se nifotbalu. Policejní náčelník kdy neukáže. Je jisté, že v onu
Pepa Novák je sice povýšen neděli půjde o hodně....
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ALICE, BRÝLE, BYDLET, COPAN, DRUŽBA, KALÁB,
KAVKA, LANKA, LOSAP, MALTA, PADRE, PEVNÝ, PSINA,
SHNÍT, SPONZOR, ŠAVLE, TAPETA, TKANINY, TVÍDY,
USPĚT, VIZÍR, VLNKA, ZALÍT, ZOKOR, ZRUŠENÁ
... 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 16. března 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„TŘI TÝDNY“. Další vylosovanou výherkyní se stala Dita
KROUPOVÁ, Komenského 56, Němčice nad Hanou, 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
12. března 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho partnera soutěže, kterým je již zmíněné závodní stravování AGRO Prostějov. Jméno desátého, takto šťastného výherce, který obdrží
zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU,
zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v
pondělí 19. 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
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Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

Výherce získá permanentku
na masáž

REMI SPORT

Kromě posilovny, aerobního sálu a solárií nabízíme svým zákazníkům
masáže - klasické, sportovní, ruční lymfatické, masáže přístrojem
VACU PRESS k odstranění celulitidy a skořicové zábaly, masáž obličeje
a mikromasáž očního okolí, thajskou masáž nohou, masáž lávovými
kameny ... Přijďte si k nám vyzkoušet blahodárné účinky masáží.
NOVĚ u nás každý pátek cvičení dětí s rodiči v 9.30 hod. a cvičení dětí
2,5 - 4 roků bez rodičů v 10.30 hod. První zkušební lekce ZDARMA
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

Nadále pokračujeme v rámci projektu „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nejčtenějšího regionálního periodika v nabídce stále více populárního zápolení v sudoku. A
jelikož pravidla této hry zcela
jistě všichni znáte, můžete se
tak znovu a bez zbytečného
ostychu pustit do bádání, čímž
tak současně začít usilovat
o motivační prémii. DNES
PŘITOM JIŽ PODESÁTÉ
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, Pro-

stějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433
a to do PÁTKU 16. BŘEZNA
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 3 - 5 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už jednačtyřicátou
výherkyní stala Jana TRAJEROVÁ, E. Beneše 10/16,
Prostějov, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč, tentokrát do solária.
Jméno dalšího, již dvaačtyřicátého výherce, který od nás
obdrží opět cenu od REMI
SPORTu, zveřejníme opět v
příštím čísle, jež vyjde znovu
za týden, tj. pondělí 19. 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+kk,ul.Západní, PV
7500Kč/měs.vč. ink.
2+1. ul. Svatoplukova, PV.
4300Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
Možnost nájmu garáže za 500Kč/měs
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 garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem garáže na ul. Wolkerova, PV
900 Kč/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.

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

· 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 1.140.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.320.000,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
NOVINKA!

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

Prostějov, Mozartova ul.
Prodej dr. bytu 3+1, 73 m2, 1. patro, plast. okna,
lodžie. Byt po kompletní, pečlivé rekonstrukci.
Cena: Kč 1.320.000,SLEVA!

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

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

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

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

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

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem.
Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s podílem
2
100m na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč

2

Prodej pozemku 956 m 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

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

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

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
Dvougaráž Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem,
cena 2.000,- Kč/měsíc
75 m2,
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem
2
1.NP, 350 m , objekt sloužící ke skladování a
garážování, cena
15.000,- Kč/měsíc
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

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

Rodinné domy:
Prostějov - řadový RD 2x 3+1se
zahradou, byty
80 a 86 m2, podkroví je možné
využít pro půdní vestavbu. Klidná lokalita
u parku, školka, škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v
1. a 2. NP, v lokalitě historického centra Prostějova. CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a
zahradou, výměra pozemku
818 m2.
SLEVA 1.260.000,-Kč
Kralice na Hané
- zděný RD 5+1
s prostornou halou a garáží z
roku 2005. Celková už. plocha domu vč. garáže je 279 m2,
ob. plocha je 224 m2. Pozemek 238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE - RD
4+1, po část.
rek z r. 2009,
obytná plocha
126 m2, výměra
pozemku 211m2. CENA: info v RK
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
PV- Školní, Pronájem nebytového prostoru prodejny a kancelářských
prostor v centru města na ulici Školní, u centrálního městského parkoviště. CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

TIP TÝDNE
RD 5+1, Náklo okr. Ol

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

 777 95 20 27

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík
 777 192 434

Prodej RD 5+1 s balkonem garáží a
dílnou,
cena: 2690000,-

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

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

RD 3+1, Otaslavice

Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
 Byt 1+1, 2+1 OV pro klienta s hotovostí
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
 RD

Byty – pronájem

NOVINKA!
Byt OV/cihla, 3+1 Kostelec n./H., 2.
2

NP, 79 m , lodžie, volný ihned cena: 8.500,- vč. inkasa
NOVINKA!
Byt OV/ panel, 1+1 Sídl. svobody, 2.
NP, 34 m2, lodžie, volný ihned cena: 5.900,- vč. inkasa

Byty – prodej

NOVINKA!
Byt dr./panel, 2+1 Sídl. Hloučela, 7.
2
NP, 58 m , lodžie, volný ihned,

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

cena: 700.000,- Kč

Rodinné domy
RD se zahradou Studenec – Čelechovice na Hané,
zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2, vl. studna, plyn před
domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce nebo demolice,
cena: 245.000,- Kč
SLEVA! RD 2+0 se zahradou2 Kaple – Čelecho-2
vice na Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m ,
obecní vodovod, plyn před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
SLEVA! RD 5+1 s garáží2
Otinoves, zast. pl. 209 m ,
zahrada 160 m2, vl. studna,
ÚT/plyn, žumpa, po část.
rekonstrukci,
vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví ,
garáží 41 m2, zahrdou 529
m2, komerční nemovitostí
145 m2, která lze přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha
2
pozemku 1015 m . IS - vl. kopaná studna, el.
220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti
lesoparku Hloučela.
Cena v RK
NOVINKA! Řadový RD
4+1,
Domamyslice,
jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220
m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
cena: 2.770.000,Pozemky
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2,
možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2,
lze využít ke stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové
Cena: 680,- Kč/m2
silnici, výměra 7.925 m2.

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

www.kk-reality.com

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

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.

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

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

◘ 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

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

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

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

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

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

POZEMKY - PRODEJ

Exkluzivní vydavatel

◘ 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.

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz
◘ 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.

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

◘ Pronájem novostavby mezonetového bytu
3+kk o velikosti 83m2, krasická ulice.
Cena 11 000Kč za měsíc, vč.ink.
◘ Pronájem bytu 2+kk po kompletní rekonstrukci v rodinném domě se dvěmi byt. jednotkami.
7900Kč vč.ink.

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

POZOR !!!
ZMĚNA ADRESY!

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

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

RD 5+1, Plumlov
kol.1980, samost.stojící dům, pěkná lokalita. Velká garáž-dílna, zahrada.
Cena: 2.300.000,-Kč

RD 2+1 a 3+1, Čelechovice n/H- Kaple
dvougener.,po rek., 3 x koupelna, v přízemí
pokoj s vlast.sociál.zázemím. Půda k využití
na vestavbu, terasa. Zahrada 286 m2, na dvoře
dílna a sklep. ZP 414 m2. Cena 1.990.000,- Kč.

Byt 3+1, Bohuslavice u Konice
OV, 81 m2, lodžie, 1.patro, po kompl.rek., RD 5+kk, Prostějov - novostavba
nadstandart. koupelna s vanou a sprch. dvojgaráž, zastřešená terasa, dobře řešená
koutem, nová kuch.linka s el.spotřebiči. dispozice, vkusný interiér, zahr. domek, bazén,
Dobré vybavení obce, PV, OC 20 min. studna ZP 144 m2, zahrada 556 m2.
autem.
Cena: 600.000,-Kč
CENA V RK
U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem a koupí Vaší nemovitosti,
právní i finanční poradenství, a hlavně jistotu a osobní přístup.

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) RD 2+1 Držovice, zahrada
3) 3+1 DR Belgická
4) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
5) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
6) 1+1 DR, Plumlov

1.450 tis.Kč
1.850 tis.Kč
1.150 tis.Kč
880 tis.Kč
740 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

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5 tis.vč.ink.
6,2 tis.vč.ink.
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

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 Unčice, i jako chalupa
3+1 Dolní, 80 m2
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
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
290 tis.Kč
750 tis.Kč
700 tis.Kč
865 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
1.690 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 :

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

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

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

519 tis.Kč
360 tis.Kč
689 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
- 2000 m2,
- 1.142 m2,
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

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

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

REALITY

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

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 5+1, zahr.1000m2 1.900.000 Kč
* RD 3+1, novost., PV 2.690.000 Kč
* RD 4+1 Dětkovice
1.200.000 Kč
* RD 1+1 Doloplazy
390.000 Kč
* Byt 2+1,rek.,Krapkova 1.290.000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1 Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 3+1 Niva
430.000 Kč
* Byt 1+1 rek., Dolní
650.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 590.000 Kč
poptáváme:
* byty 2+1, rodinné domy a pozemky
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. 1.145.000 Kč
* RD 5+2, Čechy p/K \ 1.300.000 Kč
* RD 4+1, Plumlov, rek. 1.450.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.990.000 Kč
* RD 5+kk,Vrahovice, novos.
cena v RK
* Byt 3+1, Švýcarská
845.000 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

Nabízíme pronájem kancelářských
prostor 15 m2 a 20 m2, nedaleko centra města. Měsíční nájem
již od 2.000 Kč + energie! Tel.:
773 744 999

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

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.: 724 223 290

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
799.000Kč
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 1 699.000Kč
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

- 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.
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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
1+1 Libušinka po rekonstrukci
5.500Kč vč. ink
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 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
RD 5+1 Určická
9.000Kč+ink
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

Prodám byt 3+1 v Olomoucké ul.,
OV, 68 m2 s veškerým zařízením.
Cena dohodou. Tel.: 773 999 621
Pronajmu nový 2+kk poblíž centra, 5.500 + ink. Kauce 2 nájmy.
Vhodné pro matku s dítětem. Tel.:
603 503 366
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 byt 1+1 v PV, 7.000
Kč/měs. Tel.: 608 111 622
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

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

Prodám stavební pozemek v Prostějově, výměra 578 m2. Kompletní inženýrské sítě na pozemku, připraveno ke stavbě RD. Tel.: 737 257 269

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+1
v Prostějově. T.: 602 775 607

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

Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310

Přenechám pronájem zavedené prodejny tabáku v PV. Tel.:
603 485 311

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+1 E.Beneše
4.800 Kč + ink
1+1 Šlikova
5.000 Kč + ink
1+1 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
PRODEJ BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+1 Kostelec na Hané 500.000 Kč
1+1 Šmeralova
600.000 Kč
2+1 Šárka
690.000 Kč
2+1 Krokova
790.000 Kč
3+1 Západní
1.090.000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

Prodám DB 1+1, 42 m2. RK nevolat! Tel.: 775 942 494
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 1+1 v RD 4 km od PV.
Internet zdarma, 5.000 vč. ink, garáž dle dohody 777 885 251

Tel.: 605 011 310
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Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz

Volejte:
608 960 042
Pište:
inzerce@vecernikpv.cz

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

WWW.SRDCEREALIT.CZ
832=251ċ1Ë

Chcete se přidat?

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

Pronajmu byty 2+1, 5.100 Kč –
5.500 Kč + ink. 1+1, 4.200 Kč + ink.
RK ne! Tel.: 776 507 104
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Nejaktuálnější
realitní nabídky!

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

Pronajmeme garáž na Olomoucké
ulici. Cena 1.000 Kč/měs. Tel.:
608 811 174

Pronajmu kompletně zař. byt 1+1,
balkon, v centru PV. 6.000 Kč vč.
ink. Vratná záloha 5.000 Kč. Tel.:
608 829 263.

Předplaťte si
periodikum, kde najdete
NEJŠIRŠÍ NABÍDKU
REALIT
A NEMOVITOSTÍ

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
p

Pronajmu cihlový byt 2+1, Krapkova ul. Tel.: 774 914 561

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

Pronajmu garáž, ul. Okružní, tel.: Pronájem bytu 3 + kk ulice Kra602 502 098
sická. Cena 7.500 Kč + ink. Tel.:
603 273 172
Hledám pěkný byt 2+1 až 3+1
k pronájmu v PV. Za rozumnou Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
cenu. Ne RK! Cca květen až červen.
Přenecháme pronájem zavedené,
Tel.: 776 871 970
fungující provozovny veřejného
Prodám byt 1+1 v OV, 37 m2, (závodního stravování) ve Vyškově.
Brněnská, PV. RK nevolat! Tel.: Jen vážní zájemci. Tel.: 776 237 572
732 875 779
Pronájem garáže na Brněnské. Tel.:
Pronájem panel. bytu 2+1 se šatnou 776 894 323
ul. Kpt. Jaroše, cca 60 m2 (lodžie
+ sklep), velmi pěkný, udržovaný, Prodám zděný byt 2+kk v centru,
částečně zařízený, volný od 1. 3. 780.000 Kč. Tel.: 774 409 430
2012. Nájem: 7.900 Kč/měs.(včetně
inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193 Prodej cihlového bytu 3+1 v OV
s lodžií a garáží v PV., sídl. SvornosHledám menší nebytové prosto- ti, cena 1 580 000 Kč, 86 m2, 1.patro,
ry pro uskladnění nábytku. Stě- klidná lokalita s výhledem do zeleně
huji se do menšího. Levně! Tel.: i se zařízením. Tel.: 602 894 714
774 927 265
Pronajmu byt 2+1 ul. StanislaProdám RD 2+1 s verandou v Držo- va Mansarda 35/37 PV. Tel.:
vicích. Dvůr, zahrada, parkování pro 608 733 571
dvě auta před domem. Odhadní cena
2.100 000 Kč. Při rychlém jednání Pronájem 2+1,po rekonstrukci, cenvýrazná SLEVA. Tel.: 608 717 964 trum. Garanční fond bydlení. Tel.:
774 101 818
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané, na Sídlišti Sport. Tel.: 720 Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T.G.M.,
642 355
115 m2. Nyní zavedený obchod.
Pronajmu byt 2+kk ulice Krasická Tel.: 777 691 077
dlouhodobě. Cena 8.000 Kč včetně
Obec Hrubčice prodá 2 stavební poink. Tel.: 777 037 510
zemky o výměře 317 m2 za 500 Kč/
Pronájem zařízeného 1+1, Vraho- m2 a 620 m2 za 650 Kč/m2 v k.ú.
vice. Garanční fond bydlení. Tel.: Hrubčice. Bližší informace na www.
774 101 818
hrubcice.cz nebo na tel.: 582 368 517.
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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

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

VAŠE PENÍZE...

• SLEVA 33% oproti ceně na stánku
• magazín TV POHODA ZDARMA
• aktuální a zajímavé INFORMACE Z VAŠEHO REGIONU
• každý měsíc vkládané SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
• ŠANCE VYHRÁT některou z věcných cen
• doručení každé pondělí do vaší schránky

... to vše jen za 520 Kč
na rok

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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
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Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků

!VELKÁ SOUTEŽ!

...ještě

o hodnotné ceny

Ulice, č. p.:
Tel.:
Město, obec, PSČ:

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

Předplatné chci uhradit:
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově



Předplaťte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

Jméno a příjmení (firma):

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433
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Součástí příštího
vydání bude
speciální příloha
Nezapomeňte si zajistit
PROSTĚJOVSKÝ Večerník

Pro prezentaci

volejte 608 960 042
nebo pište na
reklama@vecernikpv.cz,
pí. Klosová
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Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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

Akce od více věřitelů! Bez poplatStěhování, vyklízení. Tel.: 775 ku a registru. Vyplacení do 48 hod.
i formou hotovosti. Možnost odlo132 134
žení splátek. Tel.: 608 066 604
Stěhování bez pomoci záákazníka a vyklízecí služby.
y. PENÍZE. VYSOKÁ PRŮRychle, levně. Prostějov
v CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům,
Tel.: 774 368 343
byt i družstevní), bez prokazování
RENOVACE
KOUPELNO- příjmu, VYPLÁCÍME I EXEVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU KUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48
HODIN. Pracuji pro více věřitelů.
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
Tel.: 608 744 459
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
UNC, výkopové a terénní práce. PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000
Kč. POTŘEBUJETE: OP A
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
byt. doplňků, dř. obložení, plo- pracuji pro více věřitelů.
tů, pergol a plov. podlah. VšechRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peny stol. práce včetně oprav.
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
Rychlá půjčka pro všechny, vyřízeTel.: 604 820 358
ní za pár hodin. Tel.: 604 603 644
Na přání provádíme veškeré Půjčím peníze oproti zástavě nezednické práce i prodej a mon- movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
táž plastových oken, dveří a vrat. Tel.: 777 696 836
Tel.:602 941 681
Půjčky od 5 tis. do 24 hod. PraZbavte se chloupků navždy me- cuji pro 1 spol. 776 087 428
todou IPL, nová služba ve studiu
Jiří Malý. Tel.: 604 507 032
Novinka z vlastního kapitálu
pro důchodce i ženy na MD do
Nabízím elektromontážní prá- 24 hodin. Pro schválení zašlece včetně dodávky materiálu a te na 732 556 469 jm, př., r.č.,
revize. Tel.: 728 505 973
tel., okres, příjem, požadavek.
Obratem obdržíte výsledek.
VODO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.: PŮJČKY - SPOLUPRACUJI S
608 747 788
1 VĚŘITELEM!!! Tel.: 732 547
490, 734 277 263, e-mail: pujckaKompletní pokládka zámko- info@seznam.cz
vé dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.: 723 522 369
Finanční půjčky v hotovosti do
24 hod. bez potvrzení příjmu i
Nabízíme kompletní práce pro důchodce. T.: 720 611 484
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
Provádíme malířské a natěračské práce. Tel.: 728 050 425,
728 172 184

ZASTAVÍME VAŠE DLUHY
Máte záznamy v registrech?
Nacházíte se v těžké situaci?
Splácíte více než vyděláte?
Chodí Vám upomínky?
Máte nepříjemné telefony?
Zvoní u Vás vymahači?
Jste z toho všeho bezradní?

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
Prodej a distribuce jídel, do
firem i domácností, včetně
žlučníkových a diabetických
diet. Tel.: 603 479 833
Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen,
montáž sádrokartonu a jiné
práce. Tel.:603 498 695
Broušení hrobů z terasa. Tel.:
721 817 009

NEHLEDEJTE DÁLE
cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

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

TEL.: 777 70 20 59

PRODÁM
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Prodám štěně bígla, trikolor.
Moc pěkný. Tel.: 608 540 195

KOUPÍM

VZPOMÍNÁME

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, lustry, lampy,
porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka,
Heřman, Honsa, Holub, Havelka,
Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz,
Kaván, Kalvoda, Košvanec, Král,
Kuba, Kubišta, Knüpfer,Lolek,
Langer, Lebeda, Loukota, Macoun,
Marold, Mařák, Mervart, Naske,
Nejedlý, Mucha, Navrátil, Nowak,
Oliva, Obrovský, Panuška, Preisler,
Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek
a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvoudukát - 17.000 Kč, pětidukát 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
Kč i jiné zlaté mince . Info zdarma - tel.: 736 127 661 p. Simon

Dne 13. března 2012
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina BERGOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Hana
a vnuk David.

1. rok od úmrtí
pana Rostislava
ROZEHNALA.

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623

PODĚKOVÁNÍ

Kontakt: +420 606 094 956
/IT8QLV÷EJ&WD¾PGM
258+PXGUVUTQ
äKåMQXQP¾O
2TQUV÷LQX

OZNÁMENÍ

RŮZNÉ

Dne 27. února bylo nalezeno na
chodníku v ulici Třebízského
pouzdro s potřebami pro diabetika. Tel.: 723 917 956

Tělovýchovná jednota SOKOL
Klenovice na Hané nabízí k
pronájmu pro letní sezónu 2012
venkovní gril a udírnu. Informace na Tel.: 607 404 458

Prodám sklokeramický sporák
zn. Mora, zakoupený 1/2012.
Originál balení. P.c. 8.000 Kč,
nyní 6.000 Kč. Tel.: 739 116 315
Prodám obýv. stěnu Universal.
1.500 Kč. Tel.: 776 181 075

Dne 15. března 2012
vzpomeneme
20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek,
pan Oto HALUZA
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera
a syn s rodinami.

V letošním roce
si připomeneme

40. let od úmrtí
pana Aloise
ROZEHNALA.

Dne 15. března 2012
by oslavila
90. narozeniny
naše maminka
Drahomíra OTTOVÁ,
OTTOVÁ,
která nás navždy opustila
před 2 roky v květnu.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat obvodnímu lékaři
Jaroslavovi Ferencovi, Tomáši
Navrátilovi a sestrám z Čechovic za výbornou zdravotní péči
o Jarmilu Svobodovou.
Jaroslav Svoboda s dcerou

OZNÁMENÍ
18. – 21. 4. Hintertux 1.650 Kč
+ eura s sebou. Lyž. zájezd CK
Minitrans a Svazu lyžařů. Inf.
a přihl. v OSČSTV, Česká 15.
Tel.: 776 671 104

20. let od úmrtí
paní Antonie
ŠINDELÁŘOVÉ.
4. výročí od úmrtí
pana Miroslava
ŠINDELÁŘE.
Kdo jste znali,
vzpomeňte s námi.
Miroslava Rozehnalová,
Zdeněk Řezník
s rodinou,
Miroslava Ficová
s rodinou,
Alois Rozehnal s rodinou.

Dne 14. března 2012
si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava
HRBÁČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají
manželka, dcera
a syn s rodinami.

Čas jako by se zastavil,
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka
nám zůstala,
je v našich
srdcích skrytá.
Dne 6. března 2011
odešel
pan Julius ORAVEC.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestry a synovec Tomášek.

Přijmeme soustružníka. I bri- Prodám zavedenou trafiku (stágádně nebo důchodce. Tel.: nek) v Prostějově – stálý okruh
zákazníků. Cena dohodou. T.:
603 204 749
604 389 793 Zn. Rodinné důvody

+PUQNXGPéPÊRQTCFPC






PRÁCI NABÍZÍ

Firma KOOS s.r.o. přijme pracovnici k vyšívacímu automatu
do 2-směnného provozu (zástup
za mateřskou dovolenou). Stručný profesní životopis pošlete ne
Centrum regenerace v Pros- e-mail: administrativa@koos.cz
tějově. Ihned zapracujeme do nebo osobně na adresu Kosterůzných pozic. Možnost i VČ. lecká 45, 796 01 Prostějov.
Tel.: 602 810 644
Volná pracovní místa na nově
Hledáme spolupracovníka na otevřené pobočce. Vhodné i jako
povrchovou úpravu kovů – brigáda k jiné práci. 777 949 152
zaškolíme. Výuč. list v oboru Nejde o pojištění a jiné.
elektro nebo kovo podmínkou.
Tel.: 606 031 220 (Novák)
Pojišťovna KOOPERATIVA
hledá spolupracovníky pro noDo wellness studia v Pros- vou pobočku. Naplno tak můtějově přijmu 3–5 komuni- žete využít svůj obchodní talent,
kativních
spolupracovníků nápady a manažerský potenciál.
se zájmem o zdravý životní Pro více informací kontaktujte:
styl. Možnost HČ i VČ Tel.: Ing. Jiří Dostál, Netušilova 1,
603 395 755
Prostějov, tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Z důvodu rozšíření prostor
v PV přijmu ihned na zapraco- Přijmeme zámečníky a svářeče
vání 5 šikovných, seriozních, i brigádně. Nástup možný ihkomunikativních lidí na pozici ned. Tel.: 733 340 484
konzultant. Podmínka zájem o
obor zdravý životní styl, sport, Stavební firma přijme samopráce s lidmi. Práce čistě přes statného pracovníka s organistudio. Možnost i VČ. Info začními schopnostmi pro práci
608 818 080
v oblasti mechanizace. ŘP skupiny C výhodou, SŠ není podJsem maminka na MD a hle- mínkou. Životopisy posílejte na
dám 10 spolupracovníků do mechanizace123@seznam.cz
wellness centra v PV na HČ a .
VČ. Tel.: 604 671 415
Hledáme 2-3 lidi na pozici telefonistky. Požadujeme znalost
Prodám Fiat Ducato 2,8 TDI PC+internet,výborné komunimaxi. r.v. 2000, k vozidlu je kační schopnosti, praxe vítána.
práce v mezinárodní dopravě. Volejte na 603 844833.
Info na tel.: 608 331 141
Obec Hrubčice vyhlašuje konHledám studenta/studentku na kurzní řízení na obsazení pradoučování žáka 6. třídy. Tel.: covního místa ředitele, - lky
602 792 729
Základní školy Hrubčice, příspěvkové organizace, se sídlem
ČS. fa přijme tel. operátory/- Hrubčice 37. Předpokládaný
-ky, asistenty/-ky, referenty/-ky, nástup do funkce 1.8.2012. bižší
managera/-ku a obchodního informace na www.hrubcice.cz
zástupce. Výdělek 26 - 50 000 nebo na Tel.: 582 368 517.
Kč/měs. Praxe není podmínkou, nehledáme dealery a po- Přijmeme realitní makléře. Najišťovnictví a podobně. Info na bízíme fixní měsíční plat, nebo
fix + provize, nebo provize
tel.: 728 958 301.
(dle dohody). Po zapracování
Hledáme vhodného uchazeče možnost i HPP, dále nabízíme
na pozici Obsluha výrobní lin- služební automobil + telefon +
ky. Práce v mužském kolekti- notebook. Tel.: 731 508 274
vu, směnný nepřetržitý provoz
– harmonogram. Požadavky:
SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou. Požadujeme: pečlivost,
flexibilita, komunikativnost.
ZD MORAVAN
Nekuřák výhodou. Nabízíme:
DOMAMYSLICE
zajímavé platové ohodnocesad v Mostkovicích
ní, práci v moderním závodě,
prodej
perspektivu.
Strukturované
KVALITNÍCH JABLEK.
životopisy zasílejte na adresu
Prodejní doba
firmy: PROFROST a.s., J. B.
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Pecky 15, 796 01 Prostějov
Přijmeme brigádníka na prodej
nebo e-mailem:
jablek v Mostkovicích.
sekretariat@profrost.cz
Informace na tel.: 602 510 465.
Hledáme vhodné uchazeče
na pozice: Provozní elektro- Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
mechanik. Práce v mužském Nezamyslic nabízí k prodeji
kolektivu, nepřetržitý provoz – bukové palivové dříví, kráceharmonogram. Požadavky: SŠ né. 1prm./600 Kč. Doprava zavzdělání, praxe v oboru výho- jištěna. Kontakt: 582 388 101.
dou, vyhl. 50 § 6. Požadujeme:
pečlivost, flexibilita, komuni- Prodejna Ivka, Netušilova ul.
kativnost. Nekuřák výhodou. stále poskytuje výrazné slevy
Nabízíme: Zajímavé platové na kvalitní zimní obuv i v nadohodnocení, práci v moderním měrných velikostech. V prodeji
závodě, perspektivu. Struktu- máme velice žádané sněhule
rované životopisy zasílejte na s brzdou a gerlachy odolné proti
adresu firmy: PROFROST a.s., vodě. Neváhejte a přijďte včas!
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
Prodám novou králíkárnu,
nebo e-mailem:
6 kotců. Tel.: 723 408 151 večer
sekretariat@profrost.cz

Provádíme kácení stromů a
pořez dřeva. Tel.: 777 046 374

ZVÍŘATA
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Dne 17. března 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
našeho bratra,
pana Josefa
KRÁTKÉHO,
rodáka z Nových Sadů
okr. Vyškov.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují sestry
s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
16. března
v 10.00 hodin

Dne 7. března 2012
jsme se naposledy
rozloučili
ve smuteční síni
na Mlýnské ulici
v Prostějově
s panem Milanem
BEZDĚKEM.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu
tichou vzpomínku.
Zvláštní poděkování
patří celému kolektivu
Soukromé pohřební službě paní Václavkové
za vstřícný přístup
a důstojné rozloučení.
Manželka

Fotbal
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Start druhé poloviny fotbalové sezóny se kvapem blíží. Jaké bude divizní jaro?

TÝM 1.FK PROSTĚJOV MOHUTNĚ POSILOVAL

1.FK PROSTĚJOV

Osmnáct týdnů od konce fotbalového podzimu uteklo
jako voda, měsíc po rozběhnutí jarních kol Gambrinus
ligy i prvních utkání osmifinále Ligy mistrů a a dva týdny
po startu nejvyšší moravské soutěže, se ze zimního
spánku probouzí i moravskoslezská divize „E“. Po
předkrmu v podobě dohrávky 1.FK Prostějov – MFK
Havířov boje plně propuknou o víkendu 24. a 25. března,
takže je nejvyšší čas zrekapitulovat, co se od poloviny
listopadu změnilo na špici.

Tomáš Bureš
Martin Hubál
Zdeněk Kofroň

1978
1981
1987

Pavel Hloch
Romáš Hunal
Pavel Klimek
Roman Kocourek
Marek Liška
Stanislav Šmíd
Ivo Zbožínek

1991
1973
1988
1991
1983
1990
1977

Ondřej Dostál
Zdeněk Fládr
Matěj Hatle
Martin Hirsch
Tomáš Matula
Petr Papoušek
Petr Poláček
Martin Svozil
Lukáš Zelenka

1985
1994
1987
1989
1990
1977
1986
1985
1979

Tomáš Machálek
Michal Pospíšil
Tomáš Zatloukal

1990
1979
1986

Pozadu ale nezůstali ani největší konkurenti ambiciózního výběru kouče Jury

Prostějov/jim
Co je tedy nového v divizních
vodách Moravy?
S pohodlným náskokem patnácti
bodů přezimovala v tabulce na
prvním místě Orlová a jednadvacet bodů v kolonce „pravdy“,
nejlepší útok i obrana a jen jedna
porážka jí mohla dodat značný
klid. Cílem klubu je postup a
úspěšnou sestavu opustil z opor
jen obránce Radomír Vlk, jehož

zlákala nabídka vedoucího týmu
druhé ligy Ústí nad Labem,
naopak posilami je dvojice z
Baníku Ostrava Vít Přecechtěl a
Martin Václavík spolu se Srbem
Pericem Ozrenem.
Druhý Šumperk bude i nadále
farmou Sigmy Olomouc a do
třetích Mikulovic tak přešla
dvojice Zdeněk Opravil - Jan
Křepelka, Šumperské navíc
opustil bek Ladislav Szöcs. Místo nich může kouč Petr Strnad

počítat mimo jiné s útočnou dvojicí Gábor, Linet. Mikulovické
by pak mohl posílit i dvacetiletý Kovařík ze Slovenska, před
dvěma týdny se na vysoké výhře

9:1 nad soupeřem z I. B třídy
podílel hattrickem.
A beze změny nezůstala situace ani
v zatím čtvrtém 1.FK Prostějov.
Tým za pomoci nového part-

nera TK PLUS doplnili zkušení
odchovanci Tomáš Bureš s Ivo
Zbožínkem a dvěma exsparťany a
mistry Evropy do jednadvaceti let
Lukášem Zelenkou a Michalem
Pospíšilem, do přípravy se zapojilo i
duo Petr Poláček - Matěj Hatle. Kádr
doplněný ještě několika mladíky
z vlastní líhně bez ztráty jediného
bodu vyhrál turnaj na umělé trávě
v Líšni, porazil i Luhačovice a
výsledkově strádal jen s Napajedly a
Uničovem. Do kolonky negativních
zpráv je nutné zařadit odchod Miroslava Baranka do Sparty a nakonec i
Romana Janouška, jenž na jaře další
branky v bílém, modrém či žlutočerném dresu nepřidá.
Na všechny týmy z horní poloviny čeká ještě čtrnáct utkání,
jen na Prostějov patnáct. Mimo
jiné v sobotu 14. dubna doma
proti Šumperku, o dva týdny
později v Orlové a 2. června
doma s Mikulovicemi.

Ve fotbale jde opět o body, „Efkáčko“ pohostí Havířov
Druhý pokus o sehrání duelu 13. kola vypukne v neděli od tří odpoledne

Prostějov/jim - Týden před
oficiálním startem jarní části
moravskoslezské divize „E“
nastoupí k prvnímu ostrému
utkání tým 1.FK Prostějov.
František Jura sice původně
při sestavování zápasového
kalendáře počítal na tento termín s přátelákem ve Vyškově
jako generálkou na výjezd
do Brumova o týden později,
nakonec však vše nasvědčuje
tomu, že se v neděli od patnác-

ti hodin střetne na domácím
pažitu s MFK Havířov. Pokud
si tedy hosté nepopletou termín a skutečně přijedou...
Při posledním přípravném utkání proti Uničovu muselo
kvůli drobným zdravotním
problémům odstoupit trio Hunal, Kocourek, Dostál, ale proti
předposlednímu týmu tabulky
by měli fit a nachystáni k zasáhnutí do zápasu. A prostějovský
trenér současně věří, že ce-

lotýdenní příprava přinese výsledek v podobě tří bodů a dotažení
se nadostřel Šumperku i Mikulovicím.
„Sledujeme je, máme všechny
jejich přípravné zápasy. Víme,
že jejich nejlepší střelec Jakub
Sittek odešel, na podzim dal
sedm branek. Mají problémy
s hráčským kádrem, v sobotu
měli hrát s Hlučínem, ale nehráli. Nevím proč,“ podělil se o
znalosti soupeře Jura.

V šestnáctičlenné tabulce dělí
čtvrtý Prostějov a patnáctý
Havířov sice až jedenáct
pozic, ale stejně tak pouze
jedenáct bodů. Domácí se
mohou chlubit třetí nejlepší
obranou i skóre a před vlastními fanoušky ztratili body
jen za bezbrankovou remízu s
Mohelnicí a porážky s Petrovicemi a Orlovou. Hosty
provází druhý nejhorší útok a
ze sedmi výjezdů na soupeřův

trávník se s kořistí vraceli jen
dvakrát – po výhře v Krnově
a remíze ve Slavičíně. Při
pohledu do divizních statistik
také vyplývá, že Efkáčko již
šestkrát za sebou neprohrálo,
když po třech bodech proti
Valmezu, Slavičínu a Lískovci
uhrálo nerozhodné výsledky
proti Mikulovicím, rezervě
Opavy a Mohelnici. Posledním přemožitelem Hanáků je z
konce září Krnov.

PROSTĚJOV OPOUŠTÍ populární Roman JANOUŠEK. Zkušeného borce vyřadilo koleno
Prostějov/jim – Nepříjemnou
zprávu si koncem týdne musel
vyslechnout trenér 1.FK Prostějov František Jura. Přestože
ještě minulý víkend odehrál
Roman Janoušek poločas
proti Blansku a vše vypadalo
nadějně, koleno řeklo dost a
angažmá devětatřicetiletého
útočníka na Hané je minulostí. Loučí se s podzimní bilancí

téměř dvanácti stovek odehraných minut a dvou vstřelených
branek.
„Bohužel nás opustil úplně. Kvůli zdravotnímu stavu se rozhodl,
že dál nebude pokračovat. Nejde
to, koleno ho omezuje natolik, že
nemůže. Chodil na vyšetření, injekce, ale už ho zdravotní stav u
nás na hřiště nepustí,“ podělil se o
nečekanou informaci Jura.

Bývalý hráč pražské Slavie,
Hradce Králové, Liberce, Plzně, Opavy, Drnovic, Žižkova
či Kralic přitom začal zápasovou přípravu parádně, když se
proti Rousínovu podílel jednou
brankou na výhře 3:0 a bylo
zřejmé, jakou radost mu osobně i celému týmu tato branka
udělala, přestože šlo pouze o
přípravu. Proti Vyškovu ješ-

tě odehrál poločas, v duelech
s Luhačovicemi, dorostem
Zbrojovky, Líšní a Napajedly
chyběl, vrátil se až na čtyřicetiminutové intervaly proti
Bystrci a Blansku. A právě po
závěrečném utkání na líšeňské
umělce padlo definitivní rozhodnutí.
„Vypadalo to dobře, ale Roman
hned jak dorazil domů volal, že

už po cestě do Prahy mu koleno ztuhlo. V pondělí byl znovu
na vyšetření, zkusil v úterý a ve
středu běhat, ve čtvrtek přijel
a říkal, že už to nejde,“ popsal
sled událostí Jura. V jarních
bojích moravskoslezské divize
tak bude autora třiatřiceti prvoligových branek a hráče s téměř
třemi stovkami startů v nejvyšší
soutěži postrádat.
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: FRANTIŠEK JURA
Asistent: ROMAN POPELKA
Vedoucí mužstva: JAN JURA
Masér: RADEK KUCHAŘ
Předseda klubu: PETR LANGR
Sportovní manažer: LADISLAV DUDÍK

Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH ZPRÁV
O 1. FK PROSTĚJOV
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

„Doufám, že se postoupí mohl bych hrát třetí ligu v Prostějově,“ Krejčí jde do Vrchoviny, PAPOUŠEK SE VRACí
přeje si prostějovský odchovanec IVO ZBOŽÍNEK

Psal se červen 2003 a hráči tehdejšího LeRKu Prostějov se
postarali téměř o zázrak. Po podzimu ztráceli z posledního
místa na čtrnáctý Chomutov deset bodů, tedy o tři více než
sami za celý podzim uhráli, přesto se po třicátém kole mohli
aspoň na chvíli radovat. Sportovní cestou zachránili druhou
ligu a po celých třicet utkání u toho byl v té době šestadvacetiletý Ivo Zbožínek (na snímku). Po vynuceném sestupu do
MSFL zamířil do Drnovic a na více než osm a půl roku to bylo
naposledy, co oblékl prostějovský dres.
Prostějov/jim
Obnovená soutěžní premiéra
doma pro něj nastane již o tomto
víkendu a po úspěšné přípravě se
těší, že optimismus vydrží i přes
jaro. „Spokojen jsem, ale příprava
je od slova připravit se. Všichni to
budeme hodnotit až podle toho,
jak budou vypadat mistráky.
Těšíme se všichni, ale trochu
mám obavy z terénů. Hřiště ještě
není nachystané tak, jak bychom
potřebovali,“ upozorňuje na fakt,

že zatím veškerá utkání sehráli fotbalisté Efkáčka na umělém povrchu teprve tento týden mají v plánu
otestovat i přírodní trávu.
Největší radost mu tak kromě
návratu domů a konce dojíždění
dělá fakt, že zdraví drží a stejně tak
žádný z jeho spoluhráčů se s ničím
vážným nepotýká. „V Líšni bylo
hřiště hodně tvrdé a strašně potom
bolely nohy. Únavu jsem cítil, ale
žádný problém se nevyskytl a je
dobře, že jsme to přežili ve zdraví,“
oddechl si.

Žádnou procházku a pohodovou jízdu rozhodně neočekává,
již podle některých přáteláků se
chystá spíše na těžký boj o body.
„Každý se na nás bude chtít vytáhnout. Proti některým divizním
mužstvům jsme hráli, takže určitý
obrázek máme. Berou nás jako
velkého favorita, takže musíme být
koncentrovaní a zvládnout to,“ věří
čtyřiatřicetiletý střední obránce v
prodání nasbíraných zkušeností a
kvality.

Po devíti odehraných utkáních
pociťuje větší sehranost než v úvodu.
„Zápasů bylo celkem dost. Některé
se nám povedly, některé byly horší,
ale myslím si, že jsme se dobře
sehráli. Na hřišti jsme se s klukama
poznávali, jak kdo reaguje, a myslím
si, že jsme to vyladili,“ je Zbožínek
optimistou.
Za svou bohatou profesionální
kariéru odehrál celkem devět sezon
v první lize, ať už v dresu Chmelu
Blšany, Synotu Staré Město, Drnovic
či Tescomy Zlín. Na podzim vypomáhal problémy sužované Zbrojovce Brno a přesun zpět na Hanou
jako konec kariéry nebere. „Z Brna
mě nikdo nevyháněl, mohl jsem tam
zůstat, ale beru to tak, že jdu domů.
Doufám, že se postoupí z druhého
místa a další rok dva bych mohl hrát
třetí ligu v Prostějově. Není mi dvacet
ani pětadvacet a z tohoto pohledu se
na to musím dívat,“ vzývá toužebné
umístění po konci tohoto ročníku,
které by při reorganizaci mohlo znamenat zelenou pro posun do MSFL.

Prostějov/jim - Jan Vítek s
Davidem Krejčím se přece jen
sejdou v jednom klubu. Poté,
co u kmenového hráče Konice
sešlo z angažmá na Slovensku
a prodloužil své hostování v
divizní Vrchovině o rok, přichází do klubu z Nového Města na Moravě na půlroční hostování z 1.FK Prostějov David
Krejčí.
„Budeme mít dva vyrovnané
gólmany z Prostějova. Na jedničku počítáme s osvědčeným
Vítkem, ale myslíme si, že mu
David Krejčí vytvoří silnou
konkurenci,“ pochvaluje si posílení defenzivy trenér třináctého týmu sousední divize „D“
Richard Zeman. Krejčího měl
možnost vyzkoušet si ve třech
přátelácích, nezklamal ho a věří,
že spolu budou všichni dobře
vycházet.
Oba brankáři jsou momentálně
lehce zranění, podle kouče ale
nejde o nic vážného a během

pár dní budou oba opět fit. „Vítek se pořezal a má tam zánět,
je to ale jen otázka týdne a na
soustředění s námi pojede. To
stejné Krejčí, který si natáhl stehenní sval,“ věří Zeman, že se
oba již tento týden zapojí zpět
do tréninku.
Na podzim pomohl Jan Vítek
pěti nulami k sedmnácti bodům
Vrchoviny, David Krejčí nastoupil ke čtyřem zápasům za
1.FK a vychytal jedno čisté konto. Nyní tvoří stabilní gólmanskou dvojici Prostějova Tomáš
Bureš se Zdeňkem Kofroněm,
jako trojka nově přišel bývalý
gólman Kostelce na Hané či
Plumlova Martin Hubál. „Chceme jít do soutěže s třemi brankáři, protože po 6. dubnu již nikoho přivést nemůžeme a trojku
potřebujeme,“ vysvětlil důvody
pro hostování z Držovic trenér
Efkáčka František Jura.
Pro jarní část bude moci počítat
i s Matějem Hatlem, jenž pod-

zim strávil v Čechovicích, a
také s uzdravujícím se Petrem
Papouškem, který dorazí již na
páteční trénink. „Petr s námi byl
na soustředění a měl by jezdit
pravidelně trénovat, aby byl v
kolektivu. Již běhá i do kopce,
zvyšuje zátěž, může i s míčem
volně beze změn směru,“ popsal
pokroky Jura.
Na konkrétní datum, kdy se třetí
bývalý sparťan v týmu vrátí do
sestavy je ještě brzy, předběžně
to ale vypadá na polovinu jarní
části, tedy zhruba za dva měsíce. „Plánujeme to kolem šestého sedmého kola,“ těší se Jura.
Poté, co ze zdravotních důvodů musel skončit Roman
Janoušek a jednadvacetiletý
Michal Fabiánek odehrál včerejší přípravu v dresu Čechovic, zůstane již kádr zřejmě
beze změny. Možná jen zamíří
někam na rozehrání Stanislav
Šmíd, jemuž zdraví nedovolilo připravovat se naplno.

Trenér František Jura složil mužstvo z nedávných dorostenců i zkušených veteránů a nebojí se, že by to nefungovalo:

„Každý chce hrát, ale kluci pochopili, že vedle zkušených hráčů mohou vyrůst“
Prostějov - Včetně Vánoc čtyři měsíce času na přípravu, příchod
několika zkušených posil, návrat hráčů po zranění, výhra na kvalitně obsazeném turnaji v Líšni. Kouč František Jura (na snímku)
tak zažil méně hektické období než v létě, kdy skládal tým na poslední chvíli a soupisku dolaďoval ještě v průběhu podzimních kol.
Mrzí ho jen ztráta Romana Janouška, ale věří, že mančaft bude
předvádět kvalitnější výkony než v patnácti odehraných zápasech
a posunout se na druhé místo. Přestože si uvědomuje, že proti
Prostějovu se bude chtít každý vytáhnout.

Jiří Možný
Již za šest dní zahajujete
bitvu o body. Jaký dojem
na vás udělala zimní příprava?
„Víceméně jsem spokojen, i s
herním projevem. Po fyzické
stránce určitě, příprava byla
těžká, náročná a všichni kluci ji
absolvovali zodpovědně. Odehráli jsme velmi dobré zápasy,
na turnaji v Líšni jsme vše vyhráli. Ale soupeři jako Líšeň,
Bystrc, Vyškov i devatenáctka
Zbrojovky nás prověřili. S kvalitními soupeři jsme hráli velice
dobře, máme ale stále rezervy a

víme o nich. Špatný zápas jsme
sehráli jen s Blanskem a Napajedly, kde soupeř byl až moc
agresivní. Přesto všechno jsme
mohli vyhrát, ale nedali jsme
šance. Trošku je problém, že někteří hráči byli zranění a vypadli
z herního tempa. Dohánějí to, ale
potřebovali bychom ještě tak týden dva.“
Během pauzy jste výrazně posilovali. Vypadá
nyní kádr podle vašich představ?
„Pracovali jsme na určitých herních systémech, ale jedna zimní
příprava k tomu nestačí. Říkal

jsem, že potřebujeme více času,
nebudu se ovšem za nic schovávat a každopádně by to mělo být
lepší než na podzim. Tam jsme
to skládali na poslední chvíli,
teď jsme měli čas. Ovšem na to,
abychom přebudovali herní systém, je to stále málo, tak otázka
roku dvou. Ještě bychom uvítali
jednoho záložníka, víme o tom,
ale už do kádru zasahovat nebudeme a musíme si vystačit s tím,
co máme. To je jedna z věcí, která nám chybí, ale s kádrem jsem
spokojen a věřím, že to prodáme
v neděli a bude vidět, že jsme se
dobře připravili.“
Očekáváte tedy kvalitnější výkony než na podzim?
„To určitě. Je pravda, že po
konci podzimu odešel Míra Baranek, kvalitní fotbalista, který
toho odehrál hodně i dozadu, na
druhou stranu přišel Lukáš Zelenka. Míra sice hrál středního
záložníka, ale celou svou kariéru

odehrál na kraji. Lukáš je typický střední záložník, v přípravě
podával fantastické výkony, a
když se mu dařilo, tak zápas rozhodl v podstatě sám. Taky byly
i momenty, kdy se mu nedařilo,
a vypadl ze hry, takže máme na
čem pracovat. V osobách Tomáše Bureše a Ivoše Zbožínka
přišly obrovské posily do defenzivy a na hrotu je výborný
hráč i člověk Michal Pospíšil.
Očekávám kvalitnější výkony, to
rozhodně.“

Při absenci Romana Janouška budete v útoku
spoléhat zejména na dvojici
Pospíšil, Zatloukal?
„Je to jedna z alternativ, máme
ovšem ještě Machálka, s kterým
v určitých fázích počítáme na
hrot. Tato trojka by se tam měla
točit. Roman Janoušek je pro nás
velká ztráta. Nejen herně, ale i
lidsky, protože je vynikající člověk do kabiny i na hřiště. Trošku
nám to narušilo plány.“
V přípravě jste hodně
střídal hráče, takže pokud by někdo vypadl, můžete
ho adekvátně nahradit?
„Je pravda, že jsme sestavu hodně točili, chtěli jsme hráče vidět
v konfrontaci s kvalitními soupeři. Naši kmenoví kluci šli ohromně nahoru a u těchto zkušených
fotbalistů se zvedli. Chtěl bych
je hrozně pochválit. Dneska nemám strach a opravdu si myslím,
že jsme případné absence schopni adekvátně nahradit.“

Jaká je atmosféra v kabině? Přes zimu přišli zejména třicátníci, nejsou mladí
trochu naštvaní, že nedostanou
tolik prostoru?
„Tak my o tom mluvíme v kabině i individuálně a snažím se,
aby to kluci vnímali tak, že přišli opravdu borci s obrovskými
zkušenostmi z ligy, Ligy mistrů
i ze zahraničí. Všichni se od nich
můžeme učit. Není to jednoduché, každý chce hrát, ale kluci
pochopili, že vedle nich mohou
vyrůst. Vidím, že jsme si to
všichni vzali k srdci a můžeme
jen získat. To byl i náš cíl, aby
hlavně naši kluci šli nahoru, aby
se učili, získávali zkušenosti a
myslím si, že to tak je.“
Podzim jste zakončili šesti zápasy bez porážky. Co
očekáváte od úvodu jara?
„Vnímáme, že na nás bude každý soupeř připraven a každý
nás bude chtít porazit. Pro každé mužstvo to bude obrovsky

vyhecované a musíme se na to
připravit. Očekávám, že i Havířov bude hrát zezadu, zahustí to
a budeme chodit do plné obrany.
Musíme být trpěliví, ne hurá styl.
Ze zajištěné obrany, ale rychle
dopředu, jak jsme to předváděli.
Naše protiútoky byly rychlé a
každý končil střelou. Nepoženeme se někam bezhlavě, ale budeme aktivní a musíme počítat
s tím, že každý proti nám bude
bojovat jako o život.“
Už jste rozhodli o tom, kdo
bude nosit kapitánskou
pásku?
„Já jasno mám, ale vzhledem k
tomu, že to chystám říct klukům
v úterý, tak vám to neřeknu.
Nejdřív to musím sdělit kabině.
Nachystal jsem si to až na příští
týden a vůči mužstvu by to nebylo fér. V přípravě jsme to dělali
tak, že každý zápas byl kapitánem někdo jiný. Hlavně proto,
aby mohl zaplatit zápisné do
kasy.. (smích).“

Fotbal

FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše TŘINÁCTÝ 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 „nešťastný“ třináctý díl, který, jak pevně věříme, nebude pro všechny tím
smutným..
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. Před
týdnem jsme načali průřez Přeborem Okresního
fotbalového svazu Prostějov, přičemž tentokrát
dostává svůj prostor zbylá osmička koučů hůře
postavených mužstev. Ani tentokrát pro lepší
informovanost nechybí podzimní tabulky. Za týden se můžete těšit na první jarní losy a veškeré aktuality z krajských soutěží Olomouckého
KFS. Následně pak ještě před startem jarní sezóny dostanou svůj prostor týmy ze III. a IV. třídy,
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
TŘINÁCTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVILI JIŘÍ MOŽNÝ A PETR KOZÁK

Podzimní tabulky Přeboru OFS Prostějov-II. třída
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
DOMA
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

24 - 25
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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

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

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

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKOa další...

Fotbalové ohlédnutí


608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

POKYNY PRO VÝSTROJ HRÁČŮ NA HP
Pokyny pro kluby krajských (okresních) soutěží O-KFS - jarní část sezóny 2011/2012
1) Výstroj hráčů musí odpovídat Pravidlům fotbalu (Pravidlo IV - Výstroj hráčů)
2) Pravidlová komise FAČR ve spolupráci s komisí rozhodčích (FAČR ,ŘK-M, Čech, krajů a okresů) upřesňuje výstroj hráčů na HP
pro výkonností kopanou
ledující:
j
Na seminářích rozhodčích a DS O-KFS byli rozhodčí (DS) instruováni, aby důsledně dbali na následující:
enýrkách převládá
• barva nohavic spodních kalhot, tzv. termokalhot hráče/brankaře musí být stejná jako barva, která na trenýrkách
• spodní kalhoty nebo tzv. termokalhoty smí sahat pouze nad koleno
• barva tepláků musí být u hráčů téhož družstva shodná; za nepříznivého počasí mohou používat teplákyy i hráči jednotlivě
e-li barva rukávů rozdílná jako
• barva rukávů spodního trička pod dresem musí být shodná s převládající barvou dresu (příp. rukávu, je-li
například u dresů Slavia Praha)
• barva pásů/pásků na stulpnách musí být shodná s barvou stulpny pokud není menší než 2 cm;
• barva dalšího páru ponožek musí být shodná s barvou stulpen (nebo musí být oblečeny pod stulpny)
• používání jakýchkoliv nákrčníků je zakázáno

Konickým žákům patří páté
V rámci ohlédnutí za podzimem odpovídali trenéři Vrahovic, Olšan, Dobromilic, „béčka“ Určic,
a osmé místo v kraji
Otaslavic, Brodku u Prostějova a Otinovse. KDO DOSTANE PADÁKA?
Jaký že byl podzim v Přeboru Okresního fotbalového svazu alias II. třídě - druhá část

Jak jste zjistili již před týdnem,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokročil v bilancování první poloviny fotbalové sezony 20112012 do soutěží pořádaných OFS Prostějov
a hned ve dvou částech se věnujeme právě
nejvyšší okresní soutěži. Zatímco v minulém
vydání jsme probrali patnáct odehraných kol i
probíhající zbrojení do jarní části s trenéry nejlepších sedmi celků, tentokrát dostalo slovo
zbývajících osm koučů. A opět všichni shodně
odpovídali na sedm následujících dotazů:
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?

SK SOKOL VRAHOVICE – 7. místo, 22 bodů
„Pokud budou postupovat tři,
chtěli bychom být mezi nimi,“
netají trenér Jan Řezníček
1. „Jednoznačně neúspěch. Chtěli jsme být nahoře, abychom měli reálnou šanci na první místo, ale bohužel. Teď
doufáme, že se dokážeme dotáhnout na vršek a budeme do
třetího místa.“
2. „Měli jsme velké výsledkové výkyvy. Čtyři pět zápasů
jsme dokázali vyhrát, pak jsme třikrát po sobě nebodovali. Hráče to ukolébalo a pak jsme na to nenavázali. Nejvíce se mi líbila první část soutěže, tak do šestého sedmého
kola, kdy jsme opravdu poctivě dřeli na tréninku a pak to
bylo vidět. Bohužel pak to nějak upadlo, kluci malinko
přestali chodit a okamžitě to bylo na výkonu vidět.“
3. „Počítal jsme s tím, jak to bude vypadat. Působil jsem v
okresním přeboru na Olomoucku a je to celkem nastejno.
Pouze mě jednoznačně svými výkony i postavením v tabulce překvapil Hvozd. Nejsem si jistý, že každému vyšla
sezona, jak si představoval. Zápasy byly hodně vyrovnané.
V jednom dal Protivanov pět gólů, pak zase prohrál. Nevím ale, čím to může být.“
4. „Jednoznačně Honza Dvořák, stoper Martin Procházka a v útoku Honza Studený a Tonda Šedivý. To jsou hráči, bez nichž si nedokážu mužstvo představit.“
5. „Přípravu jsem naplánoval celkem na jedenáct ýdnů.
Zatím úplně podle našich představ nevychází, ale je to
způsobeno hlavně mrazy, takže jsme venku nemohli odtrénovat to, co jsme měli naplánované. Pak spoustu hráčů
skolila nemoc, ale říkám si, že to klidně mohlo být ještě
horší. Teď jsme byli od středy do neděle na soustředění
v Loučné nad Desnou, kde jsme ladili fyzičku. Chtěli bychom si pozvat soupeře z vyšších soutěží a odehrát aspoň
pět zápasů.“
6. „Makáme na tom, abychom změnili postavení v tabulce. Určitě chceme bojovat aspoň o třetí příčku a před
sezonou jsme si říkali, že bychom rádi postoupili do I.B
třídy. To už se nám ale asi nepovede, protože náskok vedoucí dvojice je již velký. Ale na třetí místo si myslím, že
máme, a je reálné o něj hrát.“
7. „Protivanov si postup vzít nenechá a pokud budou postupovat tři, chtěli bychom být na třetím místě. Na sestup
je namočený Zdětín a Otinoves, mezi nimi se asi rozhodne.“

SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA - 8. místo, 21 bodů
Trenér Tomáš Hrdlovič:
„Musím vyzvednout trenéry
mládeže, pracují velmi dobře“
1. „Mužstvo v Olšanech je silné a jsem zklamaný. Naším
cílem je hrát do pátého místa, tím se netajím.“
2. „V určitých fázích jsme doma zbytečně ztráceli body.
Když jsme byli kompletní, tak jsme získávali body venku
a vzápětí jsme je doma ztráceli. Je to škoda. Soupeři u
nás víceméně jen brání a máme z toho hrůzu. Náš útok je
silný, ale obrana je trošku slabší. Je ale před námi ovšem
ještě půl sezony a neděláme z toho žádné závěry. Můj cíl
jako trenéra je hrát do pátého místa a aby se u nás bavili
diváci. Máme nejvyšší návštěvy doma i venku a to nás
těší, pro toto fotbal v Olšanech děláme.“
3. „Vcelku to odpovídá. Protivanov pravděpodobně bude
chtít nahoru, velký potenciál je v Čechovicích. My ještě
žijeme a nehážeme flintu do žita.“
4. „Osa je Martin Kotůlek, Roman Sedláček, ale i domácí
Fana Soldán, Jarda Olšák, loni nejlepší střelec okresu.
Nestavím to na třech čtyřech hráčích a dáváme šanci i
mladým klukům, což je priorita Olšan i všude jinde. Každý musí mít zadní vrátka a budou dostávat příležitost i
kluci z dorostu. Minulý týden jsme měli schůzku ohledně
chodu Olšan. Jak je to všude na vesnicích, kluky v tomto

věku se dává těžko dohromady. Loni se přihlásilo osm
dorosteneckých mužstev a je tu propast. Dobře, že jsme
družstvo dali dohromady, jsou tam kluci, kteří mají do
budoucna potenciál. Máme výborné žáčky, všichni trenéři mládeže pracují velmi dobře. Chtěl bych tyto lidi
vyzvednout, vytvořila se dobrá partie. Stráví tam hodně
času, žáci jsou šikovní a byla by škoda, kdyby se to ztratilo. Ale víte, ukáže se jeden dva hráči a už po něm sáhnou
z vyšší soutěže. S tím se ale musí počítat.“
5. „Začali jsme na začátku února a první týden byl slabší. Trénujeme dvakrát týdně, v sobotu nebo neděli máme
přátelské utkání. Chci dotáhnout dva hráče, abychom když
bude někdo zraněný nebo nebude moci, stále měli někoho
na lavičce. Klubů na Prostějovsku a Olomoucku je strašně
moc a o to je to těžší. Mám však vyhlídnuté dva hráče a
snad se mi je podaří dotáhnout.“
6. „U nás je to dané. Trošku doplnit mužstvo, ne na
půlroční hostování, ale buď koupit, nebo dlouhodobé
hostování. Musíme něco udělat pro to, abychom tým
udrželi delší dobu pohromadě. Je to hrozně těžké, hráči
nejsou a je to velký boj. Chtěl bych popřát všem klukům,
aby se jim dařilo a abychom si fotbalu užívali, chodili lidi
a abychom se dobře bavili. Pětka není daleko, jen čtyři body. Začínáme třemi zápasy doma a mohlo by se to
eventuálně zvednout. Hlavně bodovat doma.“
7. „Protivanov a další mužstva mají velký potenciál. O
sestupu těžko mluvit, doufejme, že nebudeme mezi nimi
(smích).“

FC DOBROMILICE - 9. místo, 18 bodů
Trenér Dalibor Makiš:
„Sestupem před dvěma lety
se mužstvo vytřídilo“
1. „Spokojeni samozřejmě nejsme, představovali si to trochu jinak, ale na to, jak to začalo, tak konec byl celkem
slušný. Vstup do sezony se nám nepodařil. Úroveň druhé
a třetí třídy je rozdílná a po třetím zápase, kdy jsme poměrně hodně vybouchli ve Zdětíně a chyběla mi spoustu
lidí, tak se zvýšila tréninková morálka a postupně se to
zvedlo. Naším cílem je záchrana, nebudu nalhávat žádné
vize. Mužstvo je poměrně mladé, věkový průměr je kolem
třiadvaceti let. Máme tu devatenáctileté kluky i třicátníky,
ale chybí nám zkušenost. Tu sbíráme. Kluci pochopili, že
takto se to dělat nedá, trojka a dvojka je nebe a dudy.“
2. „Sestupem před dvěma lety se mužstvo vytřídilo. Odešla starší generace, která měla své za sebou, přišli sedmnáctiletí, osmnáctiletí. Naším cílem bylo probudit v nich
zájem, nic jiného. Že se nám podařilo postoupit a že se to
tak nakonec dopadlo, to jsme sami nečekali. Do okresního přeboru jsme postoupili hlavně proto, aby kluci chodili, aby je to bavilo, aby chodili hrát. Ale máme problém,
že kluci dělají soboty, neděle, noční a na zápasy jsme se
snad dvakrát sešli kompletní. A kádr máme úzký, jen
vlastní odchovance. Ale bojujeme a snažíme se. Naším
cílem je se zachránit, momentálně nic víc.“
3. „Ani nic moc ne, všechno probíhalo tak, jak se očekávalo. Překvapilo mě, že Brodek, Otaslavice i Zdětín jsou tak
nízko. Na čele se docela dalo čekat, že se to tam tak nějak
poskládá.“
4. „Adam Matoušek, Martin Pridzik, Jakub Špaček, Jiří
Kučera. Nechci je moc vyzdvihovat, pochopili, že se musí
trénovat a tím se zlepšil přístup a všechno. Hledíme do
budoucna v naději, že to bude dobré.“
5. „Začátek byl horší, ale teď ke konci již účast byla slušná.
Máme naběháno pětatřicet kilometrů. Není to moc, loni to
bylo o trochu víc, ale postihly nás velké mrazy. Jinak celou
zimu jsme hráli sálovku, ale to není ono. Snažíme se to dát
dohromady a teď v neděli hrajeme první přátelské utkání.
Už se soustředíme spíše na práci s balonem, ale podmínky
na vesnici jsou takové, že hřiště je buď zmrzlé, což je dobré, nebo je mokro, což je špatně. Jiný prostor není. Sálovka
je pouze náhradní program, to člověku moc nedá. Snad
jaro zvládneme tak, jak si všichni přejeme.“
6. „Bude potřeba hlavně stabilní účast hráčů, to je náš
největší problém. Kádr je opravdu úzký, máme šestnáct
lidí, což není tolik, a když vám tři lidé vypadnou, je zle.
Takové problémy ale asi mají všichni. Jsou za námi dvě
předehrávky. Brodek jsme doma porazili, v Otaslavicích
jsme prohráli, teď začínáme doma se Zdětínem. To bude
ne klíčové, ale důležité utkání. Jedeme ještě do Otinovsi a
na to se musíme speciálně připravit.“
7. „Věřím, že Čechovice se s přispěním ´áčka´ porvou o
postup. To je v tomto případě výhoda ´béčkových´ mužstev... Sestupující doufám, že nebudeme my a budou to ti,
co jsou nyní na konci...(úsměv)“

TJ SOKOL URČICE „B“ - 10. místo, 16 bodů
„Potřebujeme zvládnout
domácí zápasy,“ ví kouč
Určic David Múdrý
1. „Určitě spokojeni nejsme. Špatně jsme začali, třikrát po
sobě jsme dostali pět gólů a pak už se to s námi psychicky
vezlo a nemohli jsme se dostat do rytmu. Nehledě na to, že
jsme omladili a mladí kluci to trošku nezvládali.“
2. „Je to nezkušeností hráčů. Musí si to sednout, u nás v
mužstvu dlouho hráli stále stejní lidé a nezapracovávali

jsme mladé kluky. Jsou tam starší zkušenější, ale pracovní povinnosti nenahrávají tomu, aby mohli chodit
na tréninky a zápasy. V dnešní době je vše složité. Vždy
po domluvě s trenérem áčka Evženem Kučerou nám
někoho na domácí zápasy uvolnil. Také měli zpočátku
marodku, venkovní zápasy se nám většinou překrývaly a museli jsme si vypomoci kluky z dorostu. Hráči z
koncového ročníku chodili na podzim, do jara počítáme
s jejich pomocí dál. S ´áčkem´ je přislíbená pomoc, abychom zachránili soutěž.“
3. „Je to hodně našlapané, dvě kola vás mohou dostat do
úplně jiných sfér. Kdo hraje o čtvrté páté místo dvakrát
prohraje a je také v boji o sestup. Okres je velmi vyrovnaná soutěž. Očekával jsem vysokou kvalitu druhé třídy,
jelikož kluby zaručovaly, že se bude hrát kvalitní fotbal a
spokojen jsem i s výkony rozhodčích.“
4. „Nebudu vyzdvihovat žádné osobnosti, jsme jeden
mančaft a musíme šlapat pospolu. Základní osa je daná
a každý ví, o koho jde. Ale každý v týmu má své místo.“
5. „Trénujeme zvlášť, protože ´áčku´ chodí šestnáct lidí,
nás chodí taky kolem čtrnácti, když se to podaří dát dohromady. Tím se spousta klubů chlubit nemůže, je to ale
dáno tím, že kluci dělají odpolední. Když mají ranní, je to
v pohodě, a když odpolední, je nás tam deset. Trénujeme
dvakrát týdně úterý čtvrtek, využíváme domácí podmínky a jezdíme na umělou trávu na školní hřiště v Kralicích.
Hráli jsme zatím jeden přátelák, takový poznávací, a nad
Polkovicemi jsme vyhráli 5:0. Budeme hrát s Hlubočky a
další soupeře ještě hledáme.“
6. „Stoprocentně stabilizovat kádr a záchrana soutěže.
Bude potřeba hlavně vyhrávat domácí zápasy. Zlepšit
herní kvalitu, přístup k tréninkům a myslím si, že se to
podaří.“
7. „Podle podzimních výsledků bych tam viděl Protivanov a Čechovice B, to jsou lídři. Na sestup je namočených hodně týmů a doufám, že černý Petr nepřipadne
nám. V bojích o záchranu bude rozhodovat momentální
forma a kdo to lépe zvládne psychicky. Zápasy to nebude
moc pohledné, fotbalové, ale hodně psychika bude hrát
roli. My potřebujeme zvládnout domácí zápasy. Máme
doma Brodek, máme doma Zdětín. To jsou kandidáti na
sestup.“

TJ SOKOL ZDĚTÍN - 11. místo, 15 bodů
Hrající předseda klubu
Jaroslav Navrátil:
„Překvapila mě FAČR...“
1. „Střídavě oblačno, rozhodně nejsme spokojeni. Sehráli
jsme několik smolných zápasů, třeba v Kralicích 4:5, některé zápasy byly z naší strany nedotažené. Kdybychom
měli o šest, sedm bodů víc, slušelo by to výkonům. Ale
popereme se o záchranu. Mančaft máme, jména taky, ale
smůla a zranění také zahrály svoji roli. Keluc se zranil
poslední zápasy ani nehrál, jeden odjel pracovně do Francie, další dva se zranili a nakonec jsme to látali...“
2. „Taky nemáme štěstí v proměňování šancí, ale vymlouvat bych se nechtěl. Zenit mančaftu je za námi a
doba, kdy jsme před několika lety hráli o špici, je pryč.
Máme zkušený tým a několik mladých kluků, kteří jsou
ještě v ´béčku´.“
3. „Naše umístění, ale to se nedá nic dělat. Čekal jsem,
že Vrahovice budou výš, že o záchranu s námi budou bojovat Otaslavice, Dobromilice, Určice, Otinoves. Překvapila mě ještě Fotbalová asociace České republiky. Nikdo
dopředu nic neavizoval, nikdo z okresu nás na to nepřipravil. Najednou se objevilo na internetu, že musíme
rychle zaregistrovat všechny lidi snad včetně prodavače
klobás na zápase a zaplatit každý padesát korun. Jsme
členi Sokola, tak platíme poplatky Sokolu, jsme členi
FAČRu, budeme platit poplatky FAČRu... Za fotbal nám
nikdo nic nedá, musíme si na to horko těžko vydělat na
zábavách nebo po sponzorech. Naštěstí dva silné máme,
obec se nám také věnuje, ale nevidím v tom nic jiného
než tahání peněz z bohaté základny. Příští rok se má platit poplatek dvě stě dospělý a stovka mládežník. Nemám
dojem, že je to přínos pro fotbal na naší rekreační úrovni.
Možná se mýlím, ale je to můj názor.“
4. „Než se zranil Keluc, tak on, je to fotbalista. Sice má
už šestatřicet, ale na okresní úroveň je to dobrá kvalita.
Pak ještě brankář Jiří Horák.“
5. „Máme za sebou čtyři přáteláky na umělé trávě, odehrál je mix áčka a béčka, tedy mladí nadějní kluci plus
základ z ´A´-týmu. ´Béčko´ bylo na soustředění, A-tým
nepojede a budeme pokračovat v přátelácích, abychom
jich šest sedm odehráli. Asi čtrnáct dní před soutěží začneme trénovat společně, teď se připravujeme individuálně, chodíme si zaběhat. Máme nového gólmana, mladého Wolfa z Kralic, přijde k nám na hostování, protože
dosavadní gólman Jiří Horák ukončil aktivní kariéru.
Ještě jeden hráč je v jednání, jinak to zůstává v podstatě
stejné a budeme to doplňovat kluky z béčka.“
6. „Naším cílem je vždy záchrana a když je to něco víc,
máme z toho větší radost. Nechceme hrát o sestup, ale
letos tomu tak bohužel je. Jednoznačně musíme získat
tolik bodů, abychom nespadli, to je přece jasné (smích).
Poctivá docházka všech hráčů na zápasy, mít dostatek
náhradníků na lavičce a poctivě trénovat.“

7. „Byl bych rád, kdyby to takto zůstalo. Myslím si, že
Protivanov postoupí, byť rezerva Čechovic bude zdatným
soupeřem. Když budou mít dost elánu a budou chtít, mohli
by být silným partnerem. Na sestup bych viděl Otinoves,
víc jich asi padat nebude, protože má být reorganizace.
Hlavně ať to nejsme my...“

SOKOL OTASLAVICE - 12. místo, 15 bodů
Trenér Michal Štefka: „Střed pole
byl oslabený a trpěl tím útok...“
1. „V některých zápasech jsme měli svým způsobem
smůlu. Fotbalově to někdy bylo dobré, jindy horší. Je
potřeba i štěstí, aby se body udělali. Hodně brankových
příležitostí, ale dávali jsme málo gólů a hodně jsme jich
dostávali.“
2. „Nechyběl nám útočník, ale spíše šlo o to, že když jsem
skončil jako hráč, tak se musela sestava trošku pozměnit
a Jindra Koudela, jehož jsme potřebovali ve středu pole,
se musel posunout na stopera, protože nikdo jiný to asi
nemůže hrát. Tím pádem chyběl ve středu a prostředek
byl trošku oslabený. Útočníci neměli tolik nahrávek ani
příležitostí dát gól.“
3. „Je to stále stejné jako v letech kdy jsem tady hrával. I
poslední mužstvo může porazit prvního a je to fotbalově vyrovnané, spíše o štěstí. Třeba v Protivanově jsme osmdesát
minut hráli na jejich polovině a nakonec jsme prohráli 2:5.
Dostali jsme naprosto katastrofální góly.“
4. „Hráčů na podzim moc nebylo. Když jsme hráli ve stejný
čas jako ´béčko´, tak nás bylo třeba jen jedenáct dvanáct,
aby mohli hrát i oni. Vůbec jsme nevěděli, zda máme rezervu přihlašovat... Dorost se u nás zrušil a kluci, kteří chtěli
hrát, šli do jiných klubů. Někdo se zranil a najednou jsme
hráli v deseti. Mladí kluci by chodit měli, protože zázemí a
vše je tady dobré. Spravili se kabiny, hřiště, máme tu pěknou trávu. Osu tvořili Koudela, který hraje stopera místo
mě, Vogel, Dokoupil a v útoku Michal Kaláb. Ten ty góly
dával. Byl s námi jen párkrát, ale pomohl, abychom nějaké body měli. Zmínil bych ještě mladého šestnáctiletého
Viktora v bráně. Chytal dobře, ale poslední dvě kola mu
nevyšla. Je to však pro něj zkušenost.“
5. „Když se nás pár sejde, tak trénujeme. Začali jsme relativně brzo, již 13. ledna, a asi měsíc a půl jsme běhali a
nabírali obecnou vytrvalost. Teď bychom chtěli naběhnout
na rychlostní vytrvalost, protože je tak měsíc do začátku.
Mezitím posilovna a fotbal na umělé trávě. Vždy se to nějak
prostřídá a ještě bychom chtěli 25. března sehrát přátelák
s Dobromilicemi, ale už na trávě. První přátelák s Hanou
jsme prohráli 0:5, ale oni jsou někde jinde, víc trénují, u nás
to na tréninky nebylo moc slavné a byl jsem rád, že jsme se
sešli. Myslím si, že mužstvo zůstane pohromadě, všechno
při starém. Nikoho jsme nikam nepustili a uvidíme, co se
bude dít příští rok.“
6. „Určitě bychom se chtěli zachránit, musíme bojovat.
Soutěž je vyrovnaná a každý může porazit každého. Je to
o fyzičce, kterou každé mužstvo potřebuje. I když to nejde
technicky, tak se nějaký výsledek může ubojovat. Musí
být i fotbalové štěstí. Dáte pět tyček a prohrajete 0:1.
7. „Pod námi je Otinoves a Brodek u Prostějova o skóre.
Myslím si ale, že i Brodek se zachrání. Myslím, že postoupit by mohla rezerva Čechovic. Je to ale vyrovnané, těžko
tipovat. My se jako každé mužstvo chceme zachránit, někdo spadnout musí. Snad to nebudeme my.“

TJ BRODEK U PROSTĚJOVA - 13. místo, 15 bodů
„Nechceme spadnout,
a proto posilujeme,“
hlásí trenér Přemysl Slouka
1. „Spokojeni nejsme. Dobrý začátek a postupem času přišla zranění, vyloučení a konec sezony ztráta bodů a propad
na dno tabulky.“
2. „Zraněním a neúčasti na trénincích. Na hostování
odešli Peťa Hodulák, Peťa Zbořil a na úvod jsme v euforii, že to zvládneme i bez nich, začali dobře, ale potom se
menší účast na trénincích projevovala i v zápasech. Nemáme dorosteneckou mládež a naše mužstvo stárne. Je to
poznat výsledkově. Potřebujeme mladší impulz. Finance
dělají hodně a sehnat hráče je problém. Škoda, že tu není
dorost. Začalo se od nejmenších, ale do mužské kategorie
je to daleko. Zbořil se vrací, ale má pracovní nabídku v
Německu, přišel Roman Šimeček. Je to brodecký hráč,
který působil v Drnovicích. Ještě máme vyhlédnutého
útočníka Tomáše Fürsta, také z Vyškovska.“
3. „Je vidět,že se soutěž zkvalitnila a zápasy mají úroveň
krajské soutěže. Dá se to srovnávat, to každopádně.“
4. „Oporou mužstva a příkladem k trénování byl brankář
Marek Fürst, nechyběl na žádném tréninku. Dále Petr
Soldán přístupem ke hře a Leopold Zatloukal.“
5. „Trénujeme již čtyři týdny. Schází se dvanáct až čtrnáct
hráčů, takže to splňuje požadavky. Hráli jsme s Rousínovem na Spartě Brno a prohráli jsme 1:4. Připravujeme se
dvakrát týdně, jednou máme tělocvičnu. Když o víkendech
nehrajeme přáteláky, tak chodíme ven. Když mrzlo, tak
jsme měli i kluziště, takže jsme hrávali hokej.“
6. „Posílili jsme a hlavním cílem je záchrana. I ostatní
mužstva se zkvalitnila a bude to těžké. Slyšel jsem, že také
Otinoves posílila. Důležitá bude tréninková morálka plus

zapojit to do zápasu. Ale prioritou je zaměstnání, na koníčky zbývá stále méně času a je složité udělat trénink,
aby nás tam bylo hodně. Když se někdo zraní, musíme
vytahovat z dorostu nebo ´béčka´. Nechceme spadnout,
a proto posilujeme, sháníme útočníka a ještě bychom potřebovali někoho do obrany.“
7. „Jsou tam Čechovice „B“ s Protivanovem, ti určitě
půjdou dopředu. Čechovice mají dobrou základnu a chtějí,
aby ´béčko´ nehrálo okres. Na sestup jsou Dobromilice,
Zdětín a Brodek. My se budeme snažit zachránit.“

TJ OTINOVES - 14. místo, 11 bodů
„Nevím, čím to je, ale prostějovský okres
je podle kvality a hry nejslabší z regionu,“
domnívá se lodivod Ladislav Zukal
1. „Samozřejmě sezona se hodnotí mnohem hůř než první
po postupu ze třetí třídy. Upozorňoval jsem před začátkem,
že druhý rok bývá těžší než první, což se potvrdilo. Začátek soutěže byl relativně úspěšný, vyhráli jsme dvě utkání
doma, což byl dobrý rozjezd do nové sezony. Pak přišli určité problémy. Někteří ofenzivní hráči nám po čtvrtém pátém kole odešli, to byl hlavní problém. V dalším utkáních
se to projevovalo tak, že jsme branky nedávali. Ne že by
nás někdo vyloženě přehrával, ale pokud nedáme branky
ani z těch nejvyloženějších příležitostí, tak se těžko vyhrává a získávají body. Další problém byl v tom, že soupeř nás
dokázal za každou chybu potrestat. Porážky byl mnohdy
nešťastné, ale bohužel. Nastoupili čtyři mladí hráči, kteří
sice měli zkušenosti z krajských dorosteneckých soutěží,
ale bohužel ne takové, aby mužstvo strhli a dokázali vytvořit výsledky.“
2. „Příčin je víc, každý je vidí někde jinde. Odchody byly
někdy emotivní, ale s prezidentem jsme zajedno, že pokud
tam někdo nechtěl hrát, tak mu nebráníme! I v situaci,
kdy jsme na tom byli špatně, jsme někoho uvolnili. Nemá
cenu někoho držet silou vůle. Fanoušci nebo lidi kolem
nám to vyčítají, ale shodli jsme se. Odešel nejlepší střelec
minulého roku Škvára, já jsem byl pracovně zaneprázdněn a více než polovinu soutěže jsem byl mimo. Zbyňa Piňos celý podzim zraněný, prakticky se rozpadla ofenzivní
fáze. Kádr se zúžil a ke spoustě utkání jsme odjížděli v
jedenácti dvanácti lidech a vrcholem bylo utkání v Čechovicích, kde jsme hráli celý zápas v deseti. Sezona byla
špatná, ale rychle na to zapomenout.“
3. „Je to asi dlouhodobější, ale když to promítnu, tak úroveň okresního přeboru je slabší než deset let nazpět nebo
když to porovnám s okresními soutěžemi Vyškovska a
Blanenska. Nevím, čím to je, ale prostějovský okres je
podle kvality a hry nejslabší z regionu. V té době jsme hrávali přípravy s mužstvy z mnohem vyšších soutěží a dokázali jsme je porážet. Úroveň byla určitě mnohem vyšší, to
mě zklamalo. Těžko říct, kde jsou příčiny. Získat do těchto
soutěží kvalitní hráče je problém a dokáží si jistě vydělat
více, než tomu bylo za mé éry.“
4. „Právě to byl problém, nebyla tu osobnost. Spoléhal
jsem na Lukáše Konečného se zkušenostmi z MSFL v
Lipové, ale měl své osobní problémy, a Zbyněk se zranil.
Když se nedaří, tak to těžko strhne jedinec. Kádr se určitě
změní. Jsou zde další odchody, opět ze strany kvalitnějších starších hráčů, kteří by mančaft měli spíše táhnout.
Lukáš Konečný nám odešel, Mira Grmela jde kvůli práci.
Sháníme hráče zejména do ofenzivy, v defenzivě jsme až
takové problémy neměli a dokázali jsme vyrovnaně hrát s
Protivanovem. Na podzim se hodně improvizovalo, každý
zápas jiná sestava, teď těžko předbíhat. Hrozný problém
sehnat kvalitního útočníka a my jsme v regionu, kde se
těžko shání Ale tři hráče máme vyřízené a dva rozjednané.“
5. „Trénujeme dvakrát týdně, máme tam šest sedm přátelských utkání, vesměs v Brně na umělé trávě a nevzdáváme boj o záchranu. Nemůžu říct, že by kluci nechtěli.
Maximum, co může, tak chodí. Dneska je problém práce,
pro každého je důležitější než fotbal. Kluci ale zájem mají,
začlenili jsme dost mladých. Když jsme postupovali do
druhé třídy, tak jsme měli starší mančaft, hráče. To samozřejmě nejde do nekonečna a kádr se určitě obměnil. Ale v
bojích o záchranu musíme stavět na zkušenostech.“
6. „Nechceme, aby mužstvo spadlo, protože návrat by byl
mnohem těžší. Děláme pro to s vedením maximum, ale je
to v hráčích. Psychika šla na podzim hodně dolů a prvních pět šest kol hodně napoví. Máme klíčová utkání s
mužstvy před námi a ztráta čtyř bodů není v tříbodovém
systému nic. Nevím, jestli budeme mít na to, abychom se
zachránili, ale budeme bojovat do posledního kola.“
7. „Je to hodně vyrovnané, hodně mančaftů jsem neviděl,
ale určitě Čechovice a Protivanov, mezi těmito dvěma
mužstvy se rozhodne. Pak už je větší odstup. Přes zimu
se mančafty budou určitě měnit, ale těžko někdo z druhé
vlny bude mít na to, aby je vyřadil. Čechovice ´B´, Kralice
na Hané ´B´ ani Hvozd jsem také neviděl, s Protivanovem
jsem byl a trošku mě zklamali, jejich ambice jsou určitě
vyšší. Šanci má spíše čechovické ´béčko´, tam je určitě snaha, aby mladí kluci postoupili. Co se týče sestupu,
chceme udělat maximum pro to, abychom se tomu vyhnuli. Otaslavice, Brodek u Prostějova, Zdětín, Dobromilice.
Mezi námi je malý rozdíl a rozhodne se. Těžko tipovat,
každý se bude snažit sehnat posily, aby se zachránil.“

Shodně jednu a půl sezony v nejvyšší krajské
soutěži mají za sebou starší a mladší žáci Sokola
Konice. Lépe se vedlo starším z nich, po čtrnácti
kolech zaujímají za Čechovicemi, Mohelnicí,
Zábřehem a Černovírem páté místo, mladší jsou v
nově pouze osmičlenné tabulce poslední.
Konice/jim

Na čele druhé poloviny tabulky
stanuli s osmnácti body za šest
výher a osm proher koničtí starší žáci. S mírně záporným skóre
35:36 mají velký náskok osmi
bodů na Lipník i Velké Losiny,
stejně tak výraznou sedmibodovou ztrátu na čtvrtý Černovír.
„S dosaženými body jsme spokojení, nesplnili jsme však cíl
umístit se v horní polovině tabulky. Mužstva nad námi mají
ovšem širší kádr a až na jednu
výjimku nás ve vzájemných
duelech porazila,“ hodnotil se
smíšenými dojmy hlavní trenér
Miloslav Fajstl.

od osmnácti hodin se Svratkou
Brno. „Chtěli bychom se utkávat většinou s týmy ze středisek
mládeže. Cílem pro jaro je udržet stávající pátou příčku a zaznamenat tak nejlepší výsledek
v krajském přeboru,“ podotkl
Fajstl spolu s poděkováním
všem hráčům, rodičům i oddíloborně všechny zápasy stoper vým činovníkům.
Patrik Sedláček, ze záložníků
Starší žáci Sokola Konice:
zaujal zejména Martin Vychodil
a vepředu byl naší stálici Michal Bilance: 6-0-8 35:36 18 bodů
Nedopil, který se gólově prosa- Nejvyšší výhra:
dil proti všem soupeřům,“ při- 7:0 nad Velkými Losinami
pomněl autora dvaceti branek. Nejvyšší prohra:
Vlivem úzkého kádru dostali 1:8 s Čechovicemi
šanci i někteří mladší žáci. Nej- Sestava a branky: Michal
větší progres zaznamenal Fajstl Snášel I, Patrik Sedláček, Petr
u Jakuba Muzikanta, který to již Pluháček, Ondřej Procházka,
nyní dotáhl do základní sestavy. Michal Spurný, Michal Snášel
Hráčům se bodově povedla II, Tomáš Škrabal, Radovan
stejně dobře první i druhá část a Cita, Martin Vychodil, Michal
výhra 4:2 v posledním kole nad Nedopil, Patrik Pajchl, Michal
Mohelnicí dopomohla Čecho- Novák, Jakub Muzikant
vicím k přezimování na prvním střelci: Nedopil 20, Škrabal 7,
místě. „Toto utkání se podaři- Pajchl, Sedláček a Spurný 2,
lo všem hráčům. Nezalekli se Cita a Novák 1
Hlavní trenér: Miloslav Fajstl
Asistent: Vít Koutný

Mladší žáci i vinou věkového
deficitu zatím na ostatní týmy
výsledkově nestačí a jediné body
získali za venkovní vítězství v
sedmém kole proti Mohelnici.
„Mužstvo hraje většinou se soupeři o rok staršími, je to vidět
zejména při zápasech s fyzicky
vyspělými týmy. Ale na druhou
stranu to pro nás bude výhoda v
dalších letech, kde by se to mělo
zúročit,“ věří kouč mladších
žáků František Snášel.
O devatenáct nastřílených branek se zasloužila zejména dvojice Martin Baš, Michal Spurný,
autoři patnácti tref. „Snažili jsme
se hrát kombinační a útočný
fotbal a myslím, že to se nám i
začátkem sezony dařilo. Některé
zápasy jsme prohráli jen slabou
Konice. nahoře zleva: Michal Snášel II, Patrik Pajchl, Michal koncovkou a malým důrazem ve
vápně. Bohužel ke konci se hráNedopil,Patrik Sedláček, Martin Vychodil, Michal Novák
dole zleva: Petr Pluháček, Michal Spurný, Tomáš Škrabal, Josef či snažili hrát spíše individuálně
bez přihrávek, což se projevilo v
Brach, Jakub Muzikant
klesající tendenci našich výkovepředu: Michal Snášel I
nů,“ zhodnotil Snášel a doplnil
chybí: Ondřej Procházka, Radovan Cita
poděkování za velkou účast na
Vrásky na čele mu dělá pře- počátečního náporu favorita a trénincích i zápasech.
devším počet inkasovaných bojovností a snahou soupeře
Mladší žáci Sokola Konice:
branek. „Naopak útočná fáze udolali. Sebrali mu tak primát
byla z naší strany dobrá, kromě podzimního půlmistra,“ vyzdvi- Bilance: 1-0-13 19:63 3 body
zápasu v Černovíru jsme vždy hl. O poznání hůře však vzpo- Nejvyšší výhra:
vstřelili branku,“ potěšilo Fajst- míná na derby s Čechovicemi, 4:1 v Mohelnici
la. Ocenění si podle něj zaslouží které na konci srpna skončilo Nejvyšší prohra: 1:8 v Zábřehu
Sestava a branky: Jaroslav Véi vzniklá parta, kdy mužstvo již výsledkem 1:8.
od přípravy vystupuje jako ce- Přípravu na jaro zahájili Konič- voda, Daniel Rosenberg, Martin
lek. „Táhnou za jeden provaz a tí již 23. ledna, odkdy začali s Nedopil, František Maier, Nahlavně mají dobrou tréninkovou tréninky třikrát týdně. Minulý tálie Čampišová, David Štugel,
víkend pak absolvovali soustře- Jakub Muzikant 1, Ondřej Humorálku,“ pochválil kouč.
Přesto vyjmenoval několik dění v Jaroměřicích a nyní jsou bený 1, Martin Paš 8, Filip Růjednotlivců, kteří pravidelně již na řadě přátelské zápasy na žička, Michal Škrabal, Dominik
odevzdávali kvalitní výkony. domácí umělce. Ve čtvrtek od Zapletal, Michal Spurný 7, Josef
„Michal Snášel nás ve většině 17 hodin proti HFK Olomouc, v Brach 2, Tomáš Grepl, Patrik
utkání drží svými výbornými neděli od 10 hodin proti KMK Zapletal, David Škrabal
zákroky. V obraně odehrál vý- Přerov a ve středu 21. března Hlavní trenér: František Snášel

Turnaj dorostenců vyhrály Určice
Prostějov/jim – Navzdory porážce
Tabulka:
s 1.SK Prostějov se vítězi doro1. Sokol Určice
4
0
1
9:4
12
steneckého turnaje pořádaného
2. 1.SK Prostějov ml.
3
2
0
6:3
11
Okresním fotbalovým svazem sta- 3. Sokol Čechovice
2
2
1
4:2
8
li hráči Určic. Zbylé čtyři zápasy s 4. FC Kralice na Hané
2
0
3
6:4
6
Čechovicemi, Kralicemi, Kostel- 5. FC Kostelec na Hané
1
2
2
1:5
5
cem a Němčicemi již skončily je- 6. FK Němčice nad Hanou
0
0
5
1:9
0
jich vítězstvím a náskok jednoho
bodu na Eskáčko udrželi.
Prostějovští sice ani jednou neprohráli, ovšem třetím Čechovicím ani pátému Kostelci branku
nevstřelili a uhráli jen bezbrankovou remízu. Čtvrtí skončili díky dvěma výhrám Kraličtí a poslední
místo zbylo při pěti porážkách a jediné vstřelené brance na Němčice nad Hanou.

Výsledky:
1.SK Prostějov – Kostelec n.H. 0:0, Kralice n.H. – Němčice n.H. 2:0, Určice – Kostelec n.H. 2:0,
1.SK Prostějov – Čechovice 0:0, Němčice n.H. – Kostelec n.H. 0:1, Kralice n.H. – Čechovice 0:1,
Němčice n.H. – Určice 0:1, Kostelec – Kralice n.H. 0:3, 1.SK Prostějov – Určice 3:2, Čechovice –
Němčice n.H. 3:0, 1.SK Prostějov- Kralice n.H. 1:0, Kostelec n.H.– Čechovice 0:0, Určice – Kralice
n.H. 2:1, 1.SK Prostějov – Němčice n.H. 2:1, Čechovice – Určice 0:2

Lední hokej

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. března 2012

Prostějovští hokejisté mají po sezóně. Ale nezklamali

ČTVRTÉ MÍSTO VE DRUHÉ LIZE JE ÚSPĚCH
4. ZÁPASY:
LHK Jestřábi Prostějov - AZ Havířov 2:1 (0:0,
2:0,, 0:1).
) Stav série: 2:2. Bra
rank
nky a na
nahrávky:
y 27.
Kolibbár
Koli
bár (Č
(Čuř
uřík
ík, Černý)
ý),, 36
ý)
6. Ču
Čuří
řík (Mik
(M
Mikšo
kšovský) - 58.
Szte
tefe
fekk (S
Str
trán
ánský,
án
ý, Vyd
ydra
ra)) * HC ZUBR Přerov - HC
Plus Oil Karviná 2:5 (1:2, 0:2, 1:1). Konečný stav série: 1:3 postupuje
p
p j Karviná. Bran
anky
ky
y a nahrávky:
y 15.
5 Pal
ala ((S
(Sed
edláákk)), 55
55.
Sedlák
ák
k (Sa
Sakr
kraj
ajdda) - 4. Luka,
aj
a, 8. Lu
Lukka (Iv
Ivan
an), 29. Luk
ukaa ((Š
Šte
tefa
fank
nk
ka,
Ivan
n),
), 31. Luk
ukaa (Iva
van), 48
48. Luka (Ivan, Stud
uden
ený)).
5. ZÁPAS::
AZ Havířov - LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Konečnýý stav série: 3:2 - p
postupuje
p j Havířov. Brranky
kyy a naah
hrráávvk
ky:
20. Daneečeek J. ((Ř
Říčka,
a,, Pechanec),
) 24. Marunaa (Zien
),
( entekk L.),
) 600.
),
Klim
mša (Da
Daneečekk J.) - 32. Černý (Osina, Čuřík)), 52. Paašk
š a (Ž
Žaj
ajgglaa).
FINÁL
LE
E PLA
AY OFF
F
1. ZÁP
Á AS:
AZ Havířov - HC Plus Oil Karviná 8:1 (3:0, 2:1, 3:0). Stav
série: 1:0. Bran
nkyy a nah
hrá
rávky: 2. Sztefek (P
(Potočný
ný, St
Stráánský), 144.
Peecch
han
anec
ec, 1
144. Pootočn
čnýý (Strán
ánsk
s ý, Sztef
efek
ek)), 37. Klim
mšaa (Dan
nečček
ek,,
Rim
mmel
el), 399.
9. Balčí
čík (D
Dan
a eček), 43. Marunaa (V
(Vyddra),
), 56.
6. Pecchan
hanec,
60. Sz
Szte
tefe
fek
k - 24.
24 Lu
L ka (Ivan
an,, Hegegyy).
)
2. ZÁP
ÁP
PAS:
HC Plus Oil Karviná - AZ Havířov 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). Stav série:
1:1. Branky
kyy a nah
a rá
rávk
vky:
vk
y: 11. Gal
alva
vass, 20. Heg
egeg
gy (S
(Stu
tu
udeený
ný, Luka),
33. Javín (M
Moorrav
avve
vec, Mik
kša
šan)
n) - 45. Sztef
tefek
ek (Kr
Kriisl, Rimmel), 51.
Sztefek (Potočný
ný))

kam za hokejem....
FINÁLE PLAY OFF
3. zápas, úterý 13.března, 18.00 hodin: AZ Havířov - HC Karviná
případný 4. zápas, čtvrtek 15. března, 18.00 hodin:
HC Karviná - AZ Havířov
případný 5. zápas, sobota 17. března, 17.00 hodin:
AZ Havířov - HC Karviná

Větší stabilita výkonů však Jestřáby mohla vynést
na medailovou pozici, ani baráž o 1. ligu nebyla utopií

Další krok na své cestě postupného zkvalitňování
udělali hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Po loňské
šesté příčce ve východní skupině 2. ligy mužů obsadili v letošním ročníku téže soutěže čtvrté místo
- a klidně mohli skončit ještě výš.
Prostějov/son
Hanáci dali před novou sezónou
dohromady podle jmen velmi
silný tým s řadou hráčů dříve
nastupujících v první lize, či
dokonce v extralize. Na druhou
stranu ani jeden člen kádru se
nevěnoval pouze hokeji, naopak
všichni sport kombinovali buď s
„civilním“ zaměstnáním, nebo
se studiem.
Přestoseokvalitěprostějovského
kolektivu nedalo pochybovat
a bylo zřejmé, že společně
s Karvinou, Havířovem i
Přerovem patří do kvarteta čtyř
největších favoritů. Při vší úctě
ke všem ostatním účastníkům
soutěže znamenala čtvrtá pozice
minimum, jehož měli svěřenci
trenérské dvojice Petr Zachar –
Juraj Jurík dosáhnout.
Během základní části však
Jestřábi měli s hájením

postavení mezi elitní čtyřkou
potíže. Důvody? Hlavně jeden:
kolísavost výkonů. Mančaft
místy předváděl skvělý hokej
a bodově stíhal evidentně
nejkvalitnější duo Havířov –
Karviná, aby vzápětí polevil a
vinou série porážek klesal na
pátý či šestý post za Opavu,
případně i Vsetín.
Kdyby se přitom soubor
LHK vyvaroval zbytečných
výpadků v tak časté míře,
nemusel mít výraznější obavy
o umístění v top čtveřici než
na čtvrtém fleku. Což by mu
v konečném pořadí s velkou
pravděpodobností vyneslo
medailový úspěch.
Ta k h l e p o v y d ř e n é m
čtvrtfinálovém postupu přes
mladší, tím pádem méně
zkušený Vsetín a smolném
semifinálovém vypadnutí
s celkově našlapaným

Havířovem zbyla na naše
borce nepopulární bramborová
pozice. V nižších hokejových
soutěžích se sice rozdíl mezi
třetí a čtvrtou příčkou nebere
tak markantně, ale zisk
pomyslného cenného kovu
alespoň bronzové hodnoty by
působil o poznání příjemněji.
Co je však stěžejní, že
prostějovští muži zvládli
psychicky náročný boj s
Valachy v úvodním kole play
off. Ztratit vedení 2:0 na zápasy
a vypadnout po roce znovu hned
ve čtvrtfinále by hodně bolelo,
naštěstí tenhle hrozící neúspěch
soudržná parta odvrátila. A
se splněným cílem v kapse
sahala proti havířovskému
AZ po výsledkové nadstavbě,
kterou by postup do finále
jednoznačně znamenal.
Nemluvě o případném triumfu
v celé skupině Východ a
účasti v baráži o 1. ligu, což
by po euforickém postupu
ze semifinále zdaleka nebylo
vyloučené.
Takhle Jestřábi konečným
čtvrtým místem „pouze“
uspěli. Každopádně a rozhodně
zaslouží víc uznání i pochval,

Jedem! Hokejisté Prostějova se v sezóně bavili hrou a z nemalých
úspěchů čišela jejich upřímná radost.
Foto: wwww.lhkjestrabi.cz
než kritiky, na druhou stranu
by absolutně nebylo vhodné se
jen plácat po ramenou. Vždy
je prostor ke zlepšování a před
LHK se určitě otevírá prostor
pro další posun vzhůru. Klíčové
teď bude udržet stávající kádr
z podstatné části pohromadě,

vyhnout se zbytečným změnám
ve fungujícím realizačním
týmu a hlavně zajistit dostatek
finančních prostředků na příští
sezónu. To vše jsou nelehké
úkoly pro oddílové vedení
v čele s šéfem klubu Michalem
Tomigou.

Petr Zachar: „Jsem spokojen, ale nelíbily se mi naše výkyvy“
Kouč zatím neví, jestli bude v Prostějově pokračovat.
„Tuhle věc bych ještě nechal otevřenou,“ řekl Večerníku
Prostějov - Uplynuly necelé dva dny od okamžiku,
kdy jeho svěřenci krutým a bolestivým způsobem
vypadli z druholigového play off. Na trenérovi našich hokejistů Petru Zacharovi však jako obvykle
nebylo znát žádné větší pohnutí ani bezprostředně
po rozhodující bitvě v Havířově, ani v pátečním odpoledni v kanceláři na prostějovském zimním stadionu. Čerstvé zážitky i celou skončenou sezónu
hodnotil v exkluzivním interview pro Večerník tradičně bez emocí.
Marek Sonnevend
Byli jste velmi blízko postupu do
finále. Jak jste se
osobně
srovnával
s nešťastným vyřazením
gólem pouhých devět sekund
před koncem střetnutí?
„Pro mě i pro nás všechny to
určitě byl nepříjemný pocit, na klucích bylo vidět velké
zklamání. Mně se po utkání novináři ptali, jestli jsem
něco takového už zažil. Jako
trenér ne, ale coby hráč ano,
když jsme poslední zápas o
postup do extraligy prohráli v prodloužení kvůli vlastní
chybě. Tenkrát jsme snad půl
hodiny po skončení ještě pořád
seděli na ledě a nemohli se
z toho vzpamatovat. Život jde
však v takových chvílích dál,
byť smutek i naštvání uvnitř
přetrvávají dál. Člověk se s tím
musí vyrovnat.“
Byla rozhodující
inkasovaná branka
chybou
někoho
konkrétního?
„Spíš bych řekl, že šlo o souhru
několika nešťastných věcí. Tou
první bylo vyloučení Kuby
Čuříka, druhou vyloučení
Lukáše Duby, potom se v oslabení zamotala střela Pavlu Kumstátovi do dresu a on
nevěděl, kde má puk. Ten
vypadl za něho, okamžitě
střílel jiný protihráč a tentokrát kotouč vypadl Daliboru Sedlářovi. Načež domácí
pohotově dorazili do odkryté
brány. Takové situace přináší
hokej i sport obecně. David
Klimša stál ve správnou chvíli na správném místě, což
byla z velké míry otázka štěstí.

Kdyby se kterákoliv z uvedených okolností neudála, ten
gól bychom nedostali. Svádět
to na chybu jednoho hráče by
nebylo správné.“
Podobně ztracené
závěry často vyvolají silné negativní
emoce, v kabině dochází
k hádkám a vzájemnému
osočování. Nepohádaly se
vaše ovečky mezi sebou?
„Po tom rozhodujícím gólu
ani hned po skončení duelu
jsem žádné nadávky neslyšel a
konflikty neviděl, potom jsem
odešel dělat pozápasový rozhovor. Jakmile jsem pak dorazil do šatny, kluci měli hlavy
dole a každý přemýšlel, co se
vlastně stalo a co víc mohli
udělat pro vítězství. Žádné
výčitky neprobíhaly, cesta
domů byla taky úplně v klidu.“
Nebylo by lepší
prohrát pátý mač
jasnějším způsobem,
aby vyřazení tolik nebolelo?
„Už loni jsme z play off vypadli tak, že u nás Přerov
vyrovnal na 2:2 v poslední minutě při vlastním oslabení a pak jsme prohráli na
nájezdy. Letos to v Havířově
dopadlo možná ještě hůř,
naštěstí o kolo dál. Taková je
zkrátka škola života, klukům
to podle mě do další kariéry
může jenom pomoct. Nijak
špatně bych tedy prodělané
zkušenosti s vyřazením na
poslední chvíli neviděl.
Kdybychom padli nahladko, museli bychom uznat,
že jsme na soupeře nestačili.
Takhle víme, že jsme na
Havířov měli, že na tom
nejsme špatně a že máme na
čem stavět.“

Berete
účast
v semifinále a
konečné
čtvrté
místo jako úspěch?
„Já osobně to za úspěch
považuji a cítím spokojenost
s uplynulou sezónou. V kontextu toho závěru by finále
samozřejmě bylo finále a
moc rádi bychom si jej zahráli, případně se dostali ještě
dál. Ale myslím si, že na podmínky, v jakých jsme pracovali s ohledem na mimohokejové
vytížení všech našich hráčů a
jejich velkou únavu z nesmírně
náročného programu play off,
ehrát dejsme dopadli dobře. Sehrát
evatenácset utkání během devatenácti dnů a vedle toho chodit do
ovat fakt
zaměstnání nebo studovat
není žádná sranda. Nejsme
ub, takže
plně profesionální klub,
lají hokej
skoro všichni kluci dělají
až po práci nebo po škole.
m spokoVzhledem k tomu jsem
u jsme do
jený, na druhou stranu
lízko a je
finále měli opravdu blízko
škoda, že to tak těsně nevyšlo.“
Nejsou na tom osité 2. ligy
tatní favorité
praohledně
covního či studijního vytížení
bně jako
svých plejerů podobně
vy?
zjišťoval
„Tohle jsem si nijak nezjišťoval
m hráčům
ani to neřešil. Našim
ně řekli,
jsme loni v létě jasně
časnosti
že druhá liga v současnosti
není soutěží, kde by se
zpečit
mohli finančně zabezpečit
s doporučením, aby si na
čtyři pět hodin denně našli
ož se
i jiný zdroj obživy. Což
t, až
jim bude rovněž hodit,
ovní
ukončí aktivní sportovní
kariéru.“
Jde mi o
ázoněkteré názordí,
ry, které tvrdí,
že čtvrté místo je pro
LHK Jestřábi málo a že
vaše mužstvo mělo
kém
v daném hráčském
ězství
složení bojovat o vítězství
o?
v soutěži. Co vy na to?
eálně
„Abychom mohli reálně
nství,
usilovat o prvenství,
m při
potřebovali bychom
současném systému druhé
ligy včetně play off mít k dispozici aspoň dvacett stabilěnujících
ních hráčů do pole věnujících

se pouze hokeji, což jsme letos neměli. A že Michal
Černý, Pavel Kumstát nebo
Lukáš Duba hrávali v minulosti extraligu a řada dalších
členů kádru první ligu?
Většina z nich už jsou teď
trochu za zenitem své výkonnosti, navíc mají rodiny a
v první řadě myslí na to, jak je
zabezpečit. Dát jim v tomto regionu tolik peněz, aby nedělali
kromě hokeje nic jiného,
není reálné. Museli bychom
pro klub najít silného sponzora, který by nám věnoval
velký balík financí, jak to
má například prostějovský
volejbalový oddíl. Profesionální mančaft pak můžete
tlačit do dvoufázové přípravy
s pravidelnou posilovnou
i regenerací, stejně jako
do špičkových výsledků.
Pokud to ale kluci dělají
takhle děleně mezi hokej
a zaměstnání či studium,
musíme být spokojení i s tím, jakým
způsobem trénovali a

hráli během letošního ročníku.
Ono není nic jednoduchého v takových podmínkách
táhnout celou sezónu na tři
pětky.“
Co se vám na
čerstvě skončené
sezóně nejvíc líbilo?
„Že jsme postoupili do semifinále. Spíš bych ale řekl, co se
mi nelíbilo.“
O co šlo?
„Výkyvy ve výkonech mužstva. Ne
jednu stranu jsme dokázali sebrat Karviné venku čtyři
body, vyhrát v Havířově
i v Novém Jičíně, ale doma
jsme tyhle soupeře v základní části ani jednou neporazili. Když k tomu připočítám
další zbytečné ztráty na vlastním ledě – například s Uher-

ským Hradištěm – mohli jsme
nasbírat o dost bodů víc a jít
do play off z vyšší pozice.
Nelíbila se mi také naše hra
v přesilovkách a oslabeních,
při nestejném počtu hráčů na
ledě jsme měli největší problémy.“
Našel byste i silné
stránky týmu?
„Většinu soupeřů
jsme přehrávali kombinačně
díky tomu, že máme k dispozici řadu šikovných útočníků.
Hodně gólů jsme tudíž dávali
po pěkných akcích. Jako pozitivní vidím i to, že mančaft
zpravidla bojoval a svou sílu
prokázal v play off.“
Už v minulé sezóně
tvořili vaši svěřenci
soudržnou partu a
zdálo se, že ji letošní ročník
ještě víc utužil. Souhlasíte?

šli sednout na společný oběd,
vše si vyříkali a jako jeden
muž v kritické chvíli pořádně
zabrali.“
Jak
vidíte
prostějovské hokejové
fanoušky,
kteří se během posledního
roku v některých věcech
názorově
rozcházeli
s předsedou LHK Michalem
Tomigou?
„Nějaké neshody vždycky jsou
a budou. V opačném případě
by byl život naprosto perfektní, což snad ani nemůže existovat. Je otázkou, jestli se fandové s panem Tomigou sejdou
a vyříkají si to. Za důležité
považuji, že bez ohledu na
některé rozdílné názory nám
příznivci celou sezónu projevovali důvěru, podporovali mužstvo, fandili doma a

„Museli by
bychom pro klub najít
siln
silného sponzora,
který by nám věnoval velký
balík financ
financí, jak to má například
prostějovsk
prostějovský volejbalový oddíl“
|

Foto: archív Večerníku

Lodivod LHK Jestřábi Petr ZACHAR
o tom,
to co chybělo, aby se hrálo o postup
„Je potřeba si nna rovinu říct,
že soudržnost je vždy relativní. Když se mužstvu daří,
tak se borci spolu baví,
chodí na pivo a třeba
j
společně jedou
na hory,
n
jako v našem
případě.
Jakmi
Jakmile
se však
ned
nedaří,
začne se
ččasto
hledat
vvina v komkolliv jiném než
v sobě. Nám se
leto
letos dařilo a tím
pád
pádem mančaft
drže
držel při sobě. Je
otázka
otázka, jak by vše
vypadalo při mnohem
vý
horších výsledcích
a v
kriz z níž by pranějaké větší krizi,
menil zvýšený tl
tlak vedení klubu. Teprve v tak
takovou chvíli by
se ukázala skute
skutečná soudržnost
a síla kolektivu
kolektivu. Byť je pravda, že hodně díky vzájemné pospolitosti a podpoře tým
zvládl nelehkou situaci po vyrovnání čtvrtfi
čtvrtfinálové série
Vsetínem z 2:0 na 2:2. Chlapi

doprovázeli tým i na spoustu
zápasů venku. Tím ukázali, nakolik za námi stojí bez ohledu
na jiné okolnosti. Právě v tomhle se podle mě ukáže, zda
jde o opravdivé fanoušky. My
naštěstí takové máme.“
Důležitá
otázka
směrem k příští
sezóně:
budete
pokračovat coby hlavní
trenér Jestřábů?
„Tohle bych zatím nechal
otevřené. My jsme se s panem
Tomigou na toto téma už bavili, ale víc rozebírat své případné
pokračování v Prostějově teď
nechci.“
Nakolik pohromadě
zůstane současný
hráčský kádr?
„To může říct až ten, kdo
mančaft povede. Můj názor
je takový, že podobně jako
před rokem by mělo dojít
k částečné obměně dvou nebo
tří, maximálně čtyř hokejistů.
Aby se nemuselo znovu budovat celé mužstvo.“

Lední hokej
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PLAY-OFF 2. LIGY, SKUPINA VÝCHOD: Prostějovští hokejisté kousek od finálové brány...

Domácí výhrou Jestřábi odvrátili postupový mečbol AZ
Prostějov/son
Jako
sparťanští válečníci z bitvy u
Thermopyl si naši hokejisté
počínali v pondělním čtvrtém
pokračování semifinálového dramatu. Sice jim už
viditelně docházely fyzické
síly po nesmírně náročném
programu
uplynulých
dnů, přesto dali do utkání
absolutně všechno a srdcem urvali domácí vítězství
potřebné k prodloužení série
až do rozhodujícího pátého
mače na havířovském ledě.
Vstup do zápasu Hanákům
vůbec nevyšel. V úvodu
působili letargickým dojmem,
veškerou aktivitu přenechali
soupeři. Ten toho však
nedokázal využít ani v jindy
obávané přesilovce, načež
v 6. a 7. minutě poprvé vážně
zahrozili Černý se Stejskalem. Na druhé straně Stránský z nebezpečného protiútoku zakončil nad a následně
neměli ani hosté žádné potíže
ubránit početní oslabení. Po

jeho skončení se navíc opět
chopili taktovky, Jestřábi byli
uzamčeni v defenzivě. Tu
dlouho zvládali bezchybně,
jenže v 19. minutě zapomněli
před bránou volného Marunu
a jen fantastický zákrok
Sedláře betonem uchránil
LHK od inkasovaného gólu.
Začátek druhé třetiny nesignalizoval žádnou změnu
v obrazu hry, hosté nadále
vládli. Pokusy Sztefka, Říčky
i Lhotského však zneškodnil
výborný Sedlář a ve 27. se
Prostějované
zničehonic
ujali vedení. Při vyloučení
Pechance uvolnil Černý
Čuříka, jehož nepřesnou
střelu pohotově dorazil Kolibár – 1:0. Protivník kontroval náporem, ovšem znova
bez efektu, naopak místo vyrovnání musel rozdýchávat
druhý zásah ve své síti. Běžela
36. minuta, když v další
přesilovce Mikšovský šikovně
za sebe posunul Čuříkovi a
bodový fantóm probíhajícího

play off trefil přesně mezi
betony L. Danečka – 2:0!
Úkol pro náš kolektiv směrem
k poslední části zněl jasně:
dobře bránit a nepouštět Azet
do šancí. Ty se přesto rodily
na obou stranách. Nejprve
po nahození Krisla zle dotíral
Říčka, poté na L. Danečkovi
ztroskotal v tutovce Černý
a z dalšího protiútoku J.
Daneček rovněž v obří
možnosti zblízka přestřelil.
Stejný plejer nevyzrál na
Sedláře ani o chvíli později,
následující tlak Havířovských
utnulo v 54. minutě vyloučení
jejich brankáře za podražení
Čuříka, který by jinak zasunul
do odkryté klece. Jestřábi
sice výhodu nevyužili, ale
protihráčům tekly nervy a
vzhledem k dalšímu faulu
Maruny v čase 56.23 to vypadalo, že domácí s klidem
dovedou mač k úspěšnému
konci. Bohužel stačilo jedno
defenzivní zaváhání a severomoravská družina závěr notně

zdramatizovala. V oslabení
Stránský vyslal do sóla Sztefka, který Sedláře překonal
ukázkovým blafákem – 2:1.
Do vypršení normální hrací
doby zbývalo 164 sekund,
většinu tohoto času strávili
Hanáci před svou svatyní.
A na konci 59. minuty měli

obrovské štěstí, neboť puk
z hole Potočného proskákal
brankovištěm těsně mimo levou tyč! Muži AZ pak zkusili
i 71 vteřin power play, jenže
tuhle hrozbu již prostějovští
bojovníci přečkali bez větších
problémů a těsnou výhru tak
uhájili!!

Očima trenéra

2
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0:0

SEMIFINÁLE - 4. UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ Havířov

2:0

Jan DANEČEK - AZ Havířov:

Stav série: 2:2

Branky a nahrávky: 27. Kolibár (Čuřík, Černý), 36. Čuřík (Mikšovský)
– 58. Sztefek (Stránský, Vydra). Rozhodčí: Volf – Švarc, Velinský.
Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 3400.

Sestava lhK jestřábi
Sedlář

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Pro fanoušky to bylo určitě hodně zajímavé utkání.
Mělo nasazení, náboj i dramatičnost až do konce, tedy
všechno, o čem je play off. Zápas zlomily naše využité
přesilovky, naopak soupeř své šance až na jednu výjimku
neproměnil. Potěšilo mě, že jsme konečně neinkasovali
v oslabení. Teď nás čeká rozhodující pátý souboj, my
v Havířově nemáme vůbec co ztratit.“

0:1

Doseděl, Kumstát
Paška, Peštuka

Osina, Kolibár
Finkes, M. Tomiga

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

Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

SestavA Havířov:

„Viděli jsme parádní utkání. Škoda, že jsme z územní
převahy nevstřelili svůj první gól dříve. Naše branka na
2:1 přišla pozdě trochu i vinou smůly, předtím jsme trefili
několikrát tyčku. Bohužel celkově jsme za dva zápasy
v Prostějově skórovali jen dvakrát, což bylo na vítězství tady
málo. Ve středu se ale hraje u nás a uvidíme, kdo z koho.“

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

Skvělí fandové dotlačili LHK ke srovnání série Zkušený Lukáš Duba prý
„Havířov bude doma pod větším tlakem a toho se pokusíme využít,“
plánoval kouč Zachar po čtvrtém semifinále

Prostějov/son - S každým
dalším zápasem víc a víc
gradovala semifinálová série 2. ligy hokejistů mezi
Prostějovem a Havířovem.
Čtvrtý vzájemný duel sice
nenabídl tak kvalitní hru
jako předchozí tři utkání,
ale vše vynahradila obrovská
dramatičnost a opět vynikající divácká kulisa.
Fanoušků dorazilo v pondělí
večer na hanácký zimní stadion dle našeho odhadu téměř
tři a půl tisíce, atmosféra tomu
odpovídala. A příznivcům
Jestřábů
patří
velké
poděkování, že i přes zpočátku
slabší výkon „jejich“ mančaftu
pořád neúnavně povzbuzovali
a hnali své barvy na zteč.
Hráčům LHK to viditelně pomohlo natolik, že postupným
zvednutím výkonu nakonec
dospěli k těsnému, potem i krví
vykoupenému triumfu (2:1).
Za celý kolektiv pak promluvil
vyhlášený bojovník Filip Smejkal. „Dnes to bylo fyzicky i
psychicky strašně náročné. Zápasy už táhneme obden spoustu dní a je těžké skloubit hokej
v takové intenzitě s prací. Jsme
ale samozřejmě moc rádi za
urvanou výhru. Stav série je
2:2 a my rozhodně nechceme
končit sezónu. Naše šatna je
maximálně odhodlaná jít dál
a postoupit do finále. Věříme,
že nás Havířov doma třikrát

neporazí,“ povídal evidentně
vyčerpaný, ale přitom šťastný
Smejkal.
„Co tentokrát rozhodlo? Velmi
důležitý byl první vstřelený gól.
Podařilo se jej dát nám, do té
doby jsme hráli trpělivě. Potom
docela brzy přišla branka na
2:0 a za toho stavu hosté trochu nezvládali nervy. Pouštěli
se do zákeřností, to je odvádělo
od hry a pro nás to bylo plus,“
rozebral ofenzivní tvrďák. „Na
poslední zápas se teď musíme

připravit, jako bychom hráli
doma. Musíme to přepnout
v hlavách a být v první řadě
trpěliví,“ nabádal Filip Smejkal.
Víru v postup do finále, což
by byl pro Jestřáby krásný
úspěch, měl také hlavní kouč.
„Větší šance jsou stále na straně
soupeře, protože ve středu nastoupí na svém ledě s obrovskou
podporou fanoušků. Zároveň
ale bude na havířovský tým
vyvinut mnohem větší tlak,
než na nás,“ zmínil Petr Zachar

podstatný faktor. „My to tam
musíme především psychicky
ustát. Pokud se budeme chovat jako minule, jenom na
to doplatíme,“ zvedl Zachar
varovný prst. „Naše výhoda? Nemáme co ztratit. Do
Havířova pojedeme rozhodující
bitvu odedřít a já věřím, že štěstí
se tam do třetice už přikloní
na naši stranu. Zvlášť za situace, kdy každý bude očekávat
vítězství domácích,“ dodal
trenér hokejistů Prostějova.

nic takového ještě nezažil
Kapitán LHK musel koncovkové vyřazení Havířovem
skousávat tím hůř, že jej umožnil svým vyloučením

Jsou okamžiky, kdy by člověk v nějaké hrozné situaci nejradši ztratil vědomí a neexistoval namísto prožívání obrovského smutku či zklamání. Přesně
taková chvíle nastala pro hokejové
Jestřáby devět sekund před koncem
rozhodujícího semifinále druholigové
soutěže, kdy v Havířově domácí kolektiv vstřelil vítězný gól na 3:2.
Prostějov/son

Byli oporou. Fanoušci Jestřábů stáli po celou sezónu věrně za svým milovaným klubem. Nejhlučnější
sektor pak několikrát vynikl i nápaditou choreografií.
Foto: internet

Samozřejmě jde jen o sport
a nikoliv o život, přesto
prostějovští hráči i jejich
fanoušci jak přímo v K&K
Pneu Aréně, tak u internetových on-line přenosů procházeli pocitovým peklem.
Po srovnání dvoubrankové
ztráty se totiž před hanáckou
letkou už rýsovala vidina oslav
senzačního postupu do finále,
místo toho najednou slastné
opojení vychutnával soupeř.
A tak náhle i krutě poraženým
zbyla pouze vnitřní muka zahozené velké příležitosti.
„Už jsem toho ve své kariéře
zažil hodně včetně nesmírně
vyrovnané baráže o extraligu
se Vsetínem, ale něco takového

Padl. Známý bojovník a kapitán prostějovských
hokejistů Lukáš Duba byl tím, kdo seděl v rozhodující chvíli na trestné lavici... Foto: Z. Pěnička

opravdu nepamatuju. Je to tím
horší, že jsme vyrovnali z 0:2
na 2:2 a potom byli v závěru
podle mě lepší. Bohužel pak
přišlo to moje vyloučení,“
vykládal ve středečním večeru
skleslým hlasem kapitán
našich hokejistů Lukáš Duba.
V čase 57.50 ho sudí poslal na
trestnou lavici za podražení.
„Robert Říčka jel na střed a
já bruslil proti němu. Snažil
jsem se mu vyhnout, aby
nedošlo ke zranění, ale nohu
už jsem nestihl úplně oddělat
a trochu ho líznul. Myslím
si, že to rozhodčí vzhledem
k závěru takhle důležitého
utkání mohl nechat, jenže on
písknul faul. Bohužel se stalo,
Havířov těsně po skončení té
přesilovky rozhodl. Domácí

byli prostě šťastnější a já
jim gratuluju. Když už nás
vyřadili, tak ať vyhrajou i
finále,“ snažil se Duba zůstat
nad věcí.
Šlo to ale těžko, postup do
finále byl sakramentsky blízko. „Nás hodně nakopnulo
předchozí vítězství doma,
kterým jsme srovnali sérii na
2:2. Do posledního střetnutí
jsme dali úplně všechno, únava šla stranou. Díky tomu jsme
cítili, že na soupeře máme.
Inkasovaného gólu na poslední chvíli, porážky i vyřazení je
po takovém průběhu hrozná
škoda. V prodloužení nebo
na nájezdy bychom si věřili,
že to urveme, už jsme neměli
co ztratit. Ale ztratili,“ litoval
čtyřiatřicetiletý matador.

Havířov rozhodl o postupu devět sekund před koncem!
Nešťastný okamžik ukončil celou sezónu

Havířov,
Prostějov/son
- Nezdolní Prostějované
srovnali poslední duel série venku z 0:2 na 2:2, aby
v nešťastném závěru inkasovali vyřazovací gólovou ránu
Byla středa 7. března,
před půl devátou večer.
A v prostějovských hokejistech i jejich fanoušcích
by se v K&K Pneu Aréně
právě krve nedořezal. Hanáci
během rozhodujícího pátého
zápasu semifinálové série 2.
ligy mužů, skupiny Východ
obdivuhodně dotáhli dvoubrankovou ztrátu a sahali po
senzačním postupu do finále,
jenže sen se v jediném smolném okamžiku krutě rozplynul. Protivník vsítil v čase
59.51 vítězný gól, celý jestřábí
tábor vstřebával šok z vyřazení
takzvaně za minutu dvanáct…
S první střelou Říčky po
dvou minutách neměl Sedlář
větší problémy, naopak hosté vzápětí dvakrát pořádně
zahrozili. Ve 4. bekhendový průnik Čuříka skryl
do lapačky L. Daneček, v 8.
chybnou rozehrávku Balčíka
vystihl Duba a jeho švih L.
Daneček vyrazil. Poněkud
zaskočeným domácím pomohly do očekávaného tlaku

až dvě přesilovky za sebou.
Sice v nich neskórovali, ale
Sedlář byl pod intenzivní
palbou a Jestřábi se ubránili
s vypětím všech sil. Jakmile
pak osiřela jejich trestná lavice, Stejskal ujel do dalšího
brejku zakončeného zprava
mezi betony, které L. Daneček
včas sklapl k sobě. Následovala další vyloučení borců
LHK, čehož Severomoravané
při hře čtyři na tři využili k vedoucí trefě. Do konce úvodní
třetiny zbývalo dvaadvacet
vteřin, když Říčka uvolnil J.
Danečka a ten oklamal Sedláře
blafákem do forhendu – 1:0.
Nápor Azetu se přenesl díky
pokračující početní výhodě i do
druhé periody, Krisl dělovkou
o fous minul levou tyč. A
zanedlouho Havířov již za
vyrovnaného počtu hokejistů
na ledě zvýšil svůj náskok. Ve
24. minutě nahození L. Zientka šikovně tečoval Maruna,
Sedlář nestihl reagovat – 2:0.
Za daného vývoje a vzhledem
k ohromné únavě našich hráčů
se dala předpokládat jejich
rezignace, místo toho však
prostějovští bojovníci zatroubili do útoku. A nezlomily
je ani dvě zahozené tutovky
v podobě promarněných

kontrů dvou na jednoho
(Ševčíka s Mikšovským i
Smejkala s Černým vychytal
skvělý L. Daneček). Kontaktního gólu se hanácká legie
přece jen dočkala nedlouho po
polovině střetnutí, kdy Černý
ve dvojnásobné přesilovce
zpoza kruhů propálil do té doby
nepřekonatelného
brankáře
– 2:1. Až poté favorit utlumil
povstání svého soupeře, do
druhé přestávky měli šance už
jen Říčka a Lhotský. Oběma
nedovolil napnout síť pozorný
Sedlář.
Maximálně vyhecovaná a
notně ostrá bitva gradovala
ve třetí části. Nejprve se do
dvou vyložených příležitostí
prosadil Černý, jenže ve 43.
ztroskotal na L. Danečkovi
a ve 45. orazítkoval horní
tyč! Na druhé straně o dvě
minuty později stál Stránský
sám před odkrytou klecí, aby
trefil jen pravou tyčku! Potom
to již přišlo. Osm minut před
koncem Žajgla nabil Paškovi,
jenž tvrdým projektilem
našel mezírku mezi nohama
L. Danečka – 2:2!! Za nerozhodného stavu nesmlouvavá
řežba spěla k prodloužení,
ovšem nedošlo na něj. V čase
57.50 se zbytečně nechal

Očima trenéra
Jan DANEČEK - AZ Havířov

„V rozhodujícím utkání jsme určitě měli i štěstí, kterému
jsme však během celé série šli naproti. Doma jsme předváděli pěkný hokej pro diváky a nakonec ve všech třech semifinálových zápasech na vlastním ledě dokázali vyhrát, což
rozhodlo. Jestli postoupíte díky vítěznému gólu devět sekund
před koncem nebo ovládnete poslední střetnutí výrazným
rozdílem, to je celkem jedno, z postupu máte tak jako tak obrovskou radost.
Mne hlavně těší, že série s Prostějovem přinesla opravdu kvalitní hokej, jezdilo
se a bojovalo na krev od začátku až do konce. I díky tomuhle přístupu dnes
hosté srovnali dvoubrankovou ztrátu, čímž jsme to měli v závěru strašně těžké.
Teď nás čeká ve finále, kam jsme hodně chtěli, nejkvalitnější celek soutěže
Karviná. Ta svou sílu prokazovala celou sezónu a semifinálovou sérii proti
Přerovu dokázala ukončit již po čtyřech soubojích. Favoritem je podle mě
soupeř, my zase díky prvenství v základní části máme větší výhodu domácího
prostředí. Uvidíme, jak všechno dopadne, ať uspěje ten lepší. Těšíme se na
výborný hokej a pětitisícové divácké návštěvy vytvářející skvělou atmosféru.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Inkasovat rozhodující gól devět sekund před koncem
posledního utkání semifinálové série, to se určitě často
nestává. My jsme doplatili na chybu v podobě zbytečného
faulu dvě minuty před vypršením normální hrací doby.
Havířov nás v přesilovce zatlačil do obranného pásma a
v úplném závěru se nešťastně odskočený kotouč objevil před
prázdnou bránou. Byla to smůla, ale takový je hokej. Myslím si, že celkově
jsme ostudu neudělali, se smolným vyřazením je potřeba se poprat a vyrovnat.
Život jde dál. S letošní sezónou můžeme být spokojeni, protože naším cílem
bylo postoupit do druhého kola play off, což se povedlo. Navíc jsme měli blízko
i do finále, nakonec rozhodovalo štěstí. V rozhodujícím zápase jej měl větší
porci soupeř, který vstřelil o jednu branku víc, a proto zvítězil.“

vyloučit Duba, tým AZ
během přesilové hry tlačil a
sekundu po jejím uplynutí
propukly na havířovském
zimáku monstrózní oslavy.

Do vypršení normální hrací
doby zbývalo přesně devět
vteřin, když pokus J. Danečka
vyrazil Sedlář k volnému
Klimšovi, který puk zametl do

3
2

1:0

semifinále - 5. UTKÁNÍ

AZ HAVÍŘOV
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

1:1 1:1

Stav série: 3:2

Branky a nahrávky: 20. J. Daneček (Říčka, Pechanec), 24. Maruna (L.
Zientek), 60. Klimša (J. Daneček) – 32. Černý (Osina, Čuřík), 52. Paška
(Žajgla). Rozhodčí: Škrobák – Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 10:10. Navíc:
Čuřík 10 minut. Využití: 1:1. Diváků: 3398.

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

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

Osina, Kolibár
Finkes, M. Tomiga

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

zívající svatyně – 3:2!!! Celý
Prostějov v tu chvíli i po brzkém závěru duelu zachvátil
neskonalý smutek, přesto fan-

dové LHK našli síly okamžitě
svému mančaftu poděkovat za
úžasný zápasový zážitek a celou vydařenou sezónu.

Basketbal
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Prostějovští Orli zmákli Děčín, ale v Kolíně pohořeli

Boj o druhé místo po nadstavbě bude ještě perný

k
o
k
s
z
ro

Basketbalisté otevřou druhou polovinu této části ligy v sobotu
v Pardubicích, čekání si zpestří středečním přátelákem doma

První půlka nadstavbové fáze Mattoni NBL uplynula a něco se během ní vyjasnilo, něco ne. Ve skupině A1 už je jisté prvenství suverénního Nymburka
i šesté místo USK Praha, zatímco o pořadí na druhé až páté příčce se nadále tvrdě bojuje a ještě
bude bojovat.

Mattoni NBL, skupina A1 - 4. kolo
loo

BK Prostějov – BK Děčín

61:52

Prostějov/son

Sestava a body Prostějova

Čtvrtiny:

26:6, 16:19,
22:12, 17:9
Trestné hody: 19/14:12/8
2b.: 36/16:41/16
Trojky: 19/5:18/4.
Doskoky: 36:32
Asistence: 9:5
Získané míče: 9:12
Ztracené míče: 16:17
Osobní chyby: 18:23.
Rozhodčí: Gabara, Vrážel a
Kukelčík
Diváků: 450.
Nejlepší hráč: Peterson

Venta 2
Slezák 15
Bratčenkov 0
Prášil 14
Švdrlík 0
Pandula 11
Pelikán 0
Nicholson 10
Smith
Peterson 6
Bohačík 3
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčín
Alič 14, Sanders 8, Soukup 7, Stria a
Pomikálek 6, Burke 5, P. Houška 4, J.
Houška 2.

Mattoni NBL, skupina A1 - 5. kolo
loo

BC Kolín – BK Prostějovv

97:82

26:6, 16:19,
22:12, 17:9
Trestné hody: 8/30:10/7
2b.: 47/26:48/24
Trojky: 18/5:22/9
Doskoky: 31:39
Asistence: 20:20
Získané míče: 13:4
Ztracené míče: 8:16
Osobní chyby: 16:24.
Pět chyb: 40. Peterson
Rozhodčí: Galajda, Kučera a
Znamínko.
Diváků: 610
Nejlepší hráč: Machač

v Challenge Cupu dokonale
známe, stejně jako on nás. Už
jsme v ČEZ Aréně dokázali
jednou zvítězit, což nám dává
víru, navíc po nedávné domácí
porážce s JIP vinou nepovedeného výkonu máme Východočechům co vracet,“ upozornil
Choleva.

V rámci přípravy na klíčový
mač absolvují Orli přátelský
duel s Jindřichovým Hradcem
v hale Sportcentra DDM Prostějov, a to ve středu 14. března od 18.30 nebo 19.00 hodin.
„Přesný čas ještě upřesníme
po dohodě s protivníkem,“
vysvětlil lodivod.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov
Peterson 6
Švrdlík 6
Slezák 5
Pelikán 2.
Prášil 0

Venta 16
Bratčenkov 12
Nicholson 11
Bohačík 9
Smith 9
Pandula 6

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Kolín
Machač 33, Marko 19, Barnes 16, Ames
10, Zuzák 9, Field 8, Jelínek 2.

koše Mattoni NBL v číslech
S
SKUPINA
A1
4. kolo: ČEZ Basketball Nymburk – BC Kolín 83:71 (21:23, 45:32,
62:58). Nejvíce bodů: Simmons 24, Wilson 22, Lawrence 11, Nečas 10 - Machač 17, Field 12,
Barnes a Jelínek po 11. Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Baloun. Trestné hody: 19/12 - 17/13.
Fauly: 18:22. Trojky: 7:6 USK Praha - Pardubice 66:81 (14:24, 30:43, 50:64). Nejvíce
bodů: Hruban 22, Sedmák 10, Votroubek 8 - Arnold 25, Pospíšil 11, Čarnecký, Muirhead a
Peterka po 10. Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Karásek. Trestné hody: 20/14 - 18/13. Fauly:
22:21. Trojky: 6:4 BK Prostějov - Děčín 61:52 (9:11, 34:24, 48:38). Nejvíce bodů: Slezák
15, Prášil 14, Pandula 11, Cadri-Nicholson 10 -Alič 14, Sanders 8, Soukup 7. Rozhodčí: Gabara, Vrážel, Kúkelčík. Trestné hody: 19/14 - 12/8. Fauly: 18:23. Trojky: 5:4.
5. kolo: BK JIP Pardubice – ČEZ Basketball Nymburk 74:85 (15:14, 32:47, 61:61). Nejvíce bodů:Arnold 22, Čarnecký 16, Bohačík 13, Hampton 11 -Abrams 25, Pumprla 18, Nečas
17. Rozhodčí: Hruša, Hošek, Kec. Trestné hody: 20/15 - 27/19. Fauly: 23:21. Trojky: 5:8 BC
Kolín – BK Prostějov 97:82 (17:17, 38:36, 64:58). Nejvíce bodů: Machač 33, Marko 19,
Barnes 16, Ames 10 - Venta 16, Bratčenkov 12, Cadri-Nicholson 11. Rozhodčí: Galajda, Kučera, Znamínko. Trestné hody: 38/30 - 10/7. Fauly: 16:24. Trojky: 5:9 BK Děčín - USK
Praha 100:59 (26:15, 44:25, 71:44)
Nejvíce bodů: P. Houška a Stria po 18,Alič 12, J. Houška a Soukup po 10 - Sedmák 19, Hruban
18. Rozhodčí: Lukeš, Macela, Benda. Trestné hody: 29/24 - 18/12. Fauly: 21:23. Trojky: 6:3

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1
Tým

Z

V

P

Skóre

B

ČEZ Basketball Nymburk
BK Prostějov
BK Děčín
BK JIP Pardubice
BC Kolín
USK Praha

31
31
31
31
31
31

30
23
22
21
20
15

1
8
9
10
11
16

2763:2089
2622:2271
2342:2030
2436:2141
2587:2465
2365:2437

61
54
53
52
51
46

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A2

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

Zase dole. Basketbalisté Prostějova jsou v letošní sezóně jako v turbulenci .
Po středeční výhře v sobotu zase padli na zadek. Foto: Zdeněk Pěnička

Sestava a body Prostějova

Čtvrtiny:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Součástí této nesmlouvavé
války jsou též basketbalisté
BK Prostějov aktuálně držící stříbrný stupínek. Hodně
si pomohli středečním udoláním Děčína 61:52, jenže
následně v sobotu padli na
palubovce Kolína 82:97 a
dílčí výhodu zase ztratili.
Nyní jsou vyrovnané týmy
Hanáků, Severočechů, Východočechů a Středočechů
seřazené za sebou v tabulce
s minimálními jednobodovými odstupy, výchozí pozice
pro play off se tak ve zbytku
nadstavby mohou ještě výrazně promíchat.
„Porážky v Kolíně je velká
škoda, protože jsme si v případě vítězství mohli vybudovat velice slibné postavení.
Takhle se všechno opět dost
srovnalo, nikdo si nemůže
být ničím jistý. Možná jsme
předem až moc počítali, že po

zdolání USK i Děčína uspějeme také v sobotu,“ litoval
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Na hřišti mužstva někdejšího
prostějovského kouče Predraga Benáčka jeho družina doplatila hlavně na špatnou obranu a mnoho ztracených míčů.
„Kolín má průměr nastřílených bodů okolo devadesáti,
takže je nutné v první řadě zastavit jejich nebezpečný útok.
Což se nám bohužel nedařilo,
byli jsme pomalejší než oni.
Přitom výkon mančaftu nebyl
úplně špatný a kluci bojovali.
Přidalo se však několik pokusů
smolně vypadených z obroučky a nakonec všechno dospělo
ke zbytečně vysoké prohře,“
ohlédl se Choleva za nepříliš
vydařeným střetnutím.
Momentálně tedy z nadstavbové části zbývá pět kol a aby
muži BK zůstali druzí, potřebují minimálně dvě, spíše však
tři nebo čtyři vítězství. Povinností je vyhrát na USK Praha

a doma nad Kolínem, další
triumfy se ale budou přidávat
složitě. Hanáci totiž cestují do
Pardubic a Děčína, na vlastní
palubovce přivítají mistrovský
Nymburk.
„Dopředu počítat, co by mohlo
stačit na takové nebo makové
umístění, rozhodně nebudeme.
Tyhle počty se většinou nevyplácejí, mnohem lepší je jít
zápas od zápasu a na každý se
maximálně koncentrovat, dát
do něj všechno. Zvlášť když
prvních pět celků soutěže je letos hodně silných, takže sbírat
výhry proti nim není žádnou
samozřejmostí,“ zmínil Choleva.
Logicky si přeje, aby jeho parta šla do vyřazovacích bojů
z co nejvyšší příčky. „Chceme
být po nadstavbě druzí, nejhůř
třetí. Tak, abychom se ve čtvrtfinále play off vyhnuli někomu
ze zmíněné nejsilnější pětky a
v případě postupu do semifinále nenarazili na Nymburk. Pořád věřím, že na tohle máme,
jen musíme stabilizovat výkony na vyšší úrovni,“ nabádal
kouč BK.
Nesmírně důležité bude hned
příští soutěžní utkání v Pardubicích (sobota 17. března,
17.00 hodin). „Tohoto soupeře díky společnému působení

Tým

Z

V

P

Skóre

B

NH Ostrava
Astrum Levice
Tuři Svitavy
Levharti Chomutov
SLUNETA Ústí nad Labem
Inter Bratislava
BK Loko Interconex Plzeň
BK B&W Opava

34
35
34
34
34
34
35
34

20
16
15
13
11
9
8
7

14
19
19
21
23
25
27
27

2710:2516
2667:2621
2608:2680
2712:3007
2560:2811
2399:2774
2341:2818
2339:2791

54
51
49
47
45
43
43
41

SKUP
SKUP
6. kol
all Nymburk (9.4., 18:00), BK JIP Pardubice BK Prostějov,, BC Kolín - BK Děčín
(17:45)
SKUPINAA2
9. kolo,, středa 14. března,, 18.00 hodin: NH Ostrava - Tuři Svitavy (17:30),
Astrum Levice - BK Loko Interconex Plzeň (předehráno
(p
84:65),
) Levharti Chomutov - BK B & W Opava, SLUNETA Ústí nad Labem - Inter Bratislava
10. kolo,, sobota 17. března,, 18.00 hodin: Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad
Labem, Inter Bratislava - Levharti Chomutov, BK B & W Opava - BK Loko
Interconex Plzeň, Astrum Levice - NH Ostrava

Orli urvali tvrdou defenzivní bitvu s Děčínem
Vývoj po pětiminutovkách:
4:4, 9:11, 21:17, 34:24,
39:35, 48:38, 54:45, 61:52.
Prostějov/son
Přímý boj o druhé místo v průběžné tabulce svedli naši basketbalisté ve středečním duelu 4.
kola nadstavbové části Mattoni
NBL s Děčínem. Vyhlášeným
obranářům měli po dvou předchozích porážkách ve vzájemných utkáních (jedna v lize,
jedna v semifinále Českého
poháru) co oplácet – a povedlo
se! Sice to v tradičně ostré řeži
bolelo, ale vydřený triumf chutnal sladce.
Uběhlo již pět minut čistého času
a na ukazateli skóre svítilo žá-

kovsky hubených 4:4. Důvod?
Defenziva oboustranně kralovala nad útokem. Směrem dozadu
se domácí i hosté předháněli
v zodpovědnosti, důrazu i obětavosti, zatímco při hře dopředu
všeobecně chyběla přesnost,
kreativita i jistější zakončení.
Jako první z ofenzivní mizérie
vystrčili nos Severočeši únikem
na 6:11, ale Hanáci reagovali obratem na přelomu úvodní a druhé čtvrtiny (11:11, 15:13, 21:16).
Výrazně prospěl příchod Slezáka na hřiště místo trápícího se
Venty, mnoho energie vnesl do
projevu Orlů též Pandula a pod
košem se srdnatě rvala americká
dvojice Nicholson – Peterson.
Když navíc kapitán Prášil mezi
17. a 19. minutou vsítil jedenáct
bodů za sebou včetně tří trojek,
utekli Orli z 21:19 na poločasových 34:24.
Vyhráno však ještě zdaleka neměli. Po přestávce totiž soupeř
znovu utáhnul obranné šrouby,

čímž vyschl přítok potřebných
bodů, naopak v děčínském dresu se rozstřílel Alič. Naštěstí Prostějované dokázali nápor protivníka opakovaně odrážet (34:29
– 39:29, 39:35 – 48:37), když se
v důležité chvíli vždy našel plejer, který skóroval. Hlavně však
náš tým – stejně jako v minulém
střetnutí s USK Praha – výborně bránil. Nejvýrazněji to přišlo
vhod během poslední čtvrtiny,
kdy se muži BK při hledání
cesty do koše zle trápili a nebýt
kvalitně fungující hry na vlastní
polovině palubovky, dokázal
by hostující soubor patrně víc
než snížit z 52:42 na 55:52 dvě
minuty před koncem. Takhle
domácí spolek pořád vedl a úplný závěr zvládl především díky
Slezákovi. Toho protihráči opakovaně faulovali, což hostující
borec z Nymburka téměř neomylně trestal šestkami. A zrodilo
se sice ne moc pohledné, zato
velmi cenné vítězství 61:52!

stovku - a to se vítězí málokdy.
Orli nastoupili v kompletním
složení i s uzdraveným Smithem a proti nebezpečným
Středočechům sváděli během
celého prvního poločasu naprosto vyrovnaný boj. Ani
jedno z mužstev se přitom
neutrhlo na větší než čtyřbodový rozdíl. Hostům se to
povedlo v 8. minutě díky obratu z úvodních 6:3 na 11:15
a ještě jednou během druhé
čtvrtiny po dalším otočení
vachrlatého skóre (26:24 –
27:31), domácí vedli nejvíce
ve zmíněném začátku duelu
a poté těsně před přestávkou
36:33. Celkově však nešlo
říct, že by některý tým vyloženě diktoval hru.
Totéž platilo ještě většinu
třetí části, kdy na miniúnik
BC (40:36) odpověděla letka
z Hané razantním způsobem

(44:48). Slibně to pro naše
basketbalisty tažené energickým Ventou vypadalo do
28. minuty, bohužel zbytek
zápasu nezvládli. Selhalo
jim především bránění, a to
zejména Machače. Ten se
buď trefoval přímo, nebo si
chodil pro fauly a proměňoval šestky (sám měl při nich
horentní bilanci 16/14, celý
tým Kolína 38/30). Prostějované sice v útoku díky mnoha
doskokům i solidním trojkám
tolik nezaostávali, jenže s třiatřiceti body inkasovanými
jen během závěrečné čtvrtiny
nemohli pomýšlet na úspěch.
Naopak rozjetý soupeř postupně zvyšoval svůj náskok
(60:56, 66:58, 79:67) a poté,
co odrazil poslední snahu BK
o záchranu výsledku v podobě dotažení na 79:74, dospěl
k vysokému triumfu 97:82.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov

„Jsem rád, že jsme ve druhém poločase nehráli o moc hůř
než v prvním. Tam nám hodně pomohla bodová šňůra Jardy Prášila, po níž jsme mohli trochu otevřít hru a víc jsme si
věřili při nájezdech nebo shozech pod koš. To bylo důležité,
přesto po změně stran přišlo, co jsme čekali. Děčín přitvrdil
v obraně, začal hrát výš a my jsme měli problémy se uvolnit.
Vedlo to k několika zbytečným ztrátám, hosté byli najednou
zpátky v zápase. Naštěstí z naší strany nedošlo k ještě většímu propadu a
zvládnutým závěrem jsme dovedli utkání do vítězného konce. Těší mě, že
jsme nebyli horší na doskoku, naopak mrzí větší množství ztracených míčů.
Kluci se někdy nenabízeli k přihrávkám, jak by měli, což musíme pro příště
zlepšit. Každopádně jsme hrozně rádi za veledůležité vítězství.“

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„V utkání chudém na body rozhodoval každý koš a
klíčová v tomto směru byla bodová šňůra Jardy Prášila,
který nám dal ve druhé čtvrtině tři trojky za sebou. Tím
dostal domácí do větší pohody, zatímco do té doby se
skóre přetahovalo na rozdíl jednoho, maximálně dvou
košů. Po přestávce jsme se s tím snažili něco udělat,
podařilo se nám dvě minuty před koncem přiblížit na
rozdíl tří bodů. Bohužel to bylo málo, v rozhodující pasáži se přesně trefoval
Slezák. Jednašedesát inkasovaných bodů odpovídá naší úrovni a nejde o
žádnou tragédii, naopak dvaapadesát nastřílených bodů je hodně málo a
nemůžeme s tím vyhrávat. Celkově tedy zasloužené vítězství soupeře.“

Muži BK si to zkomplikovali porážkou v Kolíně
Vývoj po pětiminutovkách:
9:10, 17:17, 27:29, 38:36,
46:48, 64:58, 79:67, 97:82.
Prostějov/son

Mohli mít skvělou výchozí pozici k uhájení druhého místa
po nadstavbové části, místo
toho opět nechali přiblížit své
tabulkové pronásledovatele.
Naši basketbalisté totiž prohráli v 31. kole Mattoni NBL
na hřišti Kolína, když nenavázali na skvělou defenzivu
z předchozích dvou utkání
proti USK Praha i Děčínu.
Tentokrát inkasovali téměř

Očima trenérů
Predrag BENÁČEK - BC Kolín

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě hlavně výkonem
ve druhém poločasu. V poslední čtvrtině jsme pozorně
hlídali Slezáka, aby nezačal zlobit jako v minulém utkání
tady, kdy jsme podlehli. Celkově kluci odvedli výbornou
práci v útoku i v obraně a já jim gratuluji, fakt mám z
vítězství velkou radost. Dnes jsme hráli opravdu dobře,
divákům se to muselo líbit. A náš úspěch je tím cennější,
že byl získaný de facto v pohodě. Kluci stále přidávali plyn a odvedli výborný výkon, hlavně Marko s Machačem. Tihle dva měli na výhře klíčovou
zásluhu.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov
„Gratuluji domácím k předvedenému výkonu, určitě
zvítězili zaslouženě.Všichni byli v útoku hrozně nebezpeční
a individuálně nás přehráli. My jsme zahodili spoustu košů,
kdy jsme se předčasně radovali, ale hlavně jsme měli
myslet na obranu. V závěru kluci zběsile faulovali, i když
nepotřebovali a v momentě, kdy to bylo potřeba, tak zase
nefaulovali. Šestkami, které měl soupeř 38/30 a my 10/7, narostl rozdíl na
patnáct bodů, což je škoda. Ale určitě byl Kolín celý zápas nebezpečnější než
my. Bohužel se nám nedařilo lépe bránit kolektivně ani osobně, a proto jsme
dostali 97 bodů. Nebezpečný soupeř se prosazoval ze všech pozic, marně
jsme se snažili zastavit hlavně Machače s Markem.“
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Konice se rozhodla pro změnu a rozloučila se s Kovářem Kraličtí prohráli s Klenovicemi,
ale o víkendu hrají o turnajový titul

„Hráči musejí být v šatně spokojeni a tvořit kolektiv,“

slibuje si od angažování dvojice Jedlička – Řehák předseda klubu Jiří Kučera
Konice/jim – Jen půl sezony vydržel na lavičce konického A-týmu Svatopluk
Kovář. Posledním zápasem
bývalého trenéra Lipové či
Určic se stalo týden staré
střetnutí s Novými Sady,
po debaklu 0:4 již vedení
klubu došla trpělivost a začátkem týdne se rozhodlo do
realizačního týmu sáhnout.
Novým hlavním koučem se
tak stal šéftrenér mládeže
Roman Jedlička, jeho hrajícím asistentem pak Radek
Řehák.

„Bylo to z naší iniciativy, konický fotbal potřeboval změnu, nový impulz. Změnu jsme
udělali a změna byla vidět.
Roman Jedlička má licenci a
bude se o to starat. Pokud to
bude fungovat, necháme to
tak i v létě,“ ozřejmil škatulata
předseda klubu Jiří Kučera s
tím, že aby se Jedlička mohl
více věnovat mužům, dorostence si převezme místopředseda klubu Rostislav Přikryl.
Cílem pro jaro je zejména zapracovat na atmosféře v týmu
a předvádět pěkný fotbal.

„Hráči z toho všeho musejí
mít radost. To je základ toho,
aby byli oni i diváci spokojeni. Nesmí být stres, nesmějí
mít strach z žádného soupeře, z ničeho,“ podotkl, že od
angažování z vlastních řad si
slibuje, že kouč bude lépe znát
hráče, jejich povahu, myšlení i
starosti.
O předběhnutí vedoucích Hranic již v Konici neuvažují, pokud se ovšem naskytne možnost postupu z dalších míst, tak
toho hodlají využít a vrátit se do
divize.

Proti Uničovu se „Efkáčko“
neprosadilo a prohrálo
Uničov, Prostějov/jim – Gólově naprázdno vyšli sedmému
celku MSFL hráči 1.FK Prostějov. Proti Uničovu se jim ani
jednou nepodařilo dostat míč
do branky, naopak po nedorozumění Tomáše Bureše s Ivo
Zbožínkem inkasovali. Až na
samém konci přípravy se tak
nedočkali vstřelené branky.
I přes porážku nebyl trenér 1.FK
František Jura skleslý a ocenil
zejména přistup hráčů. „Hráli v
nasazení, jaké bych si představoval. Takový fotbal jako Uničov
hraje v naší soutěži maximálně
Orlová. Z tohoto pohledu jsme
uspěli. Očekávám, že tak to odehrajeme i proti Havířovu,“ přeje
si.
V zápasové sestavě již chyběl
Roman Janoušek, kvůli lehčím
potížím musel Jura stáhnout ze
hry i Tomáše Hunala, jeho náhradníka Romana Kocourka i
Ondřeje Dostála. Hráči přesto
podali dobrý výkon a opět ukázali, že se mohou měřit i s týmy

z vyšší soutěže. „Zápas mohl
skončit třeba remízou. Zároveň
nám to ukázalo, kde máme slabiny. Hráli velice dobře, měli
dobrý přechod do útoku, nejen
ve středu hřiště musíme některé
věci zrychlit,“ uvědomuje si, že
je stále na čem pracovat.
Zápas byl podle něj ale velice vyrovnaný a rozhodně povedenější
než před týdnem. „První půlka
vyrovnaná, takticky vedená.
Mírně navrch měli domácí, ale

do žádných vyložených šancí se
nedostávalo ani jedno mužstvo.
Nezachytili jsme vstup do druhé
půle a prvních patnáct dvacet
minut nás přehráli. Měli dvě tři
šance, kdy nás zachránil Bureš.
Pak jsme to vyrovnali a posledních deset minut jsme měli jednoznačně navrch,“ mrzely ho
trochu dvě nevyužité šance. S
přátelskými zápasy se tak Prostějovští rozloučili s bilancí sedmi
výher a dvou porážek.

SK Uničov
1.FK Prostějov

1:0
(1:0)

Branka: Krč

Sestava 1.FK Prostějov:
Bureš
Hloch (80. Liška), Zbožínek, Hunal (40. Kocourek, 60. Hatle),
Dostál (46. Klimek)
Hirsch, Svozil (46. Fládr), Zelenka, Machálek
Pospíšil, Zatloukal.
Trenér: František Jura.

„Eskáčko“ deklasovalo Olšany,

Běhalík chytl penaltu

Prostějov/jim – O deseti
vstřelených brankách, jedné
proměněné a jedné zahozené
penaltě a především výrazné
výhře Eskáčka nad Olšany
si mohli od sobotního odpoledne štěbetat vrabci na
střechách. Velmi rychlé vedení zařídili Lokomý s Fabiánkem, po snížení se ještě do
poločasu trefil Fryšák a opět
Fabiánek a další čtyři branky
nastříleli Prostějovští po přestávce.
Utkání se původně mělo hrát
na přírodní trávě v Olšanech,
kvůli sněhové nadílce se ale
fotbalisté nakonec přesunuli
na umělku do Prostějova a v
domácí brance dostal příležitost opět nový hráč. „Ondra
Běhalík je jeden z dvojice dorostenců, kteří by nám měli na
jaře pomáhat. Jsme s Petrem
Gottwaldem domluveni, že
méně vytížený gólman si přijde zahrát s námi,“ vysvětlil
jeho nasazení kouč 1.SK David
Mezuliánek a vypíchl i jeho zákrok při penaltě, kterou vystihl.
Olšany přijeli jen v jedenácti
hráčích bez bývalých hráčů
Sigmy Kotůlka, Muchy i Sed-

láčka a na domácí vůbec nestačili. „V každém případě jsem
velmi nespokojen s obrannou
fází. Ale nedělám z toho žádnou vědu, je to přátelské utkání. Prostějov hrál velmi dobře,
chybami se dostáváme pod velký tlak,“ uznal kvalitu soupeře
trenér Olšan Tomáš Hrdlovič.
To domácí kouč mohl být
mnohem spokojenější. A také
byl. „Náš výkon byl úžasný.

Nechtěl bych to přecenit, ale
musíme se radovat z každého
dílčího úspěchu,“ pochvaloval
si Mezuliánek přesto, že mu
kvůli lehčím zraněním a dovoleným chybělo pět hráčů. Místo
nich ovšem mohl počítat s Fabinákem i Liškou s 1.FK. Nyní
čeká na Eskáčko klenovický
tým, Olšany mají zápasové
volno a čekají, až to půjde hrát
na přírodním povrchu.

8:2

1.SK Prostějov
Sokol Olšany

(4:1)

Branky: Ballek a Fabiánek 2, Lakomý, Fryšák, Kadlec,
Liška – Šulc 2
Sestava 1.SK:
Běhalík
Krátký, Zelina, Gryglák, Martínek
Šín (46. Pudil), Lakomý, Ballek, Liška
Fryšák (46. Kadlec), Fabiánek.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Olšan:
Němec
Naniáš, Myška, Hanzl, Soldán
Gottwald, Hemerka, Antoníček, Pospíšil
Hošák, Šulc.
Trenér: Tomáš Hrdlovič.

Události z minulého týdne dnes
již exkonického kouče zaskočily,
rezultát ale bere sportovně. „Takový je fotbal a život. Neřeším
to a jejich rozhodnutí respektuji.
Tím to pro mě skončilo a nemám, co bych k tomu dodal. Tak
to prostě chodí,“ rozloučil se s
Konicí Kovář. Pro jaro si dá od
fotbalu pauzu a co bude v létě, to
se uvidí.
Nad důvodem oddílového kroku
si ale sám láme hlavu. „Nevím,
co je k tomu vedlo, jestli třeba výsledky přípravy. Ale z mé strany
to bylo zkoušení různých variant.

Nebral bych to jako bernou minci, byť jsem se samozřejmě jsem
chtěl v něčem utvrdit,“ přemítal.
Faktem je, že po podzimu se
musel smířit s několika odchody
a stál o adekvátní hráčskou náhradu. „Byl trošku odliv hráčů,
dávalo se to dohromady. Každé
mužstvo se ale s něčím potýká.
Je to o kvalitě, já ovšem na druhou stranu chápu, že sehnat ji
není jednoduché. Na trhu až tolik
hráčů není,“ doplnil šestapadesátiletý trenér. Konici popřál hodně
štěstí a výkony hráčů bude i nadále sledovat.

TJ Sokol Klenovice na Hané

FC Kralice na Hané

2:1
(1:1)

Branky: vlastní Valtr, Suchánek – Z. Petržela
Sestava Klenovic:
Polák – Václavík, Slamenec, Suchomel, T. Cetkovský – Prášil,
Borovský, Kaděra, R. Cetkovský – Labounek, Všianský. Střídali: Suchánek, Rozehnal. Trenér: Zdeněk Válek.
Sestava Kralic:
Winkler – Trnavský, Ohlídal, Janoch, Losman – Valtr, Růžička,
Šlézar, Deutsch – Z. Petržela, Lisický. Střídali: Martinec, Bross,
Lehký, Vitásek, Neoral.Trenér: Zdeněk Chytka.

Chropyně, Prostějov/jim –
Na větrné hůrce se v sobotu
utkaly týmy Klenovic a Kralic. Zápas původně plánovaný na klenovický trávník se
mužstva rozhodly přeložit na
umělku v Chropyni a vlivem
studeného větru se přesně
dalo hrát jen po zemi. Lépe
se nakonec vedlo Klenovickým, kteří ve svém prvním
přáteláku zvítězili 2:1.
„Hráli jsme špatně. Ve 40. minutě si Valtr dal excelentního
vlastence, ale ještě do poločasu jsme Zdeňkem Petrželou
vyrovnali. Asi v 55. minutě
jsme udělali hrubku a dostali
z ní druhý gól. Pak se to odehrávalo vesměs v prostředku a
jjakmile se zvedl balon, tak to
bylo o ničem,“ shrnul devadesát minut do mnohem menšího
počtu souvětí kralický lodivod
Zdeněk Chytka.
Jeho tým využil volna na turnaji v Chropyni a vyzval osmý
tým I.A třídy. Největší slabinu zkušený kouč našel opět
v záloze, kde mu stále schází
kvalita nyní již konického Oty
Cetkovského.
„Nemůžeme
tam najít adekvátní náhradu a
od toho se vše odvíjí. Záloha
nám pokulhává a nemůžeme
se dostat do rytmu. Za týden

máme poslední zápas v Chropyni a doufám, že už z 90
procent nastoupíme v sestavě
jako k prvnímu mistráku,“ připomněl nedělní odpolední duel
s domácím mužstvem. V něm
nepůjde o nic menšího než
celkové první místo na turnaji.
Pokud by totiž Kraličtí zvítězili a Kojetín současně nezdolal
Těšnovice, je titul v Kralicích.
Na pravého beka místo Ondřeje Petržely tentokráte nasadil
Michala Trnavského a Martina
Neorala, stále se ovšem jeho
služeb nevzdává. Vlivem neuskutečněného soustředění také
zvýšil dávky a nyní tak Kraličtí
trénovali čtyřikrát týdně a o víkendu ještě hráli zápas.
To Klenovičtí se zatím dávají spíše dohromady a snaží
se zalepit mezery způsobené
marodkou. V sestavě se tak na
zkoušku objevila nová jména
jako Václavík, Suchomel, Polák, Slamenec. „Čekal jsem to
horší, protože na hřišti jsme
byli poprvé, chodili jsme jen
do haly nebo běhat ven. Bylo
to kvalitní, někteří mě mile
překvapili,“ okomentoval výkon klenovický kormidelník
Zdeněk Válek. Ve druhém přípravném utkání čeká na něj a
celý tým 1.SK Prostějov.

Určice nevstřelily Kojetínu ani gól
Chropyně,
Prostějov/jim
– „Hůře snad už hrát nemůžeme,“ charakterizoval
výkon týmu po překvapivé
porážce od Kojetína trenér
Určic Evžen Kučera. Jeho
mančaft dopadl podobně
jako Kralice, které taktéž
třetímu celku I.A třídy podlehly.
Určickým se nedařilo vůbec
nic, podle kouče možná došlo i k malému podcenění. Z
výsledku ale rozhodně nedělal
přehnané závěry. „Kojetín byl
celý zápas lepší. Nám nešlo
nic, nedokázali jsme zpracovat balon, nedokázali jsme si
přihrát. Kluci tomu dali šedesát procent. Určitě si k tomu v
úterý na tréninku trochu řek-

neme, ale nic mimořádného z
toho dělat nebudeme, protože
takových zápasů za sezonu se
může stát několik,“ konstatoval Kučera. Hlavní podle něj
je, aby si z toho hráči vzali
ponaučení a i proti slabším
mužstvům nastoupili v plné
koncentraci.
V neděli se poprvé musel obejít bez služeb Jakuba Coufala
a stejně tak tomu bude i po
celé jaro. Zranění ze sálovky
je totiž stejně jako u konického Petra Ullmanna velmi
vážné. „Má utržený křížový
vaz a poškozený meniskus,
takže minimálně na půl roku
bez fotbalu. Pro celý mančaft i kolektiv se to ztráta, ale
máme dalších čtrnáct hráčů a

doufám, že se ho budou snažit
nahradit,“ věří k dostatečnou
šíři a kvalitu kádru.
Radost mu naopak dělá vysoká tréninková účast nejen
v pátek, ale i přes týden. „V
pátek jsme většinou komplet a

v úterý středy je nás jedenáct
dvanáct a někdy i patnáct,“
může se pochlubit Kučera.
Jako poslední před jarními odvetami prozkouší jeho hráče
Mohelnice, kde se bude hrát
v sobotu od jedné odpoledne.

2:0

TJ Slavoj Kojetín
Sokol Určice

(1:0)

Sestava Určic:
Nejezchleb
O. Petržela, Peka, Skopalík, Ján
Bokůvka, Los, Vaněk, Javořík
Kiška, Hochman.
Střídali: Mlčoch, Plajner, Cibulka.
Trenér: Evžen Kučera.

Konické „béčko“ se s Čechovicemi rozešlo bez branek
Konice/jim – Když utkání
skončí 0:0, může to znamenat velkou nudu i skutečnou
podívanou, které chybělo jen
přesnější zakončení. A duel
dvou účastníků I.A třídy
mezi Konicí „B“ a Čechovicemi je blíže druhé variantě.
Z konické strany nastřelil břevno
Filip Drešr a s Mohelníkovým
pokusem si gólman poradil, na
opačné straně zastavil Nakládal
jeden sólo nájezd a dvakrát mu
pomohlo selhání při zakončení
z malého vápna. „Bylo to velice
vyrovnané utkání, obě mužstva
hrála aktivně a důrazně. Snažili
jsme se hrát jinak a nabádal jsem
Vojtu Nakládala, aby se snažil
hrát dlouhé balony na Petra Vydržela. Ten je sklepával a několikrát perfektně podržel balon,“
popisoval dění na umělé trávě
domácí trenér Martin Slezák.
Pro druhý poločas již mohl počítat s navrátilcem ze zahraničí
Ladislavem Dosedělem, naopak
vinou lehčího zranění musel odstoupit Tomáš Křeček a po celé

utkání nebyli k dispozici Rus,
Kaprál ani Antl. „Hosté nás začali přehrávat ve středu. Neměli
jsme tam již takovou kvalitu a
dostávali se do tlaku, ale výborný výkon podal Vojta,“ pochválil Slezák. Jeho uznání ale patřilo
za kvalitní výkon všem hráčům.

„Bylo to dobré přípravné utkání,
jsem rád, že i Konice se snažila
hrát aktivně. Hlavně první poločas
byl mezi šestnáctkami, oboustranně jsme se snažili o aktivní napadání, což je dobré, aby se hráči naučili hrát pod tlakem,“ povšiml si
čechovický kouč Radim Weisser.

Sokol Konice „B“
Oresvo Sokol Plumlov

0:0
(0:0)

Sestava Konice „B“:
Nakládal
M. Drešr, Burget, Novotný, Jurník
Muzikant, Kořenovský, T. Křeček, F. Drešr
Vydržel, Mohelník.
Střídali: Kováč, Fiala, Doseděl.
Trenér: Martin Slezák.
Sestava Čechovic:
Švéda
Šťastný (46. Mach), Vinklárek, Peka, Žídek (46. Prášil)
Fabiánek, Kolečkář (46. Jareš)
Urbánek (46. Chmelík), Hodulák (46. Zacpal), Kvapil
Haluza.
Trenér: Radim Weisser.

Šancí začalo přibývat ke konci
zápasů úměrně úbytku fyzických sil. „V poslední dvacetiminutovce jsme byli lepší,
kombinačně i v situacích před
brankou, kdy jsme měli tři
šance, které by měly skončit
gólem. Doufám, že si přesné
zásahy nechávají na mistrovská
utkání,“ pousmál se.
Weisser rovněž zdůraznil, že
neexistuje striktní hranice mezi
áčkem a béčkem a do I.A třídy má každý dveře otevřené.
„Funguje to tak, že všichni hráči
Čechovic mají možnost pravidelně trénovat úterý čtvrtek na
umělce v Prostějově. Nastupují
hráči, kteří pravidelně trénují a
z toho důvodu jejich výkonnost
jje taková, že mohou naskakovat
do těchto přípravných utkání,“
vysvětlil.
Na Konici „B“ čeká v neděli od
čtyř odpoledne Lutín a Slezák
doufá, že se konečně probudí i
střelci, Čechovičtí o svém nejbližším soupeři teprve rozhodnou.

Další přípravná utkání ve zkratce: Hvozd, Lipová i Kostelec nadělovaly
FC Hvozd
Sokol Drahanovice
9:3
Sestava Hvozdu: Koutný –
Kuba, J. Poles, L. Poles, J. Bílý
– Vánský, Mráček, Kinský,
Deutsch – Grulich, Z. Poles.
Trenér: Rudolf Švehla.
„Přijeli nekompletní, výsledek
nelze přeceňovat. Máme hromadu zraněných hráčů a soupeři jsou na nás moc slabí. Zaspali
jsme úvod, pak nám silnější
týmy odřekly přípravu a mužstva z III. a IV. třídy nás moc
neprověří. Dáváme se ale dohromady a věřím, že hra bude
vypadat lépe,“ nepropadá panice kouč Hvozdu Rudolf Švehla.
SK Lipová
FC Kralice na Hané „B“
6:1 (4:0)

Branky: Spáčil 2, Liška, Macourek, Klicpera, Ohlídal – Bukovec
Sestava Lipové: Abrahám – P.
Koudelka, Ohlídal, Barák, Žilka
– Klicpera, Spáčil, T. Ullmann, Jamrich – Liška, Macourek. Střídali.
T. Barták, Burget, Z. Koudelka.
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Sestava Kralic: Miler – Šuta, Přidálek, Smýkal, J. Petržela – Dvořák, Němčík, P. Jura, M. Bukovec
– J. Prokop, R. Prokop. Střídali:
Lukáš, Fojtík. Trenér: Vladimír
Horák.
„První poločas jsme Kralice jasně
přehráli, druhý se také hrálo na
jednu branku. Rozdíl vidět byl,
ještě jsme nedali řadu šancí, ale je
to jen příprava a zkoušíme spoustu
variant,“ zůstával pevně na zemi
lipovský trenér Jaroslav Ullmann.
„Lipová měla převahu a přehrála
nás po fyzické stránce i herně.

Nastoupili jsme ve velice špatné
sestavě, chyběli nám čtyři hráči
základního kádru a to byl obraz
naší zimní přípravy. Byl to náš
první přátelák, poprvé jsme se viděli na velkém hřišti. Scházíme se
v malém počtu jednou týdně, kluci se hledali, neměli žádný pohyb,
žádná organizace hry. Můžeme
jen doufat, že se to zlepší,“ věří v
lepší závěr přípravy kouč kralického béčka Vladimír Horák.

Oresvo Sokol Plumlov
FK Troubky
1:5 (0:1)
Branka Plumlova: Křupka
Sestava Plumlova: Kovařík
– Krč, Hladký, Kutný, Bureš
– Daníček, Ševcůj, Matoušek,
Křupka – Frýbort st., Hrstka.
Trenér: Jan Pešek.
„V utkání jsme střídali dobré

chvilky se slabšími, soupeř
nás ovšem předčil v produktivitě, když jsme nedokázali
pár slibných šancí dovést do
úspěšného zakončení. V neděli
hrajeme s Hanou Prostějov a
mohlo by nás tam být víc. Ještě
jsme se nesešli v plné sestavě,“
doufá plumlovský trenér Jan
Pešek.

Z těchto výsledků neděláme
žádnou vědu, protože kolektiv dáváme dohromady
s jiným herním projevem.
Nedali jsme několik vyložených šancí, ale soupeř byl
jednoznačně lepší. Rychlejší,
dravější, běhavější. Je to opět
o koncovce, dvakrát jsme šli
sami na brankáře. V poslední
minutě přišli o Václavka, s
Hněvotín
podezřením na otřes mozku
SK Jesenec
jsme ho museli odvézt do
4:0
nemocnice. Poslední zápasy
Sestava Jesence: Burian hrál výborně,“ přeje si brzký
– Horák, Fidler, Václavek, návrat svého hráče kouč JeMrňka – P. Tichý ml., Čížek, sence Petr Tichý starší.
Konečný, Tyl – J. Tichý, Z.
FC Kostelec na Hané
Tichý. Střídali: Továrek, SvoSokol Přemyslovice
boda, Zajíček. Trenér: Petr
5:0 (1:0)
Tichý starší.
„Zkoušíme nové varianty, Branky: Jamrich 3, Walter 2
byly tam pozitiva i negativa. Sestava Kostelce: Drčka –

M. Synek, Hon, Začal, Sedláček – Baláš, Grepl, Walter,
Kamenov – Jamrich, T. Menšík. Střídali: Novotný, Šmíd,
Konečný.
Sestava Přemyslovic: M.
Rozsíval – J. Rozsíval st.,
Vinkler, Možný, L. Mucha,
Tyl, Čajkovič, Kovář, M.
Mucha, Růžička, Kučera.
Střídali: Konečný, Barna,
Miškár, Špaček, Zahradníček. J. Rozsíval ml. Trenér:
Jaroslav Liška.
„První poločas byl herně
kvalitnější, asi ve 30. minutě
jsme dali branku po centru a
důrazu Honzy Waltra. Měli
jsme více ze hry, ve druhém
poločase jsme to prostřídali. Prožili jsme deset patnáct
hluchých minut, ale paradoxně se nám v tom povedl krás-

ný brejk a pak už jsme byli
lepší a přidali další branky,“
chválil hráče kostelecký trenér Vladimír Staněk.
„Utkání jsme sehráli úplně
špatně, asi na ně po trénincích dolehla únava. Celý
zápas jsme byli horším týmem a měli jsme černých
šest minut od 66. do 72. minuty, kdy jsme inkasovali po
stejných chybách tři góly.
Kostelec hrál velice dobře
a kdybychom hráli do rána,
tak bychom gól stejně nedali.
Kostelec mě mile překvapil a
přeji jim, aby se zachránili.
Prezentovali se pěknou hrou,
ale my jsme jim to usnadnili
a nebyli jsme důstojným soupeřem,“ ocenil výkon soupeře přemyslovický kouč Jaroslav Liška.

Volejbal

1

VOLEJBALISTKY ČEKÁ POSLEDNÍ TÝDEN NADSTAVBY

OLYMP PRAHA

3

Poté už přijde na řadu extraligové play off, ve čtvrtfinále se AGEL střetne s Ostravou nebo Šternberkem

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:23 hodin
Rozhodčí: Rychlík a Činátl.
Diváků: 200.
1. set: 20:25 22 minut 2. set: 15:25 20 minut
3. set: 25:20 22 minut 3. set: 11:25 19 minut

Sestava olympu Praha:
Halbichová. Kvapilová, Kallistová, Vanžurová, Kossányiová, Sládková, libero Dostálová – Zoulová, Škrampalová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Monzoniová

Kubínová
Velikiyová
Artmenková
Hrončeková

Všechny soutěže kromě jedné už mají naše
volejbalistky v probíhající sezóně zdárně za sebou.
Zbývá dokončit již pouze UNIQA extraligu ČR,
která má v tomto týdnu na programu závěr své
druhé fáze ze tří – nadstavbové části.
Prostějov/son
Ženy VK AGEL Prostějov nastoupí ve dvou posledních zápasech finálové skupiny I o 1. až 5.
místo nejprve na hřišti KP Brno
(čtvrtek 15. března, 18.00 hodin)
a poté přivítají v domácím prostředí haly Sportcentra DDM
družstvo UP Olomouc (sobota
17. března, 17.00 hodin).
„Královo Pole teď hraje velice dobře, hodně mu pomohl
úspěch v evropských pohárech.
Navíc může proti nám nastoupit
uvolněně, neboť si s předstihem
zajistilo třetí post v tabulce. Oče-

kávám z jeho strany nadšení a
volejbal bez zábran, na což je
potřeba se nachystat,“ řekl trenér
VK Miroslav Čada k výjezdu na
jih Moravy.
Naopak s Olomoucí by jeho
svěřenky neměly mít větší problémy, celku z hanácké metropole se totiž poslední dobou nedaří a od vítězství 3:2 nad Slavií
Praha 11. února prohrál pětkrát
za sebou hladce 0:3. „Ale ani
tohle utkání nesmíme podcenit jako žádné jiné,“ upozornil
Čada.
Bez ohledu na všechny zbývající výsledky nadstavby je v gru-

pě I už jasno o konečném pořadí. Prostějovanky suverénně
obsadí první příčku a pražský
Olymp bude stejně suverénně
druhý, třetí místo si výkonnostním progresem zajistilo Královo Pole, čtvrtou pozici obsadí
Slavia a pátou Olomouc.
Mnohem dramatičtější situace

panuje ve skupině II o 6. až 10.
místo. Na šestý post jsou stále
dva kandidáti, z nichž blíže má
k vyššímu umístění Přerov než
Frýdek-Místek. Podobně vyrovnaně bojují o osmý flek Ostrava se Šternberkem, zatímco
SG Brno z poslední desáté příčky již nepomůže nic a nikdo.
Pro náš volejbalový klub je obzvláště zajímavé, kdo nakonec
zaujme osmou pozici, poslední postupovou do play off. Ve
čtvrtfinále vyřazovací fáze se
totiž ženy AGELU utkají coby
vítězky dlouhodobé části právě
s tímto kolektivem. Pokud to
bude Ostrava, zopakuje se 1.
kolo z minulé sezóny. Jestliže
narazí na Šternberk, mohou se
hráčky i fandové těšit na pikantní souboj s Darinou Košickou,
jež v Sokolu hostuje do konce
tohoto soutěžního ročníku.

„Na play off se dopředu nijak zaměřovat nebudeme. Teď jsme se
uplynulých čtrnáct dnů v přípravě dost věnovali kondici a půjde nám hlavně o to, aby holky
zůstaly zdravé. A je v podstatě
jedno, proti komu ve čtvrtfinále
začneme. Tahle série bude vyloženě o nás, o kvalitě našich
vlastních výkonů,“ odtušil Čada.
První dva duely proti Ostravě či
Šternberku sehrají ženy Prostějova doma v sobotu 24. a v neděli 25. března shodně od 17.00
hodin, třetí mač přijde na řadu
venku pravděpodobně v sobotu
31. března. Očekává se jasný
postup favorita, při jehož předpokládané pouti za čtvrtým titulem v řadě by dalšími soky měli
být Slavia nebo Olomouc v semifinále a Olymp či KP Brno
ve finále. Zbývá „maličkost“:
tenhle zlatý scénář naplnit.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Popovičová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš
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Připraveny byly: Jovanovičová,
Soaresová, Horká, Smáková

SPORTSWEAR
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VK AGEL PROSTĚJOV
Dobrá nálada, a.s.

SLAVIA PRAHA

Čas: 1:04 hodin.
Rozhodčí: Dziacký a Pecháček.
Diváků: 350.
1. set: 25:18 21 minut 2. set: 15:25 22 minut
3. set: 16:25 22 minut

EXTRALIGOVÉMU TAHÁKU NA OLYMPU VLÁDLY LÉKAŘKY

Sestava slavie praha:
Caithamlová, Smutná, Mezerová, Votrubcová, Cebáková, Neumannová, libero Steinerová – Vinecká, Brožková.
Trenér: Jiří Vojík.

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská

Smáková
Velikiyová
Monzoniová
Artmenková
Jovanovičová
Soaresová
Střídala: Hrončeková.

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a
Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Horká,
Kubínová a Popovičová

bodů:
AGEL
Prostějov Slavia Praha 3:0 (18, 15, 16). Nejvíce bodů: Soaresová 16, Veliká 15, Artmenková 10 - Neumannová a Cebáková po 7. Olymp Praha volný los.
SKUPINA A2: 26. kolo: PVK Přerov – TJ Ostrava 3:0 (20,
19, 23). Nejvíce bodů: Gambová 17,, Gálíková 11 - Polášková 10, Kadlecová 8. SG Brno – Sokol Šternberk 1:3 (-14, 15, -21, -21)
Nejvíce bodů: Kuchařová a Vyklická po 11, Herbočková 10 - M. Janečková a S. Janečko-

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým
Prostějov
Olymp Praha
KP Brno
Slavia Praha
UP Olomouc

Z
24
24
24
25
25

V3 V2 PB P
24 0 0 0
18 2 0 4
12 2 1 9
11 1 2 11
8 2 3 12

PS
72:5
61:22
48:39
46:46
41:52

PM
1909:1281
1930:1620
1926:1762
1949:2023
1927:2033

B
72
58
41
37
31

tabulka skupiny a 1 (o 6. až 10. místo)
 Tým
1.
2.
3.
4.
5.

Přerov
Frýdek-Místek
Ostrava
Šternberk
SG Brno

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

24
24
25
24
25

13
13
5
5
1

8
10
17
16
23

47:38
47:39
27:60
30:60
13:71

1888:1824
1904:1872
1750:1991
1824:2094
1521:2028

43
40
20
19
5

1
0
2
1
1

2
1
1
2
0

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

kam příště...
SKUPINA A1: 27. kolo, čtvrtek 15. března, 18:00 hodin: Královo Pole – VK AGEL
Prostějov, Slavia Praha - Olymp Praha
28. kolo, sobota, 17. března, 17:00 hodin: Olymp - Královo Pole, VK AGEL Prostějov
– SK UP Olomouc
SKUPINAA2: 27. kolo, čtvrtek 15. března, 18:00 hodin: Sokol Šternberk – PVK Přerov,
TJ Ostrava - Sokol Frýdek-Místek.
28. kolo, sobota, 17. března, 17:00 hodin: Sokol Frýdek-Místek - Sokol Šternberk, PVK
Přerov – SG Brno.

Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:5, 3:5, 4:7, 6:7, 6:9,
9:10, 10:12, 12:12, 12:14,
14:15, 14:18, 15:21, 18:24,
20:25. Druhý set: 0:2,
1:4, 3:5, 3:7, 4:9, 9:9, 9:11,
11:12, 11:15, 12:23, 15:25.
Třetí set: 1:1, 3:1, 5:2, 5:4,
8:5, 10:6, 10:8, 13:9, 14:11,
16:11, 17:13, 20:13, 21:16,,
23:17, 23:20, 25:20. Čtvrtý
set: 1:1, 1:7, 3:9, 5:9, 6:14,
8:14, 8:18, 9:20, 10:24,
11:25.
Prostějov/son - Pošesté v probíhající sezóně se střetly volejbalistky PVK Olymp Praha a
VK AGEL Prostějov, pošesté
zvítězilo favorizované družstvo z Hané. Tentokrát ve
25. dějství UNIQA extraligy
ČR na venkovní palubovce
se ztrátou jednoho setu, když
v televizním šlágru nejvyšší

národní soutěže většinu času
přesvědčivě ovládalo zápasové dění. Další přesvědčivou
výhrou obhájkyně titulu definitivně stvrdily své prvenství
po nadstavbové části již tři
kola před jejím koncem.Kvalitní podání Velikiyové pomohlo našim děvčatům k výbornému úvodu (1:5). Soupeřky
se však rychle osmělily a díky
dobrému útoku i nepříjemnému
servisu postupně dotahovaly, až
vyrovnaly na 12:12. Pro favoritky to chvíli vypadalo nebezpečně, ovšem od stavu 14:15
zlepšily podání (Artmenková,
Monzoniová) i obranu (Chlumská). To vedlo k bleskovému
úniku na 15:21, který rozhodl
celou zahajovací sadu – 20:25.
Stejně jako na začátku střetnutí
se domácí tým dostal i zkraje
druhého dějství pod velký tlak
účinných prostějovských servisů, potažmo pestrých útoků.
Až při jednoznačném skóre
4:9 Olymp zvedla kapitánka
Sládková, při jejímž podání
se zrodila pětibodová šňůra na
9:9. Jenže se znovu opakoval
scénář prvního setu v tom, že

Lékařky na svou vzniklou nepohodu okamžitě reagovaly
razantním odskočením (9:11,
11:15, 12:23). K náhlé dominanci VK podstatně přispěly
hlavně vynikající bloky, jimiž
Hanačky během krátké doby
nekompromisně získaly šest
výměn – 15:25.
Celkově precizní výkon ale
Čadovy svěřenky neudržely
permanentně a při vstupu do
třetí sady polevily, čehož pražský výběr pohotově využil (5:2,
10:6). Naše holky najednou
dost chybovaly, naopak ženy
PVK získaly sebevědomí a po
chvilkovém snížení protivnic
na 10:8 opět prchaly do stále
výraznějšího náskoku (16:11,
20:13). Teprve v koncovce
AGEL výborně hrající Pražanky utlumil (23:20), avšak na
záchranu nepovedeného setu již
bylo pozdě – 25:20.
Hned start čtvrtého pokračování poté ukázal, že se lídryně
tabulky vrátily do své obvyklé
herní kůže. Kubínová mančaftu pomohla kromě skvělých
nahrávek také neméně dobrým
servisem (1:7), celý hostující

Očima trenérů
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„Do utkání jsme vstoupili docela dobře a řekl bych, že i
statečně. Jakmile nám však v obou prvních setech svitla
naděje víc zdramatizovat průběh a dojít do vyrovnané
koncovky, zbytečně jsme chybovali. Třetí sada nám vyšla
celá velmi dobře, jenže tím se holky uspokojily, načež nenašly síly bojovat až do úplného závěru. Naopak ze strany Prostějova byl poslední set excelentní. Všechny naše
vzájemné zápasy měly podobné rysy: dokázali jsme částečně držet krok na
servisu, přihrávce i bloku, ale vůbec ne v útočné činnosti. Na smeči nás soupeř pokaždé včetně dneška výrazně předčil a tenhle diametrální rozdíl byl
pro výsledek klíčový.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Rozhodl náš lepší útok, který jsme měli o poznání jistější. Náš celkově dobrý výkon šel dolů pouze ve třetím
setu, kdy jsme zkazili hodně podání a ztratili předchozí
jistotu. Hráčky si ale své nedostatky rychle uvědomily,
opět zabraly a čtvrtou sadu už zvládly výborně. Z utkání jsme měli respekt jak kvůli domácí nebezpečnosti
Olympu, tak z důvodu únavy děvčat po náročné přípravě během uplynulého týdne. Naštěstí se s tím holky vyrovnaly bez větších problémů a vítězství 3:1 bereme. Helena Horká chyběla, protože při vaření v kuchyni krájela salám a zapíchla si nuž do dlaně. Vypadá to na desetidenní absenci.“

kolektiv znova výtečně blokoval a v ofenzivě nabral neomylně strojové tempo. Navíc
většina hráček Prostějova vystřihla řadu perfektních zákroků

v poli, takže Olymp postupně
upadl do naprosté bezradnosti.
V bouřlivé atmosféře tudíž duel
vyvrcholil drtivou převahou
VK – 11:25 a 1:3.

MICHAELA MONZONIOVÁ: „CHYB JE ŠKODA, ALE 3:1 V PRAZE BEREME“
Chválená blokařka souhlasí, že poslední dobou hrají
ženy VK lepší volejbal, než v první půlce sezóny
Nebývá moc zvykem, aby kouč VK AGEL chválil
po některém utkání tak výrazně jedinou ze svých
svěřenek. V pozdním pondělním večeru na pražském Olympu k tomu došlo. „Mělo by zaznít, že
výborně dnes zahrála Míša Monzoniová. Super
útočila s úspěšností okolo sedmdesáti procent,
v obraně šestkrát bodově zablokovala a měla i
solidní servis, takže velká pochvala,“ zdůraznil
Miroslav Čada. Své vlastní pocity po vydařeném
souboji prozradila Večerníku česká blokařka
s italským příjmením v následujícím rozhovoru.
Vy jste se tentokrát vrátily k dřívějšímu modelu
střetnutí se třemi kvalitními
sadami a jednou slabší, ne?
„Dalo by se to tak říct. Nám se
tohle děje docela často, že hrajeme dobře a pak začneme zbytečně moc chybovat. Dneska jsme
hlavně v tom jednom ztraceném

setu zkazily spoustu podání, nabraly větší ztrátu a tu pak v koncovce dotahovaly, jenže na obrat
už bylo pozdě. Kromě tohoto
výpadku jsme ale jinak odvedly
dobrý výkon, zápas bych hodnotila pozitivně.“
Olymp je specifický
hodně malou halou

s nižším stropem, kde i menší
počet fanoušků vytvoří bouřlivé prostředí. Je těžké se rychle
přizpůsobit takové změně?
„Bylo tady opravdu dost hlučno a na hřišti jsme se skoro
vůbec neslyšely. Já osobně
jsem většinou nevěděla, kdo
co volá, po téhle stránce byla
hra složitější. Jinak jsem na
zdejší halu docela zvyklá, protože si ji pamatuju z dřívějška.
Ostatním holkám však moc
nevyhovuje kvůli tomu, jak
je stísněná, což v porovnání
s Prostějovem znamená velký
rozdíl. Naštěstí jsme to zvládly
stejně jako ve všech předchozích vzájemných utkáních letošní sezóny.“
Pražanky v probíhajícím extraligovém ročníku prohrály zatím jen
s vámi. Cítily jste z nich velkou motivaci?

„Mně připadlo, že mohly být
nabuzené ještě víc. Samozřejmě hrály naplno a snažily se,
ale nijak extra nahecovaně na
mě nepůsobily.“
Souhlasíš, že bez ohledu na dnešní ztracený
set předvádíte poslední dobou lepší v bal, než v první
polovině sezóny?
„Souhlasím, sama mám z naší
hry takový pocit. A ten jeden
set bych fakt neřešila, mezi vítězstvím na Olympu 3:0 nebo
3:1 není podstatný rozdíl. Pochopitelně s tím, že příště bychom se měly vyvarovat tolika
vlastních chyb.“
Promítla se do vašeho
výkonu desetidenní zápasová pauza s náročným
tréninkem kondice?
„Ani se mi nezdálo. Minulý
týden byl těžší v tom, že jsme
dělaly v přípravě věci, kterým se

jinak nevěnujeme tak často. Tím
pádem je pak únava větší než
normálně. Jinou nepříjemností
byla absence Heleny Horké, jež
se nešťastně píchla nožem do
ruky a místo hraní volejbalu teď
doma krvácí.“ (smích)
Dlouho jste se musely
věnovat plnění několika cílů, zatímco nyní už se
můžete soustředit pouze na
extraligu. Užíváte si tuhle relativní pohodu?
„Rozhodně je to příjemnější.
Ještě donedávna jsme hrály
několik soutěží najednou a
teď zbývá jediná, zavládl větší
klid, na přípravu i utkání je víc
času. Hlavně jsme si všechny oddechly díky tomu, že se
povedlo splnit zatím veškeré
cíle.“
Ty osobně jsi se svým
prostějovským angažmá spokojená?
„Naprosto. Už dřív jsem říkala, že se mi v Prostějově moc
líbí, a to pořád platí. S holkama v týmu je to po všech stránkách fajn.“

Sport
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Půl plynu žen VK na Slávistky bohatě stačilo
Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:2, 3:2, 3:4, 4:5, 8:5,
8:9, 10:9, 15:10, 15:13,
17:13, 19:14, 19:16, 21:16,
22:18, 25:18. Druhý set:
1:0, 1:2, 6:2, 8:4, 8:6, 10:7,
10:9, 13:10, 17:11, 19:12,
20:14, 22:14, 25:15. Třetí
set: 0:2, 2:2, 5:5, 5:7, 7:7,
7:9, 9:9, 11:10, 13:11, 13:13,
15:13, 22:14, 22:16, 25:16.
Prostějov/son - Zápas 26.
kola volejbalové UNIQA extraligy žen mezi VK AGEL
Prostějov a Volleyball clubem Slavia Praha moc pěkné
podívané nenabídl. Ani jeden
kolektiv zdaleka nepředvedl
maximum svých možností,
což v součtu přineslo bezpečné vítězství vedoucího celku
soutěže. Jeho prvenství je
jisté už delší dobu, zatímco
porážka hostujícího výběru
znamená pro sešívané definitivu čtvrté příčky po nadstavbové části.

Vlastní chyby bránily Hanačkám hned od začátku diktovat
tempo. A když díky bodům kapitánky Soares z útoků i servisů otočily z 4:5 na 8:5, vzápětí
soupeřky využily dalších nedůsledností ke čtyřbodové šňůře
(8:9). Až poté se domácí tým
víc rozjel během série Monzoni na podání (10:10 – 15:10) a
byť ani zbytek úvodní sady nebyl ze strany VK zcela ideální,
vítězství mělo díky ofenzivně

zlepšené koncovce s údernými
smečemi ze zadního postavení
pohodový charakter – 25:18.
Druhé dějství nastartovala ve
prospěch favorita znovu Soares,
tentokrát ještě dříve a hlavně
výborným podáním (1:2 – 6:2).
Potom se prostějovské ženy
spíš trápily, zlobily je především
špatné bloky. Naopak se mohly
opřít o pravidelný útočný příspěvek čtveřice Velikiy, Soares,
Artmenko, Monzoni a jakmile

Očima kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov
„Celkově jsme utkání zvládly 3:0, což je dobré, ale určitě
jsme měly víc tlačit servisem. Moc se nám to nedařilo, navíc jsme dost podání zkazily. Hlavní je, že ani tak nevznikly
po náročném bloku přípravy s kondičním zaměřením větší
potíže. Pracujeme na tom, aby naše forma gradovala v play
off, zejména v semifinále a finále. Zatím jsme ještě takové
ztuhlé, což bylo vidět vždy ze začátku každého setu. Až postupně jsme se
rozjížděly a totéž by mělo platit ve vyřazovacích bojích extraligy.“

Leona NEUMANNOVÁ - VC Slavia Praha:
„Neservírovaly jsme podle svých představ, to se pak
Prostějov těžko brání. A když už jsme jej ubránily, tak
se nám nepovedlo složit bodové balóny. Tohle byly
podle mě naše dva hlavní problémy. Je pravda, že jsme
všechny tři sety dobře začaly a postupně odpadly. Proč?
Opravdu nevím, čím to bylo.“

sledovat přípravu před zahájením
vyřazovacích bojů i během play off,
koučování při utkáních, celkovou
atmosféru a chování v kolektivu.
Prostě poznat, jak u nich všechno
funguje,“ nastínil Čada.
Při pozorování mnoha střetnutí lze
navíc fundovaně vytipovat vhodnou
posilu na další sezónu. „Vybírat na
vlastní oči je rozhodně jistější a celkově vhodnější, než spoléhat pouze
na doporučení agentů a videozáznamy, které nemusí být vždy úplně spolehlivé,“ upřesnil prostějovský trenér.
Proč do jižní Ameriky vyráží společně
s jednou svěřenkou právě nyní, to zna-

mená na konci nadstavby a těsně před
play off české extraligy? „Právě proto,
že i v Brazílii se rozjede vrcholná fáze
elitní národní soutěže. Kdybych tam
letěl až někdy v květnu nebo v červnu,
bude to pozdě. Stáž by padla a neviděl bych na vlastní oči v akci žádné
hráčky. Proto je lepší cestovat teď i za
cenu, že budeme já i Soli necelé dva
týdny chybět. Na jednu stranu jde o
určité riziko, na stranu druhou se to
podle mě z dlouhodobějšího hlediska
určitě vyplatí,“ zdůraznil Čada.
Jeho povinnosti během pobytu na
jiném kontinentu se vším všudy převezme asistent Ľubomír Petráš. „Už

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Holky v dnešním utkání viditelně nebyly plně vyhecované a hrály moc profesorsky. Chtělo to dát do zápasu víc
emocí, což se většinu času nedělo, asi proto jsme udělali
větší množství chyb v mezihře. Mnohem lepší jsme měli
být také při obraně v poli a hlavně na síti. Hráčky dopředu
vědí, že velmi pravděpodobně zvítězí, z čehož občas pramení ta nižší koncentrace. Naštěstí se nám tohle nestává
příliš často, tentokrát však výkon družstva rozhodně nebyl optimální.“

Jiří VOJÍK - Volleyball club Slavia Praha:
„Zrodilo se celkem jasné vítězství domácích. Prostějov
lépe útočil, přihrával i podával, takže ve všech herních
činnostech byl nad námi. Těžko se mi hodnotí, když
jsme se v ničem soupeři ani nevyrovnali a tím pádem
jej nedokázali podstatněji vykolejit. Výsledek tedy odpovídá dění na hřišti. Škoda, neboť proti méně koncentrovanému domácímu týmu jsme mohli a měli kousat
mnohem víc.“

zkvalitnily obranu i servis, šly do
trháku z 10:9 na 19:12, po němž
nebylo co řešit – 25:15.
Jednoznačný závěr druhého
setu však vystřídalo další polevení AGELU zkraje třetího,
takže snaživé Slávistky opakovaně získaly dvoubodové
vedení (0:2, 5:7, 7:9) a hodně
dlouho držely krok. Ovšem
jakmile nejlepší družstvo ČR

poslední dobou sám vedl několik tréninků v čase, kdy jsem vedl jednání
s různými agenty o možném příchodu některých volejbalistek. A kolektiv měl na starosti i několikrát dříve
v letní přípravě nebo loni na podzim
během reprezentační pauzy, takže
nemusí panovat žádné obavy. Kromě toho mu pomůže Peter Goga, jak
jsme se domluvili,“ navázal Čada.
„Je super, že vedení klubu tuhle věc
umožnilo, byť to samozřejmě stojí
nějaké peníze. Úroveň brazilské ligy
je každopádně vynikající, naprosto
se dá srovnat s nejlepšími evropskými soutěžemi v Itálii, Turecku

udělali dvoubrankový náskok
již v první třicetiminutovce a
na konci utkání ho dokázali
domácí snížit jen na polovinu.
Prostějov tak zvítězil poosmé v
sezoně, z toho potřetí venku a
posunul se na páté místo, bod
za třetí Ivančice. Hosté tak napravili ztrátu z úvodních dvou
jarních kol a o první domácí
výhru z roce 2012 se pokusí v
sobotu od tří proti druhým Hustopečím.

Tatran Bohunice

zapnulo na plné obrátky, překlopil se průběh rychle zpět
na jeho stranu (13:13 – 22:14).
Smečařka Artmenko výtečně
zapodávala, libero Chlumská
vystřihla řadu vynikajících zákroků v poli, jejich parťačky
neomylně skládaly míče na
palubovku a koncovka střetnutí tak vyzněla naprosto jednoznačně – 25:16 a 3:0.

či Rusku. Bude to taková vysoká
škola volejbalu s možností načerpat
spoustu velmi cenných poznatků a
zároveň osobně vytipovat z moře
výborných hráček takovou, která
se nám bude zamlouvat a přitom ji
budeme schopni zaplatit,“ uzavřel
Miroslav Čada.
INZERCE

Varhalíka domácí poprvé od
svého návratu naplno vedl
z pozice trenéra Alois Jurík. A
po váhavém začátku (1:2) se
mu i všem věrným fanouškům
mohlo zdát, že to družstvu
oslabenému o tři opory (kromě
Varhalíka scházeli ještě Jurka
a Chalupecký) půjde docela
dobře. HK otočil na 4:2, jenže
za stavu 8:6 nechal soupeře
třikrát za sebou skórovat, čímž
se hosté chytili.
Celý zbytek utkání se změnil
v nepříjemné kostelecké
trápení. Znejistělá hanácká
ekipa
nebyla
schopna

Sokol II Prostějov



Tým

Skóre

16

0

166:125 389:321

10

2

0

1

3

Legy

Body
35

2. Pitbulls Prostějov

15

10

0

0

2

3

0

165:107 387:273

32

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

16

5

4

0

0

7

0

152:140 358:352

23

6. Victoria Šumperk

16

7

0

0

2

7

0

129:161 334:377

23

7. Študáč Olomouc

16

3

0

0

1

12 0

118:171 305:393

10

8. Tygři Šternberk

16

1

0

0

0

15 0

82:206

3

250:464

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
16 KRLEŠ Kralice na Hané
16 O tečku Prostějov
16 Sport bar-Zel. peklo 1. PV
16 U Žida Ivanovice na Hané
16 V Zeleném Prostějov
16 Zavadila o jedličku Čech.

Hosté
Jiřina Black Bears PV
Rafani Čelčice
Berini Ivanovice n. H.
Mexičani Čelčice
Asi Prostějov
Š.O.K. U Pavelků PV

BD
3
13
7
7
11
17

BH
15
5
11
11
7
1

LD
14
27
18
17
26
35

LH
31
12
25
25
17
5

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

Legy

16

15

0

0

0

1

0

212:76

456:226 45

2 Zavadila o jedličku Čechovice 16

14

1

0

0

1

0

220:69

476:184 44

3 Asi Prostějov

15

11

0

0

0

4

0 154:116

351:298 33

4 Berini Ivanovice na Hané

16

8

2

0

0

6

0 161:129

381:324 28

5 V Zeleném Prostějov

15

8

1

0

1

5

0 163:109

376:264 27

6 Rafani Čelčice

15

9

0

0

0

6

0 119:151

299:356 27

7 O tečku Prostějov

15

8

0

0

1

6

0 133:138

317:336 25

8 Sport bar-Zel. peklo 1. PV

16

5

0

0

0

11 0 122:166

304:383 15

9 KRLEŠ Kralice na Hané

16

4

0

0

0

12 0 110:178

283:408 12

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

14

3

0

0

0

11 0

232:357 9

11 Mexičani Čelčice

16

2

0

0

2

12 0 115:175

294:406 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

16

2

0

0

0

14 0

232:459 6



Tým

1 Jiřina Black Bears Prostějov

89:163
80:208

BO

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Hosté
Seniors Hamry
U kulaté báby Dobromilice
Hospoda Č. Hora Doloplazy
Darts Club Držovice
Capa team U Jedličky Čech.
Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
6 12 18
28
12 6 29
17
5 13 14
29
2 16 6
33
přeloženo na 11.3.2012
přeloženo na 31.3.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí

24:23

Kostelec
Tělnice

14:14

Brankový sled: 1:2, 4:2, 8:6, 8:9, 10:9, 14:13, 14:15, 15:17,
19:18, 22:22, 24:22. Rozhodčí: Kaufman a Smékal. Vyloučení: 5:5. ČK: 47. Říčař (po třetím vyloučení). Sedmičky:
3/0:3/2. Diváků: 122.

TJ Sokol Kostelec n/H - HK
Varha, Navrátil – Smékal 1, Vasyliev 2, Kopečný 1, T. Grulich 4,
M. Grulich 7, Rikan 2, Ševčík, Vymětal 4, M. Grepl 3, Novák, J.
Grepl, Říčař.
Trenér: Alois Jurík.
Nejvíc gólů Telnice: Kupa 6, Kučera a Dufka 5.
Trenér: Ladislav Hrdlička.

v Přerově u extraligového týmu
a to je oproti nižším soutěžím
opravdu šílený rozdíl v kvalitě
házené. Druhá liga je žumpa, kam
Kostelec nepatří, a my musíme
udělat všechno, aby se postoupilo
zpět do první ligy. Pokud
chceme hrát kvalitní házenou,
tak v druholigové soutěži určitě
ne. Tohle je v hráčích a jejich
hlavách, proto mám na ně vždy
vysoké nároky. Bohužel tady je
tréninková docházka taková, jaká
je, od čehož se vše odvíjí. Zdejší
kluci se za ten rok, co jsem byl
pryč, nezměnili. Musejí začít od
sebe a nekritizovat spoluhráče,
nehledat pořád chyby okolo.
Prostě v první řadě zamést před
vlastním prahem. Vím, že to
říkám hodně tvrdě, ale takhle

Kol V VP R PP P K

Kolo Domácí
16 Eufrasio - PhotoClub.Cz
16 Hroši od Jedličky Čechovice
16 Němčická střela
16 Věčná žízeň Ivanovice n. H.
16 Soběsuky 49
16 Banditos Hamry

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Micka – Černíček, Kozlovský 5, M. Jurik 1, T. Jurik 1,
Chytil, Jurečka 2, Bečička, Ordelt 1, Flajsar 4, Gazdík 3, Kosina 10.
Trenér: Josef Zedníček.

Co říkáte na tři neproměněné
sedmičky ze tří?
„První nedal Vymětal, přestože
jsme právě sedmičky v týdnu
dost trénovali. Jirku jsem
nechal jít i na druhou, ale
tu bohužel vystřelil špatně
přímo na ruku. Potom jsem na
případnou další určil Martina
Grulicha, jenže ten se domluvil
s bráchou a naši třetí sedmičku
tak střílel Tomáš Grulich.
Taky nedal. Přitom tady nikdy
nebylo zvykem, abychom
vyhořeli na sedmimetrových
hodech. Holt i tohle je práce,
které se musíme věnovat.“
Dá se říct, co podle vás nejvíc
chybí současnému mužstvu
HK?
„Naposledy
jsem
působil

BD
BH LD LH
přelož. na 30.3.2012
10
9 22 22
14
4 31 18
10
8 27 21

2. liga – Prostějovsko

Druhá liga je žumpa, kam kostelecká házená nepatří.
Je potřeba udělat vše k návratu výš, hromoval rozčilený kouč HK
zkrátka nejde. Začali jsme
docela dobře, jenže pak
to sklouzlo do stereotypu,
každý si vodil balón a byli
jsme statičtí bez pohybu.
Přitom stačilo plnit pokyny
a hned jsme góly dávali
lacino. Bohužel většinu času
se naše hra zvrhla v paskvil,
čímž jsme museli vsadit na
zkušenost s tím, že snad nějak
vyhrajeme. Jsem spokojený
se dvěma získanými body i s
bojovností v závěru, naopak
celkový herní projev byl velice
špatný. Zahodili jsme několik
trháků, neproměnili spoustu
šancí a občas vyrobili takové
technické chyby, nad kterými
zůstává rozum stát. Je tady
práce jak na kostele.“

Hosté
Sportingbet.cz OL
Pitbulls Prostějov
Tygři Šternberk
Vetřelci Prostějov

Ligová tabulka - průběžné pořadí

(12:14)

Alois Jurík: Hráči musí jít do sebe a nehledat chyby okolo
Před více než rokem odešel
z TJ Sokol Kostelec na
Hané za poněkud zjitřených
okolností. Před nedávnem
se
ostřílený
trenér
a
házenkářský
fanatik
(v
dobrém slova smyslu) Alois
Jurík do HK vrátil, ovšem
mezitím oddílové A-mužstvo
sestoupilo z první ligy do
druhé. Náročný odborník
teď má v plánu vrátit
hanáckou partu zpět nahoru,
přitom však sám ví, že to
bude hodně trnitá cesta. Po
utrápeném zdolání Telnice
24:23 emoce ze vznětlivého
lodivoda jen sršely.
Navzdory
vítězství
jste
naštvaný, že?
„Hrát s takovým přístupem

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Študáč Olomouc
Victoria Šumperk

26:27

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:2, vyloučení, 3:2,
proměněné sedmičky: 2:3. Diváků: 94.

snaživému
outsiderovi
výrazněji odskočit, naopak
zkraje druhé půle nastala
další krize a Telničtí utekli na
15:17. Pořádající tým naštěstí
rychle srovnal, ovšem na
povinný zisk dvou bodů se ve
zbytku střetnutí neskutečně
nadřel. Zahazoval totiž i ty
nejvyloženější šance včetně tří
sedmimetrových hodů, takže
ještě pět minut před koncem
panovalo nerozhodné skóre
22:22. Rozhodl až úplný
závěr, šesté mužstvo v pořadí
soutěže doslova utrpělo výhru
24:23..

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
16
16
16
16

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.

Kostelečtí horko těžko udolali poslední Telnici
Dva týdny po domácí porážce
s Velkým Meziříčím mohlo
dojít k další výsledkové
blamáži házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK. Loni
ještě prvoligový tým tentokrát
hostil ve 14. kole 2. ligy mužů
Morava jih celek uzavírající
průběžnou tabulku TJ Sokol
Telnice, po minulém triumfu
v Havlíčkově Brodě se
očekávalo bezpečné vítězství
favorita. Místo toho se Hanáci
do poslední chvíle strachovali
o nejtěsnější výhru.
Kvůli absenci oficiálního
hlavního
kouče
Milana

EXTRALIGA Olomouckého kraje

1. Miagi Mohelnice

Házenkáři Prostějova poprvé bodovali, vezou výhru z Bohunic
Brno-Bohunice, Prostějov/
jim – Nejtěsnější výhru o
jedinou branku ukořistili v
neděli odpoledne házenkáři
Sokola II Prostějov. Zatímco
před dvěma týdny si z Brna
po zpackané druhé půli odvezli porážku, nyní se do moravské metropole opět vrátili,
ovšem na rozdíl od Maloměřic si z Bohunicemi poradili.
V hale svého souseda z druholigové tabulky si Hanáci

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Očima trenérů

Čada a Soaresová dnes vyráží do Brazílie!
(pokračování ze strany 17)
„Letíme do Sao Paula na začátek
play off brazilské ligy. V tomto městě
jsou hned čtyři týmy tamní nejvyšší
soutěže a předpokládám, že uvidíme
všechny jejich domácí zápasy. Cíle
naší výpravy jsou dva: získat nějakou
hráčku coby posilu pro příští ročník
a absolvovat stáž v jednom ligovém
klubu ze Sao Paula,“ informoval
Čada.
Brazílie je uznávána za největší velmoc světového volejbalu, tudíž nahlédnout do kuchyně jednoho z top
oddílů téhle země může být nesmírně přínosné. „Bude možnost zblízka

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

to prostě je. Bude dlouho trvat,
než se podaří v hráčích znovu
probudit nějakou sebedůvěru.“
Jaké umístění je reálné
v letošní sezóně?
„Máme doma oba nejlepší
celky soutěže Hustopeče i Nové
Veselí, a ty nebude lehké porazit.
Musíme to však dokázat, protože
z loňského kádru odešli jen Paták
s Kosinou a zkušenosti z první
ligy tak musejí být znát. Tím
pádem vidím reálně lepší střed
tabulky. Pomoci by nám mělo,
až nasbíráme trochu víc bodů
a kluci nebudou pod takovým
psychickým tlakem. Pak musejí
hrát mladí jako Kopečný,
Smékal nebo Říčař a tím nasbírat
zkušenosti v mistrácích, ne pouze
na trénincích.“

Kol V

R

P

Skóre

Legy

1 Darts Club Držovice

Tým

16

15

0

0

231:58

488:187 46

2 Seniors Hamry

15

11

0

3

170:101

391:262 35

3 Skalní Na Nové Doloplazy

15

11

0

4

155:115

360:291 33

4 Banditos Hamry

15

10

0

5

157:113

360:296 30

5 Hroši od Jedličky Čechovice

16

9

0

5

159:131

365:310 30

6 Hospoda Černá Hora Doloplazy

14

9

0

4

150:103

344:269 29

7 Němčická střela

16

7

0

8

155:134

364:311

8 Capa team U Jedličky Čechovice 15

4

0

9

115:157

293:361 15

9 Eufrasio - PhotoClub.Cz

16

4

0

10

106:183

267:416 11

14

3

0

8

99:155

243:350 8



10 Soběsuky 49

B

22

11 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

16

2

0

13

94:195

262:426 8

12 U kulaté báby Dobromilice

16

0

0

14

72:218

206:464 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

Tabulka 2. ligy házené
1. Nové Veselí
14
2. Hustopeče
14
3. Ivančice
13
4. Velké Meziříčí
14
5. Prostějov
14
6. Kostelec na Hané 14
7. Bohunice
14
8. Havlíčkův Brod 14
9. Kuřim
13
10. Maloměřice
14
11. Sokolnice
14
12. Telnice
14

13
12
8
8
8
7
7
6
4
4
2
1

0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
2

1
2
4
6
6
7
7
8
7
10
11
11

461:359
441:312
350:333
348:343
406:411
369:375
368:376
391:409
369:395
346:384
341:419
331:405

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

26
24
17
16
16
14
14
12
10
8
5
4
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Exluzivní interview s velezkušeným sportovním nestorem - první část

František Sedláček: „Život musí člověka neustále bavit
kdo je
a naplňovat spokojenými situacemi“
františek sedláček
Sportovec tělem i duší stál u rozvoje regionální lukostřelby i
kušistiky a stále patří mezi nejlepší v seniorské kategorii

Prostějov – Čtyřikrát vyhrál lukostřelecké mistrovství republiky, zasoutěžil si i na světovém šampionátu. V roce 1995 ovšem s aktivní lukostřelbou
vinou zdravotních trablů skončil a přesedlal na
polní kuši, kde dosáhl taktéž řady úspěchů. Nyní
se František Sedláček po šestnácti letech k luku
vrátil, absolvoval několik halových závodů a s
chutí vyhlíží venkovní sezonu. Krom toho se i v
pětasedmdesáti stále věnuje kušistice a o tomto
víkendu 17. a 18. března se zúčastní halového
mistrovství republiky.
Jiří Možný
Domácí kušistický šampionát je
za rohem. S jakými ambicemi ho vyhlížíte?
„Chtěl bych tam jet, ale jen pro
radost. Dříve dobří střelci mezi
muži již mají pětapadesát a
mě už poráží. Doba, kdy jsem
měl šedesát a byl jsem trošku
na výsluní, je už dávno pryč.
Dorůstají další a další a konkurence je těžká. Navíc je to
umocněno tím, že v seniorech
jsou muži i ženy dohromady a
ženy podle mého názoru mají
lepší předpoklady ke střelbě,
protože dokážou myslet na víc
věcí najednou. A to je potřeba.
Když je někdo dost dobrý, tak
si první den udělá náskok a druhý den ho již nemohou dohnat.
To se tak daří Bohumilu Korbařovi, letos už má ale velkého
konkurenta v podobě mladého
Honzy Nedělníka. Už mu šlape
na paty a jsem zvědavý, jak to
dopadne.“
Kde neustále berete tolik elánu?
„To je můj životní optimismus, beru to jako
své poslání. Kdysi jsem hodně
běhal po lese na houby a snažím se nelenošit a mít nějakou
činnost, zdravý životní styl,
nepřejídám se. Život musí
člověka neustále bavit a naplňovat spokojenými situacemi,
aby se neustále na něco těšil.
Když vše máte, tak se již na
nic netěšíte. Samozřejmě mám
i jiné zájmy, zahrádku, přírodu,
cestování, ale střelba převládá.
Proto jsem se na podzim rozhodl, to mi bylo již 75, že začnu
opět střílet z luku. Pořídil jsem
si slabý, na který mám fyzičku,
a už jsem dokonce absolvoval
pět halových závodů – dva v
Přerově a tři v Kostelci. Jsem
hrozně rád, protože jsem žádný
nevzdal a dostřílel všechny až
do konce. Já už nechci vyhrávat, ale stejně mě potěší, když
se třikrát trefím doprostřed.
Samozřejmě každý má radost,
když se mu něco podaří a porazí soupeře, člověk ale musí mít
rozum a bavit se tím.“

Jak dlouho se
střelbě chcete věnovat?
„Dokud budu trošku zdravý
a budu mít chuť, což mám
pořád, a budu mít fyzičku.
Doma mám i malé činky, občas si zacvičím. Tělo se musí
neustále uvádět do pohybu,
jinak to nejde. Dělal jsem to
tak celý život, dělám to tak pořád. Taky jsem ještě neztloustl
a mám pořád svou váhu už od
vojny, to jsem měl ještě svaly
(smích).“
Trénujete pravidelně?
„Lukostřelba se
musí trénovat a bez fyzické
přípravy to nejde, u kušistiky
je to něco jiného. Jednou se to
naučíte, máte dobře seřízenou
kuši, nátah zvládnete dvěma
rukama a střílíte jako z pušky.
Je to jednodušší. V létě střílím
na zahrádce, kde mám malou
střelničku. V zimě, abych nemusel jezdit do Kostelce, tak
střílím doma v bytě. Mám tam

šestimetrovou chodbu, otevřu
dveře a to nemá chybu. Funguje to. Ještě sousedi nenadávali,
je to ale trošku hlučné.“
Zeď jste zatím
ještě netrefil?
„Jejda, povedlo se
mi to, když jsem nedávno zkoušel lehký luk a nové šípy. Říkal
jsem si, že musím jít na chodbu,
otevřel jsem dveře bytu, couval jsem, o něco jsem zavadil a
přitom se mi šíp nevědomky
posunul nad opěrku. Perfektně jsem vystřelil, rachot, šíp na
půlky a střelil jsem do futra. A z
kuše jsem si málem na Bohemia
Cupu v Otrokovicích prostřelil
nohu. Moc mi to nešlo, byl jsem
znechucený. Kuš mi nějak neseděla, už jsem tam něco tušil. Natáhl jsem ji, vložil šíp, ale nechal
jsem nohu v třmínku. Řekl jsem
si ale, že bych ji tam neměl nechávat. Nohu jsem vytáhl, podívám se na terč a najednou bum.
Vystřelilo to samo. Tři vteřiny, jinak jsem měl prostřelenou nohu.
Říkají, že mě stejně jednou někdo zastřelí, to prý není možné
(smích).“
Jste
nejstarší
v závodním poli?
„U kušistů jsem
nejstarší, protože můj největší
soupeř Zdeněk Myšička toho již
ze zdravotních důvodů nechal.
To byl hrozný nezmar, bývalý
účastník mistrovství světa nebo
olympiády ve střelbě z pistole
a na MS v Chorvatsku byl dokonce stejně jako Korbař druhý.
Ale u lukostřelby má Bohumil
Groman z Přerova již 82 let. Na
posledních závodech mě porazil,

je dobrý. Nevím, jestli ještě žije,
ale můj bývalý soupeř František
Frühauf z Prahy začal z luku
střílet, když mu bylo dvaapadesát. Ukazovali před několika lety
v televizi, měl 95 let a ještě střílel. Říká se, že když lukostřelba
člověka chytne, tak ho neopustí
do smrti.“
Vaše jméno je
spojeno zejména
s lukostřelbou.
Jak jste se k ní dostal?
„S lukostřelbou jsem začal v
roce 1953 jako absolvent učiliště ve Vítkovicích. Lanařili nás,
že je tam obrovské uplatnění
v tělovýchově, že vítkovický
stadion má všechny sporty, aby
nás získali do různých oddílů.
Jednou za mnou přišel lukostřelecký trenér a říká mi: „Nemůžeš dělat tolik sportů, musíš se
rozhodnout buď pro malorážku, nebo pro luk.“ Protože lepší
výsledky jsem měl z luku, tak
jsem se rozhodl pro lukostřelbu. V Ostravě tehdy byly tři
lukostřelecké kluby, další pak v
Opavě a skoro každých čtrnáct
dní jsme měli závod.“
Sportoval jste i
na vojně?
„Na vojnu jsem
šel v roce 1956. Sloužil jsem v
Českých Budějovicích a přihlásil jsem se do hokejové Rudé
hvězdy. Absolvoval jsem několik tréninků, ale řekli mi, že na
to mít asi nebudu. Nevadilo mi
to, zůstal jsem aktivní a střílel
jsem za vojenský útvar z malorážky. Po návratu z vojny v roce
1958 jsem zpočátku neměl čím
střílet. Můj luk dali někomu

jinému, takže za první výplatu
jsem si koupil „americký“ luk,
což se mi vyplatilo. Hned první
závod jsem vyhrál a dařilo se
mi i na dalších místních závodech! Postupně jsem se zdokonaloval a vrchol se dostavil na
mistrovství republiky v Ostravě-Mariánských Horách. Celkově jsem byl druhý a získal
zlatou medaili na třicet metrů.
Ve stejný rok jsem skončil třetí
na závodech v Krakově a následující rok jsem se dostal na MS
do Stockholmu.“
Jaké to bylo odjet
tak mladý na světový šampionát?
„Co vám mám povídat, byl
jsem z toho rozklepaný, vždyť
jsem měl poprvé cestovat letadlem, a to do Švédska, kde
bude střílet světová elita. Velké
naděje jsem si nedával. MS se
konalo na letišti, kde mě ohromila velkolepá úroveň zázemí
včetně nářadí ostatních střelců.
Vše pod dohledem televizních
kamer a fotoreportérů. První
střelba na devadesát metrů mi
šla dobře, skončil jsem sedmý.
Ještě po odstřílení sedmdesáti metrů jsem byl na osmém
místě, což bylo obrovské překvapení. Nejprve Američani,
pak Švéd, Nor a za nimi nějaký
Sedláček. Po odstřílení padesáti
a třiceti metrů jsem se stále držel v první desítce.“
Jak jste nakonec
dopadl?
„Druhý den jsem
chtěl střílet ještě líp, takže jsem
si na devadesát metrů nasadil
novou tětivu. Jenže tehdy ještě
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června 1936. Jako mladík zkoušel
atletiku, box, lední hokej i malorážku, zvítězila však lukostřelba. Zúčastnil se mistrovství Evropy i světa,
je čtyřnásobným mistrem republiky,
dvakrát v hale a dvakrát venku,
poslední titul získal v devětačtyřiceti letech. Obdržel též titul mistra
sportu, čestné uznání za významný rozvoj tělovýchovy a
sportu a v roce 1995 byl jmenován i čestným členem lukostřeleckého svazu. V polovině 90. let přešel ke střelbě
z kuše, kde mezi seniory taktéž vyhrál mistrovství republiky, k tomu přidal i dvě prvenství na závodu Světového poháru Bohemia Cup v Otrokovicích, bronz z ME
a dvě umístění v nejlepší desítce na MS. Během své kariéry založil lukostřelecký oddíl v Prostějově, Střelecký
klub v Plumlově i oddíl Savana klub kuší Kostelec na
Hané, za který střílí dodnes. Ve výčtu úspěchů mu chybí
jen účast na olympijských hrách.

obrovskou vadu – nepoužívali
jsme nejkvalitnější lepidlo, ale
pouze běžně dostupné epoxidové, které na to nebylo vhodné.
Luky přesto střílely poměrně
dobře, ale bez prasknutí vydržely sotva několik měsíců. Ale
díky tomuto se začala i v našem
klubu výkonnostní úroveň trošku zvedat. Nejlépe toho využil
Antonín Přikryl, který si vystřílel
zapůjčení svazového luku, s kterým v roce 1972 vyhrál poprvé
mistrovství republiky, což se mu
povedlo třikrát po sobě. Tento
úspěch nám zajistil další zájemce o lukostřelbu a nakonec došlo
i na vylepšení střelnice.“
Jaké funkce jste
v oddíle zastával?
„Dělal jsem trenéra, předsedu, hospodáře. Jen
jsme měli jiného pokladníka a
kronikářku. O peníze jsem se
moc nestaral, to byl úkol pana
Čepého. Ostatní jsem musel
sám zajišťovat, jinak to nešlo.
Připadalo mi to ale normální, že
je to moje povinnost, když jsem
klub založil. Ale nelituji toho,
myslím si, že se mi povedla
dobrá věc. Byli jsme dobrá parta, protože jsme se snažili, aby
oddíl vzkvétal, a všemožně jsme
se podporovali. Lukostřelba na
Prostějovsku pevně zakotvila
a vychovali jsme spoustu dobrých střelců. Můžu jmenovat
Tondu Přikryla, který byl i na
MS a jezdil po celém světě. K
němu pak současná předsedkyně oddílu paní Majarová, její
manžel, manželé Kobzovi, KřiLegenda střílejících sportů FRANTIŠEK SEDLÁČEK vánkovi, paní Senovičová, pan
o své neutuchající tréninkové morálce Čepý, Martin Hámor a spousta
dalších dorostenců. Časem se
i pan Čepý a pan Majar začali
nebyly nástřelné šípy, vystřelil Dokonce se nám hned v dalším angažovat jako trenéři mládeže.
jsem a v terči nebylo nic. Po- roce povedlo uspořádat závo- Bylo to velké plus, zvláště když
druhé a potřetí zase nic. To mě dy. Sice malé, ale první.“
nám předsedu oddílu po několik
Kde jste sehnali let dělal Jiří Krajča.“
tak vyvedlo z míry a po dlouluky?
hých vzdálenostech odsunulo
„Co mi zbylo,
až na dvacáté místo, nakonec
Pokračování
jsem skončil osmadvacátý. Pro musel jsem je začít dělat sám.
rozhovoru
naši výpravu to bylo zklamání, Lukostřelecký svaz uspořádal v s Františkem Sedláčkem
protože jsme v soutěži družstev Praze seminář, kde si zástupci
najdete v příším vydání
klesli ze čtvrtého na šesté místo. oddílů vyměňovali zkušenosti.
Ostrostřelec. Třikrát do středu se dokázal František Sedláček trefit již před mnoha lety a zvládá to i
PROSTĚJOVSKÉHO
Pro mě to bylo veliké ponaučení Několik luků jsem poté doma
nyní.
Foto: archív Františka Sedláčka
Večerníku
a ještě téhož roku na mistrovství vyrobil, ale bohužel to mělo
republiky v Liberci se mi podařilo vyhrát a vyhrálo rovněž naše
vítkovické družstvo.“
Ve stejném roce
jste ovšem stál i u
zrodu prostějovského klubu.
„Dal jsem ve Vítkovicích výpověď a vrátil jsem se do Prostějova. Zpočátku jsem střílel
doma na zahrádce, poté na dětském hřišti v Domamyslicích,
odkud pocházím. Oficiální
klub tady nebyl, a protože jsem
byl v reprezentaci, tak jsem
si říkal, že tu musím založit
lukostřelecký oddíl. A v roce
1966 jsme našli místo na hřišti OP za zimním stadionem.
Neudržovaný prostor, dost
dlouhý, kde jsme to krásně
srovnali, postavili si stěnu. Na
stavbě střelnice se tak podíleli
Kamil Franc, Mirek Skácel,
Antonín Přikryl, Milan Směšný. První, kteří mi pomáhali a
s nimiž jsme oddíl vybudovali.

„V létě střílím na zahrádce,
kde mám malou střelničku.
V zimě, abych nemusel jezdit do Kostelce,
tak střílím doma v bytě.
Mám tam šestimetrovou chodbu,
otevřu dveře a to nemá chybu.
Funguje to, sousedi ještě nenadávali...“

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

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