Jak se vyvíjí VRAŽDA?
Pátrali jsme po dalších okolnostech...
čtěte na straně 6
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BYDLENÍ od A do Z

LOUPEŽ v baru a RAZIE v paneláku

V Prostějově přituhuje na poli kriminálním. V pátek ráno došlo k
loupežnému přepadení baru ve Wolkerově ulici. Odpoledne pak kriminální policie vrazila násilím do bytu v Krokově ulici číslo 22. Mají
tyto dva případy něco společného? Těžko říct, policie odmítla cokoliv „Mohu potvrdit, že k
loupežnému přepadení baru
komentovat!

Policejní šéf: „Nebudeme nic komentovat!“

Prostějov/mik
Je pátek ráno, na radnici odbíjí šestá hodina. Do baru ve
Wolkerově ulici v těsné blízkosti sídla hasičského sboru
vchází muž se zbraní v ruce.
„Nebyl nijak maskován, víc
vám k tomu ale neřeknu,“
sdělila Večerníku provozní
baru poté, co telefonovala
majiteli herny a ten nesouhlasil s rozhovorem. „Není tedy
zatím zřejmé, jakou zbraní
byl lupič ozbrojen a jestli
mu obsluha vydala nějakou
finanční hotovost. O případu

totiž prostějovská policie
ani slovem neinformovala.
„Případ je v šetření, proto ho
nehodláme nijak komentovat,“ řekl Večerníku v neděli
večer Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Tentýž den odpoledne pak
bylo živo v domě v Krokově
ulici číslo 22. Z dálky jsme
zde viděli hasiče a několik
policistů. „Vůbec nevím,
co tady chtěli, kriminálka
nechala vyrazit dveře od
jednoho z bytů v přízemí a
vtrhla dovnitř. Slyšela jsem

jen hrozné řvaní – policie,
policie! Asi uvnitř někoho
hledali, ale nenašli. Byt pak
zapečetili a odjeli,“ svěřila
se nám se svými dojmy z
pátku obyvatelka tohoto
panelového domu v Krokově
ulici. Na náš přímý dotaz na
policii jsme ale opět nedostali odpověď. Nevíme tedy,
zda tady náhodou policie nehledala lupiče podezřelého z
ranní události ve Wolkerově
ulici. „Ani k této události se
nebudu vyjadřovat,“ stál si
za svým šéf prostějovské policie Novák.

ve Wolkerově ulici došlo,
dalšími informacemi už ale
nedisponuji. Mohu snad jen
říct, že policie nás požádala
o záznam z bezpečnostní
kamery umístěné přes ulici
naproti této provozovny. Ani
nevím, jestli už policisté stačili
našim strážníkům předat
identikit pachatele, abychom
ho mohli hledat,“ řekl v neděli
večer podstatně ochotnější
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Doufáme, že příští týden
budeme veřejnost o obou
případech moci informovat
podrobněji.

Horký pátek. Ráno loupež v herně ve Wolkerově ulici, odpoledne policejní razie v paneláku v Krokově ulici.
Mají tyto dvě akce něco společného, například s pátráním po lupiči? Foto: internet + 2x foto Michal Kadlec

INZERCE
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Sebrali kolotoč!
Než si stačil majitel přestěhovat vybavení dětského
hřiště na jiné místo, došlo
k jeho odcizení. Věci málem
skončily ve výkupně sběrných surovin. Tomu však zabránila hlídka, která po osmé
hodině ranní projížděla ulicí
Západní. Zde si povšimla
dvou mužů, jak nesou dětský kovový kolotoč, dětskou
houpačku na pružině a dva
litinové kryty uzávěru vody.
To vše přenášeli na plastové
vaničce sloužící jako dětské
pískoviště. Pánové ve věku
19 a 25 let nebyli schopni
prokázat původ těchto předmětů. Nakonec sdělili, odkud je vzali. Nato strážníci
zkontaktovali majitele. Ten
uvedl, že se stěhuje na jiné
místo. Vybavení si odkládal
k plotu a než se mu podařilo
vše vynosit, věci se ztratily.
Jejich hodnotu vyčíslil na
3 000 korun. Věc bude řešit
správní orgán, výbava dětského hřiště se vrátila zpět
k rukám poškozeného. Prozatím se nepodařilo zjistit,
komu patří litinové uzávěry
vody.

Organizovaná krádež
V dopoledních hodinách
zcizili dva muži železné rošty v hodnotě 6 000 korun,
za několik hodin po činu se
vrátili zpět na místo. Jejich
opakované přítomnosti si
povšiml pracovník školy a
ihned toto zjištění nahlásil
na linku 156. Dva výtečníci
ve věku 23 a 21 let se před
příjezdem hlídky snažili
utéci. Strážníci je objevili a
dostihli v ulici Tylova. Jeden
z nich se před zadržením
snažil odhozením zbavit kovových kleští. K události došlo před šestnáctou hodinou.
Pro podezření z trestného
činu byli
y oba ppředáni Policii
ČR k dalším úkonům.
Ani ne za půl hodiny po uvedeném zákroku bylo zaznamenáno volání na linku 156
od výše uvedeného oznamovatele. Ten ohlásil příjezd
podezřelé osoby, která má
zřejmě spojitost s dopolední krádeží. Přivolaná autohlídka zastihla ve dvorním
traktu muže sedícího v nastartovaném voze. Svůj pobyt
y zde vysvětloval
y
značně
zmateně. Řidič neměl u sebe
žádné doklady a z jeho chování bylo patrné, že je pod
vlivem alkoholu. Nadýchal
1,77 promile a vozidlo mělo
neplatnou STK. I tento třicetiletý
ý muž pputoval do rukou
Policie ČR.

ze soudní síně...

FEŤÁK S GAMBLEREM ZMIZÍ Z MĚSTA
Oba Romové načali už druhou desítku trestů...

Jednomu zkazily život drogy, druhému hrací automaty. Společně loupili, společně půjdou sedět.
Šestadvacetiletý „feťák“ Tomáš Lakatoš byl odsouzen na čtyři a půl roku, dvaatřicetiletý „gambler“ Robert Horvátko na pět let. Pro oba poměrně
mladé Romy to v úterý u prostějovského okresního
soudu byl jejich „jubilejní“ už jedenáctý zápis v
trestním rejstříku!
Prostějov/mls
Tomáš Lakatoš a Robert Horvátko jsou mezi lidmi pohybujícími se v okolí Husova
náměstí skutečně známými
firmami. Lakatoš přitom
bydlel přímo na proslulém
„Husáku“, Horvátko pak v nedaleké Rozhonově ulici. Ten
byl v úterý čerstvě odsouzen
hned za dva trestné činy.
Jednalo se o krádež peněženky
v prostějovském baru ´La Putyka´, kdy jej pomohl odhalit
záznam z kamerového systému, jeho identitu totiž policii

sdělil aktivní „detektiv“ z řad
veřejnosti. Kromě toho dostal
trest i za loupež, které se měl
v Plumlovské ulici dopustit
právě s Tomášem Lakatošem.
Při ní měli povalit staršího
muže, který se jim jevil jako
opilý, a rovněž mu sebrat
peněženku.
Zatímco v prvním případě
Robertu Horvátkovi nezbývalo než se přiznat, v tom
druhém svoji spoluúčast zarytě
popíral. Jako svého komplice
jej však na policii označil sám
Tomáš Lakatoš, svoji výpověď
ale později změnil. Přímo

Povedená dvojice. Tomáš Lakatoš (vlevo) je závislý na drogách, Robert Horvátko zase na hracích automatech. Peníze získávali prostřednictvím krádeží a loupeží. 2x foto: Martin Zaoral
před porotou pak jako svého
parťáka jmenoval Roberta
„Štiku“ Horváta. Při pohledu
na tohoto postaršího kulhajícího olašského Roma se však
tato možnost jevila jako spíše

nepravděpodobná...
Navíc
výpověď Roberta „Štiky“
Horváta, ve které kategoricky
popřel, že by se loupeže jakkoliv zúčastnil, působila opravdu
upřímně. „U ničeho takového

jsem nebyl. Je pravda, že cikáni
kradou, my se tím živíme. Ale
loupit nechceme,“ vyjádřil se
doslova Robert „Štika“ Horvát.
Soud se pak přiklonil k tomu,
co Tomáš Lakatoš uvedl na
policii. „Jisté je, že k loupeži
došlo a že se jí zúčastnily
dvě osoby. Tomáš Lakatoš,
který se k činu doznal, přitom
nejprve za svého spolupachatele označil Roberta Horvátka.
Tato prvotní výpověď se soudu
jeví jako nejdůvěryhodnější
a to i přesto, že ji Lakatoš
později změnil. Učinil tak
zřejmě na základě nátlaku ze
strany členů své rodiny,“ objasnila své rozhodování soudkyně
Ivona Otrubová. „Co se týče
výše trestu, soud přihlédl k
tomu, že útok nebyl veden s
velkou razancí. Na druhou
stranu oběma pachatelům
jednoznačně přitěžuje jejich
dosavadní způsob života,“ uvedla Otrubová.
Rozsudek
dosud
nenabyl právní moci, všichni
zúčastnění si ponechali lhůtu
pro možnost odvolání.

POMSTA bezdomovců?

PIRÁT! Vydělal pár korun,
způsobil
milionové škody V chatové v oblasti Močidýlka vzplál další požár
Prostějov/mik- To se mu to vyplatilo. Stahováním filmů z internetu a jejich šířením si vydělal pár korun, autorům však
způsobil milionovou škodu. Řeč je o mladíkovi z Prostějova, na
kterého si teď došlápla policie. Muži hrozí až pětiletý kriminál.
„Policie v Prostějově přijala oznámení od České protipirátské unie o
tom, že na jejich území dochází k porušování autorských práv. Kriminalisté zjistili, že třiadvacetiletý muž z Prostějova bez toho, aby
měl uzavřenu licenční nebo podlicenční smlouvu s autory, umělci,
výrobci zvukově obrazových záznamů a dalšími držiteli licencí, od
října 2010 do května 2011 stahoval z internetu jejich díla. Ta pak
zveřejňoval na zpoplatněných internetových stránkách. Tímto jednáním pro sebe získal minimální finanční částku, ovšem obrovská
škoda vznikla při porušování autorských práv,“ informovala Večerník Marta Vlachová, tisková mluvčí Policie ČR. Mladík si tak sám
pro sebe vydělal pár tisícovek, autorům ale dluží miliony. „Česká
protipirátská unie škodu, která jí jeho nezákonnou činností vznikla, předběžně vyčíslila na 15 744 000 korun. Za tento čin mu může
hrozit trest od šesti měsíců do pěti let, peněžitý trest nebo propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty,“ dodala mluvčí policie.

Prostějov/mik

Tak toto už je opravdu
moc! V pondělí v chatové oblasti Močidýlka
lehla popelem chatka.
A není to poprvé. Už na
konci února se tady stal
podobný případ. Hasiči
jsou ve vyšetřování
jednotní, někdo tady
chatařům ničí majetek
úmyslně!

Více na straně 13

Hasiči a popel. Zahrádkářům u dálničního nadjezdu v Močidýlkách
někdo úmyslně zapaluje dřevěné chatky. Kdo?
Foto: HZS OLK

Policejní komando zasahovalo v Plumlově

MARIHUANA za tři miliony v kotelně!

Tak to byla akce! Špičkově vybavenou a nejmodernější elektronikou řízenou pěstírnu marihuany objevili kriminalisté olomouckého toxi týmu
v Plumlově. Při práci v ní zatkli i vystudovaného
sedmatřicetiletého zahradníka a zadrželi v ní usušené rostliny za minimálně tři miliony korun.

Bývalá kotelna. Ve sklepě tohoto objektu na okraji
Plumlova byla odhalena nelegální pěstírna konopí.
Foto: Martin Zaoral

Přes tisíc rostlin konopí a více než šestnáct kilogramů sušených
rostlin zabavili policisté ve dvou nelegálních pěstírnách. Jedna
z nich se nacházela v objektu bývalé kotelny v ulici 9. května
na okraji Plumlova. Kriminalisté zde v pátek 2. března dopadli i
jejího vlastníka. Byl jím sedmatřicetiletý Roman V. z Prostějova.
Zásahové komando v černých mundúrech a kuklách na hlavě
zatklo i šestadvacetiletého Ondřeje Z. z Kostelce na Hané. Roman V. byl profesí zahradník a svého mladšího kolegu nelegálně
zaměstnával. Podle policistů by třetím do party měl být osmačtyřicetiletý Jiří A. z Prostějova, který je lidem z Plumlovska znám
jako vlastník starého mlýnu v Hamrách.
(dokončení na straně 13)

Cyklista
jako Dán
V úterý kolem
dvacáté
hodiny
zastavila policejní hlídka
cyklistu jedoucího po silnici od Němčic nad Hanou.
Jednasedmdesátiletý muž
měl své jízdní kolo sice
osvětlené, ale takřka mu
nestačila silnice. Nekontrolovaně přejížděl z jedné
strany vozovky na druhou.
Hlídka jej po předjetí zastavila a vyzvala, aby se
podrobil dechové zkoušce.
Přístroj ukázal 1,52 promile
alkoholu v dechu. Cyklista
takřka nedokázal chvíli stát
na místě, musel se opírat o
služební auto a byl částečně
dezorientován. Uvedl, že
měl dvě dvanáctistupňová
piva. Policisté mu zakázali
jízdu na kole. Přestupek byl
přeposlán do přestupkové
komise.

Naprosto nepoučitelní
Řidiči na Prostějovsku stále
holdují alkoholu. V sobotu
před desátou hodinou večer
kontrolovala policejní hlídka řidiče na ulici Kralická
v Prostějově. Po zastavení
vozidla značky Opel Astra
proběhla dechová zkouška, kdy třiadvacetiletému
řidiči bylo naměřeno 2,69
promile alkoholu v dechu.
Další řidič byl kontrolován
v neděli kolem půl jedenácté dopoledne. Hlídka jej
zastavila na silnici mezi Budětskem a Konicí. V tomto
případě
pětačtyřicetiletý
muž nadýchal 1,67 alkoholu. Oběma byla zakázána
další jízda a odebrány řidičské průkazy.

Kapsář v Tescu
Před šestou hodinou večer
byl nakupovat sedmašedesátiletý muž v obchodním
domě v Držovicích. V nestřežené chvíli mu dosud
neznámý zloděj odcizil
peněženku, kterou měl uloženou v zadní kapse kalhot.
Krádeží peněženky s doklady mu způsobil škodu za
6 500 korun.

Čmajznul židle

Dáma a marihuana
Drogy za miliony. Ve sklepení kotelny pěstovali
pachatelé velmi kvalitní konopí, zabaveny byly i
pytle s usušenou marihuanou. 2x foto Policie ČR

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

Neznámý pachatel odcizil
vybavení restaurace na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Zloděj z průjezdu
domu, kde sídlí restaurace,
odcizil 20 kusů židlí a dva
stoly, které byly vzájemně
propojeny kovovým lankem. Majiteli restaurace tak
vznikla škoda 14 tisíc korun.

Plumlov/ mik, mls

Ustlal si u hřiště
Muž si ustlal v blízkosti dětského hřiště, pak skončil na
záchytce. Na základě telefonického oznámení vyjížděla
hlídka po jednadvacáté hodině k dětskému hřišti. Zde
ležel čtyřiašedesátiletý muž
zjevně pod vlivem alkoholu.
Nebyl schopen samostatné
chůze a neustále se klátil
k zemi. Pro jeho stav se u něj
nezdařila provést dechová
zkouška. Strážníci ho doprovodili v převozní sanitce
na protialkoholní stanici do
Olomouce. Nocleh v tomto
zařízení přijde na 2 600 korun a dopravu má za 1 500
korun. V loňském roce za
účasti strážníků takto skončilo celkem 40 osob.
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Policisté ve středu zastavili jednačtyřicetiletou řidičku v Prostějově na ulici
Vrahovická. Po předložení
dokladů byla provedena i
dechová zkouška. Výsledek
byl negativní. Další zkouška na jiné návykové látky
měla jjiž výsledek
ý
ppozitivní.
Žena se přiznala, že v úterý
večer vykouřila skleněnku
marihuany.

Krádež v kantýně

LUDVÍK ADAMEC

PETR SRŠEŇ

TEREZA MATEČNÁ

MICHAL MOŘICKÝ

se narodil 9. dubna 1956 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějově. Policie
na něj vyhlásila celostátní
pátrání dne 13. března 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 52 do 55 let, měří
od 185 do 190 centimetrů,
má střední postavu a hnědé
vlasy.

se narodil 15. května 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Policie
na něj vyhlásila celostátní
pátrání dne 10. března 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 22 do 26 let, měří
172 centimetry, má obézní
postavu, plavé blond vlasy a
hnědé oči.

se narodila 13. prosince
1988 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov.
Policie na ni vyhlásila celostátní pátrání dne 14. března
2012. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 23 do 25 let,
měří 170 centimetrů, má hubenou postavu a blond rovné vlasy.

se narodil 25. listopadu 1983
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Policie
na něj vyhlásila celostátní
pátrání už v srpnu roku 2007.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 23 do 24 let, měří
mezi 175 až 180 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

V sobotu krátce po poledni
se neznámý pachatel vloupal v areálu společnosti na
ulici Vrahovická v Prostějově do kantýny. Poškodil
vstupní dveře a ochranné
mříže a z kantýny odcizil
10 láhví s alkoholem, dosud
nezjištěný počet cukrovinek a kartónů cigaret různých značek. Z pokladny
pak také odcizil finanční
hotovost. Celková škoda
je předběžně vyčíslena na
15 500 korun.

Zpravodajství

Po zásahu policejního komanda
ZAČALA „BETYNKA“ KOKTAT!
Po úspěšném zásahu proti pěstírně marihuany v Plumlově
následovala akce v Dětkovicích...
Dětkovice/mls - Po úspěšném zásahu na pěstírnu
marihuany v Plumlově (informujeme na straně 2 - pozn.
red.) Večerník jako jediný
zjistil, že se policejní komando přesunulo do domu Leo
Dostála v Dětkovicích! Podle
policistů zde měl mít tento
muž rovněž pěstírnu a sušárnu marihuany umístěnou
ve sklepě pod zahradním
altánem. Tato stopa se však
ukázala jako mylná...
„V sobotu přibližně ve čtyři
hodiny ráno před mým domem
zastavilo asi deset aut a vyběhli z nich policisté v kuklách.
Bylo tu pořádně rušno. Komando všechno prohledalo,
ale nic u mě nenašli. Pouze
vylekali moje spící papoušky.
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Po...po...policie!

Jedna samička vzácného Amazoňana žlutohlavého panamského, které říkám Betynka,
do návštěvy policistů plynule
mluvila. Zásah komanda pro
ni byl šok, začala po něm koktat,“ nechal se slyšet Leo Dostál z Dětkovic, který ovšem
vše bere s úsměvem. „Ze strany dcery jedné ze sousedek
jsem se setkal s otázkou, zda-li
má doma nějakou drogerii,“
poznamenal muž, kterého policisté podezřívali, že od Jiřího
A. z Prostějova přebíral marihuanu z plumlovské pěstírny k Vzácný papoušek. Leo Dostál se samičkou Amazoňana žlutohlavného panamského. Po nočním zásahu policejního komanda začala podle svého majitele do té doby plynule mluvící Betynka zadrhávat.
dalšímu zpracování.
Foto: Martin Zaoral
„Toho muže sice znám, ale
přibližně tři roky jsem ho vůbec neviděl. Sklep pod altánem schovával. Podle mě za celou kal prodejem své sbírky auto- před pěti lety v Prostějově vyskutečně mám, ale žádnou ma- záležitostí stojí pomluvy. Mám mobilů do Německa, kde jsem hrál poměrně vysokou částku,”
rihuanu jsem v něm nikdy ne- totiž dost peněz, které jsem zís- nějaký čas žil. Kromě toho jsem vysvětlil Večerníku Leo Dostál.

„Senátora“ Ladislava Županiče

bude vyšetřovat KRIMINÁLKA!
Prostějov/mik - Aniž by autoři velmi sledovaného seriálu
Kriminálka Anděl na televizi
Nova při tvorbě scénáře mohli něco předvídat, v pondělním sedmém dílu třetí řady
svěřili jednu z hlavních rolí
Ladislavu Županičovi. A ten,
ýdnů po
představte si, pár týdnů
kutečné
svém oznámení o skutečné
nátorské
kandidatuře na senátorské
ko a Kokřeslo za Prostějovsko
jetínsko, si v epizoděě s názvem Hlavák zahrajee úlohu
senátora!
y střihne
Ladislav Županič si tady
úlohu zákonodárného zástupce,
jehož syn - prostitut bude zalakovém
vražděn na hlavním vlakovém
hle způnádraží. Proč se tímhle
k rodiny
sobem živil potomek
oč tvrdil
úspěšného politika? Proč
svým rodičům, že žije v zahračinu jeho
ničí? Snaha objasnit příčinu
ále hlousmrti vede detektivy stále
ního byzběji do zákulisí sexuálního
kromí činysu, ale také do soukromí
norodého senátora. „Je vidět,, že
pan Županič se na roli senátora
ho serihodí a režiséři nováckého
adili ho
álu to dobře vědí a obsadili
u Župado této role. Ale že panu
ničovi šlape po patách kriminál-

ka a možná mu hrozí i kriminál,
to je skutečně jen výplod autorů
detektivky,“ říká s úsměvem
Petr Sokol, politolog a místopředseda prostějovské ODS, za
kterou Ladislav Županič bude v
podzimních volbách kandidovat
do Senátu České republiky.
Tuto epizodu Kriminál
Kriminálky Anděl vysílá TV NOVA
právě dnes, tj. v pondělí 19.
března od 20 hodin. Tak to
neprospěte...

Bude pykat. Ladislav Županič
coby senátor se v dnešní epizodě
Kriminálky Anděl dostane do
spárů detektivů pražské „mordparty“...
Foto: Michal Kadlec

PARLAMENT: kriminálníci, opilci, Romové, ale i slušní lidé
Jak se žije na „špatné“ adrese Šárka 9, Prostějov?
Zloděj uren z prostějovského hřbitova a bitkař
Jaroslav Smrž. Nebezpečný romský lupič
Lukáš Holomek, který byl už ve svých devatenácti letech odsouzen na šest a půl roku do
vězení. A naposledy i brutální vrah jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice Roman
M. Všichni tito lidé jsou agresivní a pro své
okolí představují neustálou hrozbu. Kromě
toho je spojuje ještě jedna věc. Než skončili
ve vězení, všichni bydleli v prostějovském
„parlamentu“. Šárka 9, Prostějov - to je už
delší dobu hodně špatná adresa...
Prostějov/mls
Mnohé z bytů v prostějovském „parlamentu“ zejí
prázdnotou. A není to ani
tak kvůli špatnému technickému stavu či nepřizpůsobivým nájemníkům. Jak
dokazuje případ šestatřicetiletého
Prostějovana
Marka, zájem o byty i v
parlamentu by byl. „Před
přibližně deseti lety jsem si
zažádal o městský byt. Letos v lednu jsem ho dostal.
Měl jsem radost. Tu nezkalilo ani to, že se nachází zrovna v ´parlamentu´,”
vyjádřil se pro Večerník
čerstvý nájemník.
Lidé, kteří v parlamentu
žijí delší dobu, už jsou na

ledacos zvyklí. Jak situaci
v domě vnímá člověk, který
přichází jako nový? „Dům
má celkem čtyři poschodí,
můj byt je hned v tom prvním. Na svoje sousedy si
absolutně nemohu stěžovat,
vedle mě bydlí starší lidé i
paní s dětmi. Vycházíme
naprosto bez problémů. I
s bytem jsem spokojený,
je pěkný. Kdo v něm žil
přede mnou, ovšem nevím,
údajně měl být několik let
prázdný,“ popsal nám svoji zkušenost Marek, který
pracuje jako prodavač v
obchodě. Peněz nemá právě na rozhazování, proto
uvítal, že v parlamentu platí snížené nájemné čtrnáct
set korun.

Tady bydlel vrah. Zatímco za jedněmi dveřmi prostějovského „parlamentu“ přebývali či stále přebývají kriminálníci, hned vedle nich navzdory špatnému technickému stavu
budovy žijí slušní lidé, kteří po letech čekání dostali přidělený městský byt...
Foto: Martin Zaoral
Jisté je, že v nechvalně známém bytovém domě nežijí
pouze kriminální živly či nepřizpůsobiví občané. Mezi
dlouholetými nájemníky se
najde mnoho lidí, kteří s policií nikdy žádné opletačky
neměli. Podle nich se situace v tomto „domě hrůzy“
poslední dobou přece jen
zlepšila. „Ti nejproblémovější nájemníci, mezi něž

patřila například romská
rodina Holomkova, se už
odstěhovali. Pravdou je, že
dost z nich skončilo ve vězení. Teď je tu relativní klid.
Nějaké výstřelky se tady
však čas od času přece jen
objeví. Nedávno zde třeba
někdo jedné z nájemnic zabil kočku. Nechápu, proč
to udělal,“ vyjádřila se k
situaci v domě paní Lenka

s tím, že agresivní či opilí
sousedé už v tuto chvíli v
parlamentu nejsou takovým
problémem jako dříve. Slušným nájemníkům nyní vadí
spíše špatný technický stav
domu. „Některé byty jsou
celé provlhlé. Vedení města
nám slíbilo, že nechá opravit střechu. Jaksi se k tomu
zatím nemá,“ postěžovala si
Lenka. Stav domu starosto-

vi města podle jeho slov není
lhostejný. Bohužel peníze
na nákladnou opravu se v
městské kase hledají těžko.
„Nejraději bych byl, kdyby
parlament někdo koupil...,“
vyjádřil se před časem Miroslav Pišťák.
Rozsáhlý bytový dům v ulici
Šárka byl postaven v roce
1936. Nachází se v něm čtyřiadevadesát bytů.

V domě je stále evidováno
několik neplatičů nájemného. Na některé z dlužníků byla podána žaloba na
vyklizení bytu. K takovým
patřil i vrah Roman M.
Domovní správa rovněž už
nějaký čas neprodlužuje
nájemní smlouvy na dobu
určitou nájemníkům, kteří
soustavně nedodržují principy sousedského soužití.

O byt na náměstí nebyl zájem? Hlavní areál OP Prostějov půjde do dražby!

To je NESMYSL!

Vyšší zájem? Byt v tomto domě dostal místo běžného občana
právník. Že by tato záležitost byla zrovna dvakrát transparentní, to
se říct nedá…
Foto: archiv Pv Večerníku
Prostějov/mik - Podivné
okolnosti provází přidělení
městského bytu v samotném
centru Prostějova. Jak jsme
nedávno informovali, byt v
domě číslo 5 na náměstí T.
G. Masaryka magistrát pronajal právníkovi, který ve
stejné nemovitosti už jednu
svoji kancelář má. Tu nyní
hodlá rozšířit. Po naší kritice
radní celý proces anulovali a nabídli byt k pronájmu
vlastním nákladem běžným

občanům, jak se původně
plánovalo. Ovšem minulý
týden konšelé informovali,
že stejný byt znovu, a nyní
už definitivně, pronajali zase
onomu zmíněnému právníkovi. Prý z řad občanů o nabízené bydlení v centru města nebyl zájem. Jak ovšem
Večerník zjistil, toto tvrzení
není pravdivé!
Radní našeho města minulý
týden definitivně rozhodli o
nabídce devíti městských bytů,

které si občané mohou pronajmout s tím, že si je opraví
vlastním nákladem a pak si
investované peníze vlastně
odbydlí. „Kdo městu nabídne nejkratší dobu, za kterou
je ochoten vložené investice odbydlet, ten byt získá do
pronájmu,“ vysvětlil Miroslav
Pišťák, primátor města Prostějova. Potud je vše v pořádku.
Jenomže náš zájem vzbudila
dodatečná zpráva, že zmíněný
byt na náměstí opět získal prostějovský právník na svoji kancelář. A to jenom díky tomu,
že magistrát narychlo změnil
status tohoto bytu a nebytový prostor. „Pro město to má
finanční výhodu. Advokátní
kancelář si tento prostor opraví na vlastní náklady a ještě k
tomu bude platit nájemné zhruba patnáct tisíc korun měsíčně.
A to hned. Byt jsme pronajali
advokátní kanceláři, protože o
něj nikdo z občanů neprojevil
zájem,“ řekla na středeční tiskové konferenci Rady města
Alena Rašková, náměstkyně
primátora.
VÍCE SE DOČTETE
NA STRANĚ 13

Zchátralý KARLŠTEJN BYL PRODÁN
za něco málo přes deset milionů korun...

Prostějov/mls - Máte zájem
koupit hlavní areál Oděvního
podniku v Prostějově? Brzy
dostanete možnost. Dominanta městské části Vrahovic
totiž brzy půjde do veřejné
dražby! Na svém zasedání
o tom rozhodl věřitelský výbor zkrachovalého podniku.
Vybrána už byla dokonce i
firma, která dražbu provede.
V areálu OP Prostějov, který
půjde do dražby, dosud funguje výroba obleků na míru tak-

zvaných měřenek, v níž stále
pracuje přibližně dvě stě zaměstnanců. „Ohledně prodeje
měřenek bylo osloveno kolem
sto padesáti firem, zájem projevilo pět z nich,“ prozradila insolvenční správkyně Miloslava
Horská. Nový majitel měřenek
by mohl být známý už v polovině dubna.
Většina dalších nemovitosti,
která byla ve vlastnictví bývalého oděvního gigantu, už
přitom byla prodána. Nového

majitele zná například lovecký
zámeček Karlštejn, který se
i s přilehlou oborou nachází
v obci Svratouch v Pardubickém kraji. Výběrového řízení
na tuto nemovitost se zúčastnili pouze dva zájemci, přičemž vítězem se stala pražská
společnost Glacis forte. Ta za
něj zaplatila deset milionů tři
sta tisíc korun. Přitom ta samá
společnost za zámeček původně nabízela několikanásobně
více. Důvodem poměrně níz-

ké ceny někdejšího luxusního
sídla bylo to, že nemovitost v
posledních letech chátrala, nikdo do ní neinvestoval a ona
se tak ocitla v poměrně špatném technickém stavu. Něco
obdobného se do jisté míry dá
říci i o výrobním areálu Oděvního podniku ve Vrahovicích.
Už nyní se tedy dá odhadnout,
že kupec se pro něj nebude
hledat vůbec lehce... Před prodejem je podle našich informací i ubytovna v Olomoucké
ulici.
Holt i tak někdy končí dlouhá
a slavná historie, po níž zbývá
nostalgie, pachuť a bohužel i
dluhy...

Ani do jednoho se neinvestovalo. Lovecký zámeček Karlštejn býval luxusním sídlem, v posledních letech ale zchátral. To samé se dá
říci i o areálu Oděvního podniku, do něhož svého času dennodenně mířilo deset tisíc zaměstnanců... Foto: internet a archiv Večerníku

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

23,8

+

Dobrý milion. Městu plynou peníze, aniž
by to něco stálo. Řeč je o výnosech z
Vypátrat, zadlouhodobých vkladů u různých bank,
vřít! Chataře a
kam radní uložili zhruba 40 mizahrádkáře z kolonie
lionů korun. Za loňský rok
u Močidýlek už delší dobu
si takto radnice „vyděsužuje neznámý žhář. Letos už
lala“ přes milion
tady ohni padly za oběť dvě chatky.
korun.
Hasiči jsou si jisti, že je někdo
zapálil, policie pachatele zatím nezná.

Přesně takovou rozlohu biokoridoru Hloučela pronajali
prostějovští konšelé Lesům
města Prostějova. A to dlouhodobě. Lesníci jsou prý profesionálové a o lesopark se dokážou postarat líp než ochránci
přírody. Těm tak magistrát
nebude muset dávat dotace…

-

Výrok týdne
KATEŘINA
KAT
ATE
ŠUSTROVÁ
ŠU
Prosttějov fyzioterapeutka se zaProstějovská
měřu
uje n
měřuje
na výhřez plotýnek, což je
jednaa z nejčastějších indicií, proč
nás bolí záda. Tato odbornice
má pro vás cenné rady.
Č
ČTĚTE
NA STRANĚ 10

„Teď už bych
vajíčka
na Paroubka
rozhodně
nekupoval“
Muž středního věku
v supermarketu
při pohledu na nové
bláznivé ceny vajec

STATUTÁRNÍ VESNICE ANEB O BÍLÝCH A ČERNÝCH KALHOTÁCH
Zubatá v Prostějově
vítězí nad čápy. V posledních letech se zde
narodilo méně lidí,
než jich umřelo. Navíc
mladí a vzdělaní lidé z
Prostějova za prací odchází do větších měst.
Prostějov se tak potýká
s tím, s čím má problém
většina obcí v regionu:
mizí z něj lidé, vymírá. Navzdory tomu prestiž
města roste. Alespoň papírově. Prostějov se totiž
definitivně stal statutárním městem...

Analýza
Martin Zaoral

Na rozdíl od vítězství hokejistů na mistrovství světa se tato
změna v ulicích nijak bouřlivě
neoslavovala. Pocit hrdosti na
to, že se stali občany statutárního města, se u většiny Prostějovanů nedostavil. Není se

ani co divit. Nijak výrazněji
se jich totiž nedotkne. To však
neplatí o vedení města. Starosta se proměnil v primátora,
místostarostové v náměstky.
Kromě toho si na odměnách
zastupitelé nyní už statutárního města vyplatí o 1,7 milionu
korun ročně více, než tomu
bylo dosud. Náplň jejich prá-

ce se přitom nijak zvlášť nezmění. Pouze bývalý starosta
coby primátor začne jezdit na
schůzky s ostatními primátory,
kde bude mít právo připomínkovat nové zákony. Jisté je, že
změna označení „městských
orgánů“ související se změnou
statutu rovněž nebyla zadarmo. Na kolik přijde, se však
přesně neví. Když podobnou
změnu před lety provedl Přerov, výměna razítek, formulářů
a dokumentů ho měla vyjít na
zhruba tři sta tisíc korun.
V souvislosti s vymíráním
nově ustanoveného statutárního města se mi vybavuje jedna
situace, které jsem byl svědkem v prostějovské nemocnici. Minulou středu jsem tam
byl za nemocného kolegu fotit
novorozeňata, jejichž snímky
pravidelně vychází v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku.
Když jsem s fotoaparátem plným snímků právě narozených
miminek scházel z nemocničních schodů, všiml jsem si, jak
u jednoho z jejích vchodů za-

Agentura

DEN MUŽŮ

Mezinárodní den žen jsme
zdárně přežili a konečně jsme
se dočkali neoficiálního, ovšem
o to více slaveného českého
„Dne mužů“. Tímto dnem je
bezesporu 19. březen, kdy slaví
svůj svátek Josefové, Jozefové
a Josefky. V objemu vypitého
alkoholu konkurují tomuto
svátku jenom Velikonoce, Silvestr nebo zapíjení svobody nejlepšího kamaráda, popřípadě
kdysi slavený a už výše zmíněný
Mezinárodní den žen. Alko-

holismus je u nás dostatečně
rozšířená choroba, jejíž latentní
podobou trpí asi většina populace. Významné dny a svátky
bývají v naší zemi často slaveny
bujarým pitím čehokoliv, co obsahuje alkohol.
Opak neoficiálního „Dne
mužů“ je oficiální Světový
den boje proti drogám, který proběhne 26. června. Ten
se z pochopitelných důvodů
neslaví a pijany příliš nezajímá. Většina alkoholiků totiž

žije v bludu, že alkohol není
droga.
Agentura Hóser navrhuje, aby
se 19. březen slavil jako Svátek
předjaří. Pepíci mohou klidně
slavit svátek svůj a nebudou věčně spojováni s alkoholem. Alkoholici tím pádem začátek jara
prospí, poněvadž to přijde letos
hned v úterý 20. března ráno.
A my skoro-abstinenti ho pořádně oslavíme a možná i zapijeme.
Konečně!
Za Agenturu
HÓSER ROSŤYK

Konstelace hvězd Prostějova
Buďte v klidu, nějaký titul statutárního města vás nemůže vykolejit. Pro běžné smrtelníky se totiž nic nezmění, chleba bude
furt o dvou kůrkách. Jedině že by zvýšené platy pánů radních
rozdělili mezi občanstvo. To ale nečekejte…

Berani - 21.3.-20.4. Ke spolupráci na vašich
projektech si vyberte pouze odborníky z branže.
Kolem vás se sice mohou ochomýtat všelijací
mudrcové, ale ne všichni vám dobře poradí.
Buďte opatrní.
Býci - 21.4.-21.5. Dejte si pohov, a to na všech
frontách. Potřebujete nutně odpočinek, jinak se
ze všech kolotočů okolo sebe zblázníte. Otázkou je, zda nadřízení budou vašim potřebám
nakloněni. Možná ne.
Blíženci - 22.5.-21.6. Docela dobře byste se uživili na umělecké dráze. Možné to ani netušíte,
ale váš talent by vám mohl vynést slušné peníze. Zaměřte se na to, co vás baví, a okamžitě to
zkuste zpeněžit.
Raci - 22.6.-22.7. Máte plnou hlavu plánů, jenomže jste až příliš líní je uskutečnit. A když
už některý začnete realizovat, skončíte nejdál
v půlce. Měli byste si více cvičit pevnou vůli,
zkuste se poradit s odborníkem.
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. Nějak vám to přestává klapat s partnerem. Neřešte ale nic horkou jehlou,
jakékoliv vaše rozhodnutí potřebuje čas. Jestliže
ho máte ještě alespoň trošku rádi, zkuste si domluvit rande jako zamlada.

Váhy - 24.9.-23.10. Budete strůjcem průšvihu
a dostanete se z něj pouze za cenu mnohých
ztrát. Potřebujete si ale udržet zaměstnání, takže
obětujte vše, co můžete jenom trochu postrádat.
Vyplatí se to.
Štíři - 24.10.-22.11. Nejlépe se odreagujete ve
společnosti svých nejbližších, před kterými si
nemusíte na nic hrát a můžete být sami sebou.
Od čtvrtka si pak dejte nohy na stůl, Ať za vás
dělá někdo jiný.
Střelci - 23.11.-21.12. Na co tento týden sáhnete, to vám bude kvést pod rukama. V práci
si budete moci pískat, protože co úkol, to geniální řešení od vás. V soukromí se sice zajiskří,
ovšem čeká vás láskyplný víkend.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Jste až příliš závislí
na jediné osobě, která si s vámi dělá, co chce.
Pokud budete chtít něčeho dosáhnout, musíte se
od toho dotyčného oprostit. Zůstaňte svoji, ocení to i vaše okolí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Vaše investice se začínají příjemně zúročovat. Vyplatilo se, že jste si
nechali poradit u finančních odborníků. Mimo
pracoviště z vás pozitivní energie přímo stříká.
Stanete se středem pozornosti.
Ryby - 20.2.-20.3. Potřebujete více času pro
vzájemnou komunikaci s partnerem. Musíte si
vyjasnit pár nesrovnalostí, které vám vrtají hlavou. Upřímný rozhovor vám ukáže, jak na tom
váš vztah vlastně je.

parkovalo auto soukromé pohřební služby. Vyskočili z něj
dva chlapíci tradičně oblečení
v černém. V ten moment jsem
byl blízko věci, se kterou se za-

městnanci nemocnice potkávají dnes a denně. Smrt uzavřela
další život. Jediné, co dokáže
smrt překonat, je pouze zázrak
zrození. Pro někoho „zívačka“,

pro jiného „velké a odvěké tajemství přírody“.Osobně mě
na celé situaci zaujal jeden
zdánlivý detail. První, co ´pohřebáci´ po svém vystoupení z
auta udělali, bylo to, že si přes
svůj černý stejnokroj navlékli
bílé kalhoty.
Nabízí se otázka, proč tak vlastně učinili? Mohlo to být z důvodů hygieny. Nicméně jejich
„bílé“ kalhoty rozhodně nevypadaly o nic čistěji, než jejich
kalhoty černé. Spíše naopak.
Kromě toho si bundy nechali
a žádné bílé pláště si nebrali.
Zřejmě to tedy nemělo žádný jiný účel, než ten, aby před
ostatními pacienty zakryli své
pravé povolání. Převlečením
kalhot se alespoň na oko stali
někým jiným. Statut pohřebáků
vyměnili za statut zdravotníků.
Změna Prostějova, kde umírá
více lidí, než se jich rodí, tak
může připomínat navlékání
bílých kalhot u pohřebáků. Nikomu to téměř nic nepřinese,
vůbec nic to nezmění, ale mělo
by to lépe vypadat...

Hra na sociální stát
glosa týdne

Rostislav Kocmel

Už několik
let slýcháme výrazy
sociálně
tržní stát
nebo sociální stát.
N i k d o
však přesně neví, co to je.
Pokud to má být
Česká republika,
tak za tímto názvem podstatně
pokulhává. Zaměstnanci zkrachovalého Oděvního podniku se
pravděpodobně
odškodného
tedy svého odstupného nedočkají. Tak alespoň hovoří
články v našich novinách.
Dříve budou uspokojeny
banky. Kladu si otázku.
Mohla Česká spořitelna
předpokládat bankrot OP?

nanci ne.
Když proti zaměstnancům
Oděvního podniku postavíte občany závislé pouze na
státních dávkách, které jsou
někdy svou výškou neuvěřitelné a rozličností zaměřené

na kdejakou sociální záležitost, dopídíte se k poznatku,
že jim rozhodně nehrozí, že
nedostanou příspěvek.
To je asi ten sociální stát.
Jenomže Českou republiku
by kdejaký novinář urážet
neměl. Poopravuji tedy své
tvrzení. Toto asi není sociální stát. Jenomže v praxi
se takto Česká republika
chová. Asi je to jen hra na
sociální stát. To je zase holý
fakt!

Musí nezaměstnaní na poštu?
Za časů krize je nutné obzvláště
dbát na to, aby ti, kteří to opravdu
potřebují, nezůstali bez pomoci.
Se sociální politikou státu, ale souvisí i druhá strana mince, kterou
je její zneužíváni lidmi, kteří by
mohli pracovat, ale nechtějí. Jak
se mají ti, kteří se musí uskromnit,
dívat na profesionální „dávkaře“,
kteří se naučili žít ze sociálních
podpor. Jimi odčerpané prostředky pak chybí lidem, kteří se při vší
snaze o sebe zcela postarat nemohou. Nedávný výzkum ukázal, že
čtyři z pěti Čechů si myslí, že alespoň část lidí sociální dávky zneužívá. Něco se sice už na tomto poli
povedlo zpřísnit, ale ještě stále má
sociální systém díry, na kterých
jsou přisáti mnozí filutové. Lidé
nebudou věřit státu, pokud tento
problém nebude do velké míry
vyřešen.

Fronty na poště
Bohulibá snaha omezovat zneužívání státních peněz určených
pro potřebné musí být dělaná
rozumně. Příkladem toho, že
občas se některé dobře míněné opatření mine účinkem, je i
rozhodnutí, že se nezaměstnaní musí hlásit na poštách, aby
nemohli někde dále od svého
bydliště pracovat jakříkajíc
„na černo“. To má určitě smysl v menších obcích, kde pošta
bývá jednou z mála státních
institucí, která se nachází přímo
v místě. Nezaměstnaní proto
nemusí nikam daleko dojíždět
a mohou se hlásit blízko svému
bydlišti. Navíc provoz na těchto
menších poštách není většinou
tak velký, takže se ohlašovací
povinnost nezaměstnaných tolik
neprojeví na chodu pošty pro
občany.

Chce to změnu
Jinak je tomu ve městech
velikosti Prostějova. Tady
se občas stává, že pošta je
plná lidí a příliv nezaměstnaných její chod zbytečně
zpomaluje. To nemůže být
příjemné nikomu: nezaměstnaným ani ostatním
klientům pošty. Domnívám
se proto, že ve městech nad
určitou velikost (bezpochyby ve městech okresních)
by mohla být nutnost hlásit se na poště přeměněna
v povinnou návštěvu třeba
úřadu práce. Ten je v těchto
městech přítomen a k problematice má určitě blíže
než poštovní zaměstnanci a
jejich klienti.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra

Sám si odpovídám. S velkou
pravděpodobností mohla.
Přesto nějaké
peníze dostane, a zaměst-

soko
lím okem ...

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!

Kdo se chlubí
cizím peřím?
Pozorně jsem četla vaši reportáž z minulého týdne o
napínavém pátrání po vrahovi
z Okružní ulice, kterého vaší
redakci udal jeho kumpán.
Chtěla bych vám poblahopřát
k vašemu úspěchu i odvaze a
poděkovat jménem všech slušných lidí. Jedním hltem jsem
také četla popis dalších událostí, zejména o bleskurychlé
reakci prostějovské kriminálky,
která na základě vašich poznatků jednala a vraha zatkla.
Jenomže pak jsem si na začátku týdne přečetla různé noviny
a podívala se na reportáže v
televizi. A tak nevím. Vypátráním vraha a objasněním toho
hnusného činu z Okružní ulice
se všude chlubila krajská kriminální služba. Oni na to přišli,
oni vraha zatkli a oni mají první
vraždu roku 2012 vyřešenou. A
tak se ptám. Kde byla ona slavná krajská kriminálka, když vy
jste v redakci vyslýchali spolupachatele a prostějovští policisté se ujali dalších úkonů? Já
vám řeknu kde, v....
Ludmila Novotná, Prostějov.
Bylo to nutné?
Konečně jsem se někde dočetl o tom, proč se nedávno v
prostějovském aquaparku vykácelo tolik stromů. Nejsem
žádný přehnaný ochránce přírody, ale ptám se, bylo opravdu nutné vykácet tolik topolů,
které tady tvořily krásnou alej
na severní straně koupaliště a
posléze vkusně lemovaly novou cyklostezku? Pan Průša z
Domovní správy to vysvětluje
tím, že stromy nebyly zdravé a
při větru ohrožovaly návštěvníky aquaparku. Když ale okolo
procházím, vidím, že pokácené
a rozřezané kmeny topolů jsou
zdravé, nikde nevidím žádnou
hnilobu uvnitř nebo něco podobného. Nejsem odborník, ale
myslím si, že ty stromy stačilo
prořezat a zbavit větví, které
hrozily odlomením.
Jan Kovář, Prostějov
Rondely? Ne, jednosměrka!
Máme ve městě jeden jediný
vnitřní dopravní okruh a tolik
trápení s ním. Udělal se rondel
na Petrském náměstí, a pořád je
ten kruh okolo radnice přecpaný auty. A teď se chystá další
rondel na Poděbradově náměstí. To bude v Prostějově přerondelováno! Přitom by podle
mě bylo tím nejlepším řešením zjednosměrnění celého
vnitřního okruhu. Přesně tak,
jak to bylo kdysi městem naplánováno, a pak neschváleno.
A zasunuto hodně hluboko do
šuplíku. Myslím, že by některý
z pánů radních mohl tento projekt teď vytáhnout, oprášit ho a
uvést v realitu. No a co, že by
někdo ujel kilometr navíc? Doprava by po celém městě byla
plynulá, žádné fronty a nadávající řidiči. No prostě idylka!
Jan Daníček, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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Raci - 22.6 - 22.7

O čem se drbe
ve městě
P
Prostějov
ěj - E
Ester Z
Zapletalová,
l l á
studentka SOŠPO
Letní čas je označení úpravy měření času, při které se v letních
měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem. Čas se posouvá o hodinu dopředu. Cílem je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení.
Na letní čas se v České republice každý rok přechází poslední
neděli v březnu. Tento krok má mnoho odpůrců, kteří argumentují zásahem do lidského organismu a tím způsobené zdravotní
problémy. Ptali jsme se proto v prostějovských ulicích...

Vajíčka na Paroubka už ne, jsou drahá...

VADÍ VÁM PŘECHOD NA LETNÍ ČAS?
Helena VLKOVÁ,
učitelka,
Plumlov

Hana PIŇOSOVÁ,
kuchařka
Prostějov

Ne

Ne

„Změna přechodu času na
letní mi nevadí, mám velmi
dobrý a nenarušený spánek. Budím se odpočinutá a vstávám jako rybička. Jsem ranní ptáče, ale večer
však neponocuji. Neprojevuje
se u mě únava při změně času.
Jsem poměrně aktivní člověk,
ráda cvičím, pravidelně plavu,
navštěvuji saunu, jezdím na
kole a chodím na vycházky.“

„Změna času
mi nevadí, je
mi to osobně
jedno.
Ale
věřím, že to
jiným může dělat problém. Neovlivní to mě, ani mou dobrou
náladu a můj denní program
také ne. Hodně sportuji a jezdím na kole a brzké stávání mi
problém nedělá. Takže je mi
vcelku jedno, jestli je zrovna
letní nebo zimní čas. Den uteče
vždy rychle... (úsměv)“

To byste se divili, jak taková
drahá vajíčka dokáží rozpoutat vášnivé debaty po našich
hospodách. A myslíte, že se
o drahotě této kdysi laciné a
neodmyslitelné součásti každé
kuchyně dokážou bavit jenom
ženské? Omyl! Také chlapi u
piva umí hodit na toto téma
řeč...
„Tak já nevím, páni politici si
zadělali na pořádnej problém.
Já vám řeknu, že vejce dneska
stojí i sedm korun, ale náboj do

pistole pořídíte za pětikorunu.
Tak někomu ustřelíme hlavu a
ušetříme,“ vypěnil ze sebe statný
padesátník. Zatímco mu všichni
horlivě přikyvovali, u vedlejšího stolu seděl podstatně mladší
muž s hladkými vlasy a pěšinkou uprostřed. Do hospody čtvrté cenové skupiny se jaksi nehodil, protože jeho vyžehlený oblek
zářil takřka novotou. „Všechno
je otázkou poptávky. Když se
všichni rozhodneme, že se prostě
měsíc nebo dva obejdeme bez

vajíček a nebudeme je vůbec
kupovat, uvidíte, jak ceny zas poletí dolů. Jenomže teď každý šílí
jako pominutý a stejně ty vajca
kupuje jako o závod. To je pak
těžký,“ pronesl moudro mladík.
A rázem všechno okolo ztichlo.
„No jo, jenomže já jsem zvyklej
na jídlo z vajec každý den. Ráno
omeletu a večer třeba nějakou
tu vajíčkovou pomazánku. Bez
toho bych manželce nadal. Teď
se to asi změní, jedno vajíčko je
dražší o pět korun, to bychom
museli vydělávat o mnoho víc,“
utrousil hubený dlouhán, na
kterém ani nebylo poznat, že by
se nějak živil vajíčky. „Já v tom
mám jasno. Předloni jsem byl v
Brně na mítinku socanů a koupil
jsem dvě plata vajec za babku.
Všechny jsem je naházel na Paroubka a utracených peněz jsem
nelitoval. Teď už bych to asi neudělal, možná bych koupil jen tři
nebo čtyři vajca, aby se neřeklo,“
uzavřel tuto debatu znovu padesátiletý chasník od prvního stolu.
A co vy, jak jste na tom se závislostí na vejcích?

jak šel čas Prostějovem ...
Náměstí T. G. Masaryka

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Nemáte žádný vyhraněný
h ě ý objekt svého sexuálního chtíče, de facto
je vám úplně jedno, s jakým protějškem se milujete. Své erotické
chvilky často plánujete podle své nálady. Když jste naštvaní, zbožňujete vášnivou až drsnou válku v posteli. Naopak, pokud se vám
den vydaří, noc máte rádi romantickou a plnou milostných předeher. V tomto týdnu se ale dostanete na rozcestí. Prožijete dny plné
otravných událostí, ovšem na druhé straně potkáte nádherného
člověka, do kterého se bezhlavě zamilujete. Co teď? Náladu na nějaké něžnosti rozhodně mít nebudete, ale ztratit svůj vytoužený protějšek taky nechcete. Tady bude každá rada drahá. Nejlepší bude,
když si vezmete dovolenou, přestanete otravovat kolegy svojí blbou
náladou a radši se pěkně v klidu budete věnovat randění a posléze
erotice. Nikdo v tomto ohledu neprohraje. Naopak.

Příště: Lvi
napsáno před
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Rom z kolonek se bránil předvolání
Na policisty šel s nožem!

Minulý týden
přijela dvoučlenná hlídka
Policie ČR do
kolonek U svaté Anny, aby dvaadvacetiletému Romovi předala
osobně předvolání k výslechu,
kterému se tento člověk v souvislosti se spácháním několika přestupků a trestných činů vyhýbal.
Návštěva v kolonkách však nedopadla podle představ strážců
zákona.
„Dvaadvacetiletý muž vyběhl ze
svého bytu proti hlídce a v ruce držel nůž. S ním policisty ohrožoval
a přitom je ještě slovně napadal. Z
tohoto důvodu bylo ze strany policistů přikročeno k použití donucovacích prostředků. Muži v uni-

formě pohrozili Romovi použitím
střelné zbraně. Muž svého chování
zanechal, ale vzhledem k velkému
počtu přítomných romských občanů a jejich nepřátelského chování
bylo od dalšího služebního zákroku upuštěno. Muž byl ústně předvolán, aby se druhý den dostavil
k výslechu. Bohužel, nedostavil
se,“ uvedla Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Případ tak měl pokračování.
„Druhý den odpoledne tak už do
kolonek jeli vyšetřovatelé a zesílené hlídky včetně psovodů. Vyšetřovatel si dotyčného předvolal
a domluvil si to s jeho matkou. To
už se podezřelý muž skutečně na
policii dostavil k výslechu,“ sdělila
mluvčí policie.

Návrat ke
Jižní fronta. Největší prostějovské náměstí se v 19. století nazývalo Hlavní, v letech 1881-1893 Dolní, a poté až do
r. 1918 náměstí Františka Josefa. Po vzniku samostatného státu to pak bylo Wilsonovo náměstí, v letech 1928-1940
Masarykovo nám., během okupace v letech 1940-1945 Ring
Platz, po válce opět Masarykovo nám., v letech 1953-1989
náměstí 9. května a konečně od prosince 1989 náměstí
T. G. Masaryka. Jižní fronta náměstí je dnes na východě ohraničena obchodním domem Prior, postaveném na místě bloku
středověkých domů. V budově staré radnice jistou dobu fungoval hostinec Pod Radnicí, kde se ve sklepě konaly i koncerty. V
měšťanském domě U Měsíčka (č. 5) sídlila knihtiskárna Václava
Horáka a proslulá pivnice. Ve vedlejším domě č. 6 je tradiční
lékárna U Černého orla. V rohovém domě U sv. Rocha (č. 11)
měl v roce 1866 nocovat císař František Josef.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: severní fronta náměstí T. G. Masaryka

„starým” případům
Rok od smrti L. Mařáka
Prostějov/mls
21. BŘEZNA 2011
Strašná a bolestná událost. V sobotu 19. března dopoledne byl v
sídle firmy Semar v Blahoslavově ulici nalezen mrtev její majitel
Ludvík Mařák, kterému nikdo neřekl jinak než Luděk či Luďa.
Náhlou smrtí Luďka Mařáka byli všichni otřeseni. „Vyrazilo mi to
dech. Vůbec bych sebevraždu v případě Luďka nečekal,” reagoval
mimo mnoha dalších známý prostějovský fotgraf a kurátor výstav
Jiří Andrýsek.
DNES, V PONDĚLÍ 19. BŘEZNA 2012, si připomínáme přesně
rok od náhlého úmrtí Luďka Mařáka. Rodina i přátelé na něj určitě
nezapomněli. Už před Vánoci v prostorách informačního centra v
prostějovském zámku proběhla fotografická výstava Detaily přírody.
Její stěžejní část zaujímaly právě fotografie Luďka Mařáka. Zbytek
doplnily snímky dalších autorů. Výstava byla zaměřena na krajinářskou
fotografii, ve které Luděk Mařák vynikal. Expozici s podtitulem
„Memoriál Luďka Mařáka” chce Spolek prostějovských fotografů,
jehož byl Luděk Mařák základajícím členem, pořádat každoročně.
„Jelikož je člověk součástí přírody, tak především v dnešní uspěchané
době bytostně potřebuje útěky do klidu. Musí vnímat ticho, barvy a
krásu přírody, kterou umocňuje kouzlo zimního období,” vyjádřil se
nedlouho před svou smrtí Luděk Mařák. Všichni, kteří Luďka Mařáka
znali, na něj i nyní vzpomínají především jako na fotografa a tuláka
přírodou. Miloval především hory. „Když jsme se po celodenní túře
sešli večer u piva na horské chatě, projevil se i jako výborný vypravěč a
bavič. Při obřadném ″pobafávání fajfky″ se z jeho úst hrnulo nepřeberné
množství veselých historek a zážitků,” zavzpomínal jeden z přátel.
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

tablety do myčky
Finish Quantum
40 ks

Jar
500 ml

Cif Cream
500 ml

Savo kuchyně
500 ml

houbičky
na nádobí
10 ks

nerezové
drátěnky
2 ks

333,90 (56 ks)

27,90

32,90

28,90

9,50

24,90

199,90

27,90

44,90

49,90

7,90

9,90

359,90

29,90

40,90

49,90

9,90

39,90

359,00

-

49,90

49,90

7,90

34,90

-

39,90 (750 ml)

49,90

-

12,90

14,90 (3 ks)

251,00

23,90

34,90

34,90

6,90

15,90

Naše RESUMÉ
Jakmile jsme dohodovali, je
potřeba si po sobě i uklidit.
Proto jsme tentokrát navštívili
drogistický koutek, abychom
se patřičně vybavili. Nejlevnější tablety do myčky na nádobí
zakoupíme v Bille, kam se nám
vyplatí jít také pro nerezové
drátěnky. Naopak Jar s houbičkami na nádobí si zakupte
v tesku, Cif a Savo v Albertu.
Nejdráže pak je v Intersparu
a Kauflandu. Prvně jmenovaný market nám nabízel hned
kvarteto nejméně výhodných
výrobků. A pak se v tom má někdo vyznat...

Zpravodajství
Téma:
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VRAŽDA

Večerník na stopě: Deset dní od zatčení podílníků na vraždě v Okružní ulici...

KDO JE VRAH A KDO KOMPLIC? Obyvatelům domu číslo 31 SPADL

OBA HÁZEJÍ VINU NA SEBE!
Uběhlo deset dnů od objasnění vraždy jednaosmdesátiletého muže z Okružní ulice, o čemž
Večerník informoval jako vůbec první médium v
republice. Ostatně, aby také ne, vždyť prostějovští
kriminalisté jednapadesátiletého R. M. a šestatřicetiletého D. B. dopadli a následně zatkli za výrazného přispění členů naší redakce! A přestože
jsme mohli během minulého týdne zaznamenat
řadu všemožných ohlasů a reakcí od těch pochvalných až po ty celý děj onoho dne zlehčující,
skutečnost je neoddiskutovatelná. Vše se skutečně událo tak, jak jsme popsali v minulém vydání...
Prostějov, Olomouc/mik
Minulé úterý proběhla na Krajském ředitelství Policie ČR v
Olomouci tisková konference,
na které krajští policisté žádné
další nové informace, než

které jsme čtenářům Večerníku
přinesli už dávno předtím,
neuvedli. My bychom pouze
konstatovali, že některé zprávy,
které na „tiskovce“ prezentoval
hlavně plukovník Kadlec, byly
velmi nepřesné..

Naopak je zřejmé, že oba
zadržení muži měli v minulosti s policií už co dočinění.
Jednapadesátiletý R. M. byl
stíhán zejména pro majetkovou a hospodářskou trestnou
činnost a D. B. pro přečin opilství. Policisté podali státnímu
zástupci návrh na vzetí obou
mužů z Prostějovska do vazby.
Ten byl akceptován, takže od
předminulé neděle jsou oba
stíháni vazebně. Jak Večerník
zjistil, oba muži nyní „hážou“
vinu jeden na druhého! Kdo
tedy vraždil a kdo jen přihlížel,
to budou muset rozkrýt kriminalisté pomocí zajištěných stop
na místě činu. Zejména musí
pomoci stopy DNA a porovnání
s oběma muži. Jak dlouho bude
vyhodnocování stop ale trvat,
to je v tuto chvíli otázkou pro
někoho jiného.

Zatímco policie dále pracuje na vyšetřování vraždy
z Okružní ulice, přímo v
dotčeném domě lidem spadl
kámen ze srdce. Už se pomalu
přestávají bát vycházet z domu
a také začínají komunikovat s
naší redakcí. Zjišťovali jsme
i další okolnosti a minulost
související s pravděpodobným
vrahem.
Pro úplnost ještě dodejme, že
jednapadesátiletý R. M. byl
ze zvlášť závažného zločinu
vraždy a přečinu porušování
domovní svobody obviněn
a hrozí mu trest odnětí svobody od 15 do 20 let, nebo
dokonce trest výjimečný.
Šestatřicetiletý D. B. byl zase
obviněn ze zločinu loupeže a
přečinu porušování domovní
svobody. Jemu hrozí až desetiletý kriminál.

VEDENÍ KRAJSKÉ POLICIE ODMÍTLO ROZHOVOR!
Plukovník Kadlec už prý nemá co dodat…

Prostějov, Olomouc/mik Na úterní tiskové konferenci
na Krajském ředitelství Policie ČR v Olomouci padlo
okolo vraždy v Okružní
ulici několik nepřesných
informací, které jsme ve
spolupráci s vedením krajské policie chtěli rozebrat.
Prostřednictvím
tiskové
mluvčí Marty Vlachové
jsme elektronickou poštou
odeslali několik otázek pro
plukovníka Karla Kadlece,
náměstka krajského ředitele pro kriminální službu.
Bohužel, ten na otázky Večerníku odmítl odpovědět s
tím, že vše podstatné kolem
případu už bylo řečeno! My
si to ovšem nemyslíme…
„Pan plukovník si přečetl vaše
otázky a konstatoval, že vše
k případu vraždy již bylo řečeno na tiskové konferenci.
Proto nebude na vámi zaslané
otázky už reagovat,“ sdělila
nám telefonicky Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci. Jenomže problém
je skutečně v tom, že některá
prohlášení Karla Kadlece na
tiskové konferenci byla nepřesná, na další informace se
nedostalo vůbec!

Plukovník mlčí. Náměstek krajského ředitele pro kriminální
službu Karel Kadlec odmítl naší redakci rozhovor. Proč, to je záhadou…
Foto: Michal Kadlec
„Ve čtvrtek 8. března 2012 ve
večerních hodinách byl prostřednictvím zástupců medií
v Prostějově získán konkrétní
poznatek k osobě pachatele.
Tento poznatek rozpracovali
policisté Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci,“ zní
oficiální zpráva od policistů z
kraje. To ovšem není pravda.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
po zjištění identity vraha spolupracoval výhradně s prostějovskou kriminálkou, která
poté velmi rychle zareagovala

a pro pachatele si přímo došla. Krajští policisté dorazili
do Prostějova až poté, co v
současnosti obviněný R. M.
byl již zatčen a dopraven na
policejní služebnu v Prostějově. Chtěli jsme se pana plukovníka Kadlece zeptat ještě na pár
dalších záležitostí. Například
na to, proč policie informovala prostějovskou veřejnost
o závažném případu vraždy
až tři dny po činu?! Proč tedy
policisté, kteří mají pomáhat a
chránit, nechali tři dny prostějovské občany v nevědomosti

ve chvíli, kdy se vrah pohyboval na veřejnosti? Po odmítnutí rozhovoru se nedozvíme
ani další věci. Například, proč
policie nemá zájem o papír, na
který nám spolupachatel vraždy napsal vlastní rukou jméno,
bydliště a další podrobnosti k
osobě samotného vraha? Tento
papír s ručně napsanými poznámkami máme stále k dispozici. Na tiskové konferenci
padla z úst plukovníka Kadlece
také informace, že kriminalisté
už předtím, než Večerník upozornil na identitu vraha, měli
i tak indicie vedoucí k oběma
pachatelům. „Není to tak, že
by Večerník dovedl vraha kriminalistům za ruku,“ nechal se
slyšet plukovník Karel Kadlec.
A k těmto výrokům také směřovaly naše další otázky. Bohužel
nezodpovězené. Jestli tedy policie znala oba pachatele už před
námi, proč tedy zareagovala až
na základě našeho upozornění?
A za další, pravděpodobného
vraha i jeho komplice jsme za
ruku až k policii přivést skutečně neuměli...
Bohužel, odpovědím na tyto
otázky se plukovník Kadlec z
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci obloukem vyhnul. Třeba se to ale v příštích
dnech změní a prostějovská veřejnost mu bude stát za podrobnější informace...

KÁMEN ZE SRDCE

Prostějov/mik - S obrovskou
úlevou přijali už předminulý týden naši zprávu o zatčení dvou
mužů podezřelých z vraždy a
spolupachatelství obyvatelé panelového domu, ve kterém došlo k tomuto zločinu. Jak jsme
se od nich bezprostředně po zatčení obou pachatelů dozvěděli,
v následujících sedmi dnech po
vraždě tady panovalo hrobové
ticho a každý se bál vůbec vyjít ze svého bytu. Nyní je ale po
strachu!
Hned následující pondělí po pátečním zločinu jsme přinesli rozhovor s korunním svědkem vraždy, který policii pomohl sestavit
podobenku vraha. Tehdy se otec
malého dítěte bál ještě vystoupit z
anonymity, teď i on zažívá chvíle
úlevy. A nejenom on. Večerníku
se svěřil se svými současnými
pocity, stejně jako bezprostřední
sousedka zavražděného seniora.
„Je to fakt super pocit vědět, že
vrah je už pod zámkem a mně,
manželce a dítěti už nic nehrozí.
To víte, nikdy nemůžete tušit, kdo
u nás zazvoní a co bude chtít. Navíc ten pocit, že v bytě nad vámi
někdo někoho zabije a chodí stále
po svobodě, to vám rozhodně nepřidá,“ sdělil nám na úvod František F. z domu v Okružní ulici. I
jeho překvapilo, že muž podezřelý
z vraždy bydlel vlastně přes ulici,
pár stovek metrů od místa činu.
„To je pro mě šok. Z počátku jsem
si spíš myslel, že jde o úplně cizího člověka z jiného města. A on
bydlel tady… Tak vidíte, jak byl
chladnokrevný,“ podivil se František F. Jak nám dále vypověděl,
po celý týden od hnusného mordu

Korunní svědek. František
F. před bytem, kde došlo k
vraždě jednaosmdesátiletého
důchodce. Foto: Michal Kadlec
vládl v baráku neskutečný strach.
„Bylo tady po celé dny nebývalé
ticho, nikdo nevylézal z bytu a
každý se zamykal na dva západy.
I hlavní dveře se zamykaly už odpoledne. Kdyby to tak bylo i předtím, starý pán by ještě žil,“ dodal
svědek celého případu pan František. Osobně vůbec nechápe, kde
zatčení muži přišli k informacím,
že zavražděný stařík je bohatý
nebo má nějakou sbírku mincí či
známek. „Víte, starého pána jsme
tady nikdo moc neznali, ze svého
bytu vycházel jen zřídka. Vypadal
ale tuctově, rozhodně ne tak, že
by ukrýval nějaké bohatství. Fakt
netuším, kde se ta fáma vzala,“
uzavřel náš rozhovor František F.
Předminulý týden, v neděli odpoledne, jsme oslovili ještě bezprostřední sousedku zavražděného
seniora. Svěřila se nám se svým
pocitem, i když stále ještě pod
podmínkou anonymity. „S povděkem kvituji, že ten lump je už za

mřížemi. Doteď z toho mám husí
kůži. Nebydlí se mi tady dobře,
když vím, že hned ve vedlejším
bytě někoho zamordovali. Přitom já jsem toho vraha viděla v
tu chvíli na chodbě, dokonce se
mě ptal, jestli si s ním půjdu ven
na ulici zapálit. Já myslela, že je
to nějaký opravář, nebo že přišel
s hasiči pomoci rozrazit dveře do
bytu toho starého pána. Vůbec
mě nenapadlo, že by to mohl být
vrah...,“ vzpomněla si na pátek 2.
března odpoledne žena, která nechtěla být jmenována. A dodala
zajímavý podnět. „Tak jsme se
tady v domě bavili, kdo do toho
bytu půjde bydlet... A to nejenom
proto, že starý pán nikoho neměl,
ale už jen pro ten pocit, co se tam
odehrálo...“
Přestože tedy i nadále v Okružní
ulici číslo 31 vládne ponurá nálada, po zatčení muže podezřelého z
vraždy i jeho komplice tady všem
viditelně spadl kámen ze srdce.

KVŮLI ROMANOVI M. JSEM ŠEL SEDĚT!
Prostějov/mls - Roman M.,
který byl zatčen pro podezření z vraždy dvaaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice,
je pro prostějovské policisty
„známou firmou“. Kvůli
různým krádežím skončil už
několikrát za mřížemi. Jak
se Večerník mohl přesvědčit
při zjišťování dalších informací, i u místní „galerky“ má
nechvalnou pověst. A nelibě o
něm hovoří i další...
„Je to neskutečný hajzl! Kvůli
jeho křivému svědectví jsem šel
sedět,“ svěřil se nám například
dvaašedesátiletý muž z Prostějovska, který si v této souvislosti
nepřál být jmenován. „V polovině osmdesátých let se svým
tehdejším komplicem někde

ukradl auto. Policajtům
potom řekl, že jsem
ho k tomu měl
Vrah seniora kradl už
navést a že jsem
ho chtěl od něj
několik desítek let.
odkoupit. Přitom
Také měl křivě svědčit
to byl naprostý
nesmysl, nikdy před
tím jsem s ním nemluvil. Byl to jediný člověk, který blízkou příbuznou. Proslýchalo
tohle tvrdil, přesto mě soudce se totiž, že vrah znal svoji oběť
uznal vinným. Ve vězení jsem od dětství. Oslovená nám však
pak bez pěti měsíců strávil čtyři tuto informaci nepotvrdila.
roky, Roman M. dostal jenom „Nezlobte se, nic vám k tomu
třicet měsíců,“ tvrdí jistý pan říkat nebudu. Měla jsem s ním
Otakar. Obdobně se vyjadřovali vždy spoustu problémů a mám
i další, veřejně však v tuto chvíli už toho všeho opravdu dost,“
nechtěl promluvit nikdo.
reagovala na naši návštěvu žena
Při pátrání po podrobnostech blízká Romanovi M., který je
o pachateli vraždy z Okružní nyní podezřelý ze spáchání
ulice jsme se obrátili i na jeho toho nejhrůznějšího činu...

Z MAJITELE STAVEBNÍ FIRMY se stal BEZDOMOVEC Do krajských voleb
povede ODS Pospíšil
„Na děti nedává ani korunu,“ stěžuje si jeho bývalá žena
Podnikal, zaměstnával lidi, kupoval pozemky, stavěl domy. Jeho firma měla roční obrat v řádech
desítek milionů korun. Nyní chodí po psychiatrech,
nikde trvale nebydlí a snaží se živit tím, že občas
někomu poseká trávník či udělá jiné domácí práce. Z majitele stavební firmy se Zbyněk Jančík stal
bezdomovcem. Peníze nemá, dluží, kam se podívá, není schopen platit ani na své dvě děti. Jeho
případ přitom v dnešní době určitě není ojedinělý...

Prostějov/mls
Mezi bezdomovci určitě nekončí pouze lidé bez jakéhokoliv vzdělání. Naopak čím dál
častěji se mezi nimi objevují
bývalí úspěšní majitelé firem,
kteří při podnikání způsobili
škodu, kterou nebyli schopni uhradit, nebo zkrachovalí
podnikatelé s velkými dluhy.
Mezi takové patří i bývalý šéf

stavební firmy Stavex Haná.
Zbyněk Jančík po několika letech podnikání zcela vyhořel.
Minulý rok už nepodnikal, neměl žádné zaměstnání, nebyl
veden ani na pracáku. Co celou
tu dobu dělal?
„Nic. Snažil jsem se jen přežít,“
reagoval Jančík, který dle svých
slov trpí depresemi a úzkostmi.
Pravidelně kvůli tomu dochází
za psychiatrem. „Manželka si

našla jiného, čímž jsem ztratil
rodinné zázemí. Následně jsem
se ocitl ve stavu, kdy jsem absolutně nevěděl, co se se mnou
děje. Zjistil jsem, že to sám nezvládnu,“ poznamenal Jančík,
který se v podstatě stal bezdomovcem a trvalé bydliště má
hlášeno na prostějovské radnici.
„Někomu občas posekám zahradu a za to mi dá něco k jídlu,
nebo mě u sebe nechá přespat.
V lednu jsem se konečně přihlásil na úřad práce.“
(pokračování na straně 13)

NÁMĚSTÍ OPĚT STŘEŽÍ STRÁŽNÍCI
„Lidé zvlčili, do pěší zóny si jezdí autem nakupovat,“ konstatuje Jan Nagy

Prostějov/mik- Již nějaký ten
rok jsou v platnosti přísné
podmínky ohledně dopravního provozu v centru města.
Je již notoricky známé, že
přímo na náměstí T.G. Masaryka funguje režim pěší zóny
a vjezd motorovým vozidlům
je povolen jen na základě přísných pravidel. Nějakou dobu
v minulosti strážníci denně
stáli na příjezdových komunikacích a toho, kdo na náměstí
neměl s autem co dělat, posílali šmahem pryč. Pak ovšem
zhruba na rok strážníci s kontrolami přestali a motoristé

toho briskně začali zneužívat.
Do centra města si zajel autem, kdo chtěl...
„V poslední době jsme zaregistrovali na náměstí velké množství
parkujících vozidel, která zde neměla co dělat. Navíc jsme zjistili,
že mnozí občané, kteří míří do
města za nákupy, sem začínají
běžně jezdit autem. To je naprosto
nepřípustné, a proto budou muset
být obnoveny častější kontroly
ze strany městské policie,“ uvedl
Jiří Pospíšil, náměstek primátora
statutárního města Prostějova. A
strážníci se skutečně pustili znovu do razantnějších opatření. „Je

strašně smutné, že když na vjezdu do města nestojí strážník nebo
policista, tak si sem lidé jezdí jako
do garáže! Takže to, že na každém rohu bude stát četník a bude
všechno hlídat, je samozřejmě určité řešení, ale to bychom asi byli
policejním státem. Myslím, že je
spíše zapotřebí, abychom si všichni uvědomili, že předpisy jsou tu
proto, abychom je dodržovali a nikoliv obcházeli. A pokud u značky
se zákazem vjezdu nevidím strážníka, tak to přece neznamená, že ji
ignoruji,“ láteří Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
(dokončení na straně 13)

Náměstí pod dozorem. Strážníci po delším čase opět kontrolují
příjezdové komunikace do centra. Je to nutné, lidé si sem jezdí, jak
chtějí!
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/pk - Občanští demokraté na Prostějovsku minulý
týden vybrali své kandidáty do podzimních krajských voleb. Okresní jedničkou se stal náměstek primátora města
Prostějova Jiří Pospíšil (na snímku), kterého podpořilo téměř
devadesát procent účastníků sněmu. Na druhou pozici byl
vybrán živnostník z Hrubčic Kamil Zápeca a na třetí místo
vysokoškolská docentka Nina Škottová z Bedihoště.
„Vybrali jsme kombinaci těch,
kteří mají zkušenost z komunální politiky, a nových tváří.
Stejně jsme dbali na vyvážené
zastoupení Prostějova a dalších
obcí regionu,“ komentoval
složení kandidátky okresní šéf
ODS Jiří Pospíšil. Otevřenost
občanských demokratů podle
Pospíšila potvrzuje i fakt, že
se na kandidátku dostal nestraník Jan Tichý. Na kandidátce nechybí ani náměstkyně
prostějovského primátora Ivana
Hemerková nebo radní města
Milada Sokolová.
Již dříve ODS rozhodla, že do senátních voleb nepostaví straníka, ale podpoří nezávislého kandidáta Ladislava Županiče.

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

Téma Večerníku
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PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK VÁM NA SVÉ TÉMATICKÉ STRANĚ PŘINÁŠÍ KAŽDÝ TÝDEN
NEJRŮZNĚJŠÍ RADY, TIPY A TRIKY. DNES PŘIŠEL ČAS ZAMĚŘIT SE NA NAŠE NEJMENŠÍ, MIMINKA
A BATOLATA. DOZVÍTE SE, JAK VAŠE DÍTKA OBLÉKAT, JAK SPRÁVNĚ VYBRAT PRVNÍ BOTIČKY
A CO BY MĚLO PATŘIT DO ZÁKLADNÍ VÝBAVIČKY PRO NOVOROZENCE. PORADÍME VÁM TAKÉ,
JAK PRO VAŠE NEJMENŠÍ NAKUPOVAT NÁDOBÍ A NA CO SI PŘITOM DÁT POZOR. V PREZENTACI
PARTNERŮ PAK NAJDETE TIPY, KAM ZAJÍT NAKUPOVAT, A TO NEJEN PRO VAŠE NEJMENŠÍ...
Připravila: Nikol Hlochová

Kde nejčastěji nakupujete kojenecké zboží?

Základní výbavička pro novorozence
Miminko v prvních měsících velmi rychle roste, proto není nutné
nakupovat velké množství oblečení v malé velikosti, nemusíte
všechno využít. Nakupte raději
pár kousků od každého druhu,
spíše praktické oblečení, které se
snadno obléká a je pohodlné...
Velikost nejmenšího oblečení pro
kojence je padesát cm a zvyšuje se
po šesti centimetrech. Pro představu: novorozenec měří obvykle asi
50 až 56 cm, půlroční miminko přibližně 68 a pro roční dítě budete potřebovat velikost asi 80 centimetrů.
Do základní výbavičky si pořiďte
jednu sadu o velikosti 50 a zbytek
oblečení ve velikosti 56. Ta je totiž

nejčastější velikostí novorozenců.
Velikost 50 je jen pro případ, že by
miminko bylo menší.

A co by tedy mělo patřit
do celkové
základní výbavičky:
► 6 ks tílek nebo košilek
s krátkým rukávem
Pro letní dny stačí bohatě, v zimě
se dají použít jako spodní prádlo.
Tričko pro miminko by mělo mít
výstřih, aby se dalo dobře roztáhnout a přetáhnout přes hlavičku.
► 8 ks dupaček
Na spaní i na denní nošení je to postačující. Pozor, aby byla délka pro
nožičky dostatečná, vybírejte ty se

zapínáním vpředu a v rozkroku, aby
se miminko dalo snadno přebalovat.
► 2-3 ks svetříky
Nejlepší je zapínání na patentky,
neměly by být z mohérové nebo
chlupaté vlny.
► 1 až 2 kloboučky či čepičky,
rukavičky dle období…
Pro letní měsíce si pořiďte bavlněné s širokou sklápěcí krempou, na
zimu zase čepičky z měkké vlny
s chlopněmi přes ouška.
► 5 až 8 párů ponožek
Měly by být měkké a prostorné pro
prstíky
► dětská peřinka a fusak,
příp. zimní kombinéza
s všitými rukavičkami

JAK MIMINKA SPRÁVNĚ OBLÉKAT?
Oblékání a svlékání miminka
může být skvělou příležitostí
pro mazlení i chvílí, kdy miminko poznává své tělíčko. Je
fajn, když si můžete vyhradit dostatek času. Tyto chvíle
dítku zpříjemníte tím, že si
s ním povídáte, můžete mu
vyprávět, co právě děláte.
Některé miminko nemá
oblékání a svlékání rádo,
ale mluvením, mazlením a
dalšími projevy lásky se vám
zřejmě podaří ho uklidnit.
Některé děti nesnáší nahotu,
proto je dobré přehodit jim
přes bříško třeba ručník
nebo deku, jiné si chvilky bez
oblečení doslova užívají...
Kojenci nemají dobrou tepelnou
regulaci, proto se musí vždycky

obléknout podle momentální
situace. V horkém počasí jim
stačí plenka a košilka. Naopak
když je chladno, je vhodná
košilka, lehký svetřík a kombinéza. Nebuďte pohodlní
a vyměňte dítěti oblečení,
kdykoliv se změní počasí nebo

když jdete ven. Dítě bychom
měli oblékat jako cibuli, tedy
raději více tenčích vrstev než
dvě silné. Vrstvy pak můžeme
postupně v závislosti na počasí
nebo aktivitě dítěte odebírat či
přidávat. Je normální, pokud
má ručičky nebo nožičky o

trochu chladnější, u miminek
ověříte nejlépe teplotu na zátylku nebo bříšku.
Co se týká oblečení, tak trička
v oblasti krku a ramen i kalhoty v oblasti boků by měly
přiléhat, aby chránily dětské
tělíčko před vniknutím chladu.
Mikinu necháme volnější,
aby mělo dítko při pohybu
dostatečný prostor. Bunda by
měla být na spodním okraji
stahovací, aby bylo možné
ji stáhnout při nepříznivém
počasí - vytvoří se tak vzduchový a tepelný polštář. V zimě
bychom určitě neměli nechávat děti bez čepice. Oblast
hlavy je totiž zdrojem až třiceti
procent celkových tělesných
teplotních ztrát.

Jak na první botičky?
S prvními krůčky dítěte
přichází i první starosti
s botičkami. V následujícím
příspěvku vám poradíme,
jak vybrat ty správně
botičky pro vašeho prcka.
Prvním a zásadním bodem
je, že dítě potřebuje pevnou
a kvalitní obuv. Nevyplácí se
proto na botičkách šetřit. Boty
by měly být lehké a ohebné v
oblasti prstních kloubů. Stačí
botu potěžkat a zkusit ohnout
špičku směrem k nártu. Zkontrolujte také, jestli uvnitř
botičky nejsou nějaké švy,
které by mohly dítko tlačit.
Důležitý je také materiál a
tvar bot. Měly by být z kůže,
textilu, sympa-texu nebo gore-texu, kotníkové, s pevnou

Papám, papáš, papáme…

Na tuzemském trhu najdete nepřeberné množství hrnečků, talířků a
dětských příborů, ale ne
všechny jsou opravdu
vhodné pro děti. Mohou
obsahovat nebezpečné
látky nebo si dítě může
ublížit jejich používáním.
Poradíme vám, jak vybrat
dětské nádobí, které bude
bezpečné a které materiály jsou nebezpečné?

Jak nakupovat bezpečně?
♣ upřednostňujte klasické materiály (sklo, porcelán, kvalitní plast)
♣ všímejte si certifikátu (garance
zdravotní nezávadnosti zboží pro
děti do tří let), každý prodejce by
ho měl na požádání předložit
♣ upřednostňujte evropské zboží
a nakupujte ve specializovaných
obchodech
♣ sledujte aktuální seznamy závadných výrobků na internetu
(Ministerstvo zdravotnictví, ČOI)

může obsahovat změkčovadla,
která se mohou stát postupem
času závadnými
bisfenol: látka, která se objevuje především ve výrobcích
z polykarbonátu, během používání se uvolňuje a dostává se
do lidského těla, kde se chová
jako estrogen a může souviset s
poruchami prostaty či výskytem
rakoviny prsu.
melamin: může obsahovat rakovinotvorný formaldehyd
pozor na obrázky: ty by rozČemu se vyvarovat?
hodně neměly obsahovat těžké
PVC: Nádobí pro děti z PVC kovy (olovo či kadmium), ale
samo osobě škodlivé není, ale výrobci to ne vždy dodržují

INZERCE

Předplaťte si
periodikum,
kde vám každý týden
přinášíme

TÉMATICKOU STRANU
SE SPECIÁLNÍM
OBSAHEM

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

A co lahvičky?
Typy kojeneckých lahviček:
Standardní kojenecké lahvičky
- dobře se drží, jsou velmi oblíbené, často používané; můžete v nich podávat miminku jak
mlíčko, tak šťávy, polévky, kaši
apod.
Kojenecké lahvičky se širokým
hrdlem - pouze z plastu, široké
hrdlo umožňuje snadnější plnění i čištění samotné láhve
Kojenecké lahvičky slza - tvar
umožní lepší uchopení
Antikolikové kojenecké lahvičky - díky svému tvaru snižují
při krmení množství spolykané-

patou a kulatou špičkou. V té
musí být 1 až 1,5 cm volného
prostoru před palečkem nebo
nejdelším prstem nohy. Tento
prostor slouží jako rezerva
pro růst i pohyb prstů. Také
šířka boty musí padnout nožce

„na míru“, příliš úzká bota
by nožičku deformovala, v
příliš široké by zase nožka
při chůzi klouzala. Uvnitř
musí být boty rovné, nikoli
tvarované.
V prodejně děťátku dobře
změřte obě nožičky a po sundání bot si všimněte, jestli
nemá dítě nemá otlačeniny.
Pokud ano, boty rozhodně
neberte. Nejvhodnějším zapínáním jsou buď dva až tři
suché zipy s „kladkami“, nebo
tkaničky, které ale musí být
dobře zavázané.
Výběru a nákupu obuvi pro
vašeho potomka věnujte
dostatek času i peněz, zdravý
vývoj jeho nohy za to přece
stojí…

- pro děti s rozštěpem patra,
rtu: Ventil dudlíku umožňuje
velmi pomalý tok mléka

Pár rad...
1. Vybírejte lahvičku podle dobré značky.
2. Jestliže se rozhodnete pro
jednu firmu, nakupte od ní
vše - odsávačku, hrneček,
savičky i všechny lahvičky.
Nebudete mít pak problém
vzájemně prvky kombinovat.
3. Nekupujte savičky s velkým
průtokem - miminko začne
odmítat prs. Zvykne si totiž,
že z lahvičky se pije daleko
lehčeji.
4. Je lepší si připlatit pár desetikorun a mít kvalitnější lahvičho vzduchu, miminko pak tolik jení dětí se sacími problémy;
ku než riskovat odmítání prsu,
netrpí nadýmáním
díky tvarovanému dudlíku nekoliky či jiné problémy spojeSpeciální kojenecké lahvičky: dochází k případnému rozléváné s levnými výrobky na trhu.
- ve tvaru lžičky umožňuje ko- ní mléka

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Nadšenci budou vítat
JARO NA ZÁMKU
Plumlov/mls - Spolek
Plumlovských
nadšenců
chystá na sobotu 31. března Vítání jara. Akce na
plumlovském zámku začne
ve čtyři hodiny odpoledne
velikonoční dílnou. Na programu bude také vystoupení
hudební skupiny Reminiscence a národopisného folklórního souboru Pantlék.
Vrcholem dne pak bude divadelní ztvárnění Pašijí, které je připraveno na osmou
hodinu večerní. Vstupné je
dobrovolné. Podrobnosti o
akci se dočtete v příštím vydání Večerníku.
V Němčicích n.H. se dozví,
jak rozleptat sklo
Němčice nad Hanou/red
- Dům dětí a mládeže Orion Němčic nad Hanou pro
vás připravil dvouhodinový
kurz, na němž se dozvíte vše
o leptání skla. Akce se koná
v úterý 20. března od 17.00
do 19.00 hodin v oranžové
klubovně DDM Orion. Za
stovku budou mít účastníci v
ceně sklenice, šablony, leptací pastu. Lidé si mohou přinést i své vlastní sklo. Více
informací poskytne paní
Žeravská na telefonním čísle
773 675 277.
V Luké vystavují modely
historických lokomotiv
Luká/red - Ideální tip na
netradiční nedělní výlet
pro celou rodinu i s dětmi!
Občanské sdružení Speranza 2005 pořádá v Luké na
Konicku výstavu modelů
lokomotiv divokého západu. Expozice ze sbírek
Jana Volného z Litovle je
k vidění v sále místního
Společensko-vzdělávacího
centra. Výstava je přístupná
každou neděli vždy od tří
do čtyř hodin a na požádání
na telefonním čísle 775 171
776. Lidé ji budou moci v
Luké navštívit až do konce
března, jednotné vstupné je
dvacet korun.

POTOK KLEŠTÍNEK JE PLNÝ PĚNY A SMRDÍ... MY VÍME PROČ!

ZEMĚDĚLCI HNOJÍ POLE NAD PŘEHRADOU
Co na to vyčištěná plumlovská nádrž?

Bývá to plné pěny, často to smrdí a vtéká to přímo do
vyčištěné plumlovské přehrady? Co je to? Nevíte?
Každý, kdo se zajímá o Prostějovsko, ví, že se
jedná o potok Kleštínek. Ten přitéká do přehrady
ve směru od Krumsína. Po obou stranách k němu
klesají rozsáhlá pole, která zemědělci minulý týden
hnojili. Nabízí se otázka, zdali se hnojiva díky erozi
nedostanou do potoka a opět neznečistí vyčištěnou
nádrž. Mnoha lidem se to jeví jako pravděpodobné.
Hospodařící zemědělci však tvrdí, že tomu tak není.
Jisté je, že dokud Kleštínek nebude čistý, hrozí, že
nákladné bagrování nádrže bylo zbytečné...
Plumlov/mls
Po obou stranách potoka Kleštínka se zvedají pole, které zemědělci začali ve čtvrtek hnojit. Právě
zemědělská hnojiva obsahující
fosfor bývají běžným zdrojem
živin pro sinice. „Kleštínek bývá
každý rok plný pěny, minulý rok
v některých místech pěna hrála všemi barvami. Navíc tam
stékají hnojiva a postřiky

z okolních polí. Plodiny, které se
tam pěstují, vodu nezadrží, hnojiva pak stečou do potoka. Z něj
pak špína směřuje do přehrady.
Podle mě by se pole měla zatravnit a fungovat jako pastviny, jak
tomu bývalo před druhou světovou válkou. Ta kamenitá půda
tam stejně za moc nestojí,“ míní

Golf se zde hrát
asi nebude ...

Hnojení nad vybagrovanou nádrží. Zemědělci ve čtvrtek dusíkatými hnojivy zúrodňovali pole nad vyčištěnou plumlovskou přehradou.
Foto: Martin Zaoral
náš pravidelný čtenář Zdeněk z
Mostkovic, který nás na situaci s
Kleštínkem upozornil.
Zdeněk je milovníkem přírody,
jeho kroky pravidelně míří právě
„k Loupežníkovi“, kolem něhož
Kleštínek protéká. „Zaslechl
jsem, že by se tam mělo budovat golfové hřiště, což podle mě
není špatný nápad. Jinak by

zde měly co nejdříve proběhnout
pozemkové úpravy. Jisté je, že
problém se znečištěným potokem se měl řešit před tím, než se
přehrada začala vůbec bagrovat.
Potok je špinavý letos podobně
jako v minulých letech,“ upozornil nás dále pan Zdeněk, který
vše zdokumentoval i zaslanými
fotografiemi.

Pohnojená přitom nejsou jen pole
nad přehradou, ale i to nacházející
se mezi Podhradským rybníkem a
nádrží, která leží v bezprostřední
blízkosti říčky Hloučela propojující obě vodní plochy. Podle vyjádření Zemědělského obchodního
družstva Plumlov, které na uvedených pozemcích hospodaří, hnojiva do přehrady nesměřují. „Hnojíme jenom v takových dávkách,
aby to rostliny zvládly spotřebovat.
Navíc tak činíme anorganickými
hnojivy, která fosfor neobsahují.
Kromě toho, i kdyby se hnojiva
dostala do povrchových vod, rozpustila by se a určitě by nebyla
vidět,“ tvrdí předseda společnosti
Ladislav Spurný, podle něhož
pěna v Kleštínku může pocházet
například ze saponátů, jimiž někteří chataři umývají svá auta.
O tom, že by zemědělci nad přehradou přestali hnojit, nebo že by
zde zřídili pastviny, Spurný neuvažuje. „Bez hnojení dnes nic nevypěstujete. A co se týče pastvin?
Tak to bychom museli projednat s
majiteli pozemků. Ovšem v tuto
chvíli o ničem takovém nepřemýšlíme,“ vysvětlil Večerníku
Ladislav Spurný, podle něhož se
zemědělci snaží nad přehradou

pěstovat takové plodiny, které
vodu zadržují. „Jedná se například o pšenici, ječmen či řepku,”
uvedl.
Problém s možným splachy hnojiva z polí by pomohl vyřešit i projekt golfového hřiště, které mělo
nad přehradou vzniknout. Ten
je však v tuto chvíli na mrtvém
bodě. „V územním plánu počítáme s tím, že by se na pozemcích
nad plumlovskou přehradou ve
směru na Krumsín skutečně vybudovalo golfové hřiště. Bohužel
se zatím nenašel investor,“sdělil
nám plumlovský starosta Adolf
Sušeň. Ohledně pozemkových
úprav se ale situace pomalu posouvá kupředu. „V současné době
jednáme s velkým množstvím
majitelů pozemků nad přehradou a brzy budeme připravovat
projekt pozemkových úprav,“
prozradil starosta Plumlova. Ve
městě právě probíhá výstavba
kanalizace, která by měla zabránit, aby splašky z plumlovských
domácností odtékaly do Podhradského rybníka. „Spěcháme, kanalizace se ve městě buduje hned
na třech místech,“ informoval o
aktuálním průběhu stavby Adolf
Sušeň.

www.vecernikpv.cz

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

Myslivci loni v regionu odstřelili přes tři stovky jelenů
V Žárovicích se o víkendu konala oblíbená přehlídka trofejí

Žárovice/mls - Přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v
loňském roce na Prostějovsku
byla v sobotu a v neděli k vidění
v kulturním domě v Žárovicích.
„Loňský rok nebyl pro lov hlavně černé zvěře právě příznivý.
Z lesa totiž vylézala méně než
obvykle, neboť v něm měla dostatek potravy. Byl totiž semenný rok buku a dubu,” zmínil se
hlavní organizátor Jiří Korhon
z prostějovského mysliveckého
spolku. Navzdory tomu mohli
návštěvníci v Žárovicích obdivovat nespočet trofejí. K těm nejvýraznějším patřilo paroží jelenů
ulovených na Drahanské vrchovině. „Loni bylo v tomto prostoru odstřeleno přesně 338 jelenů.

Nejsilnější trofejí jelena, kterého
ulovil v honitbě Březina, se mohl
pochlubit Tomáš Valehrach. Nejsilnějšího srnce pak skolil Rudolf
Štěpánek z honitby Tištín,” vypíchl Jiří Korhon. Velký obdiv na
přehlídce sklízela i díla Zdeňka
Nadymáčka z Rychtářova, který
myslivecké motivy kreslí technikou gravírování přímo na daňčí
´lopaty´.
„Hodně času mi při tvorbě zabere přemýšlení, jak využít lopatu
tak, aby vytvořená kompozice
dávala nějaký smysl. Pak už mi
to jde celkem od ruky, jednu
takovou věc mám za den hotovou,” zmínil se umělec, který svá
výjimečná díla prodává skutečně
do celého světa.

Fotoreportáž

Sobotní program oživilo vystoupení špičkových mysliveckých trubačů z Lipníku nad
Bečvou, kteří zahráli průřez
mysliveckou hudbou od 18.
století do současnosti. Podobné
uznání jako vystavené trofeje,
obrazy i hudba sklidila rovněž
tradiční myslivecká kuchyně.
V poledne se k pultíku, kde se
prodával srnčí guláš, svíčková
a řízky táhla neobyčejně dlouhá
fronta.
„Jen za sobotu jsme prodali
kolem pěti set porcí,” hlásil
starosta Plumlova a tradiční
šéfkuchař na podobných akcích
Adolf Sušeň. V Žarovicích to
prostě o víkendu stálo za to.
LOVU ZDAR

Kostelec na Hané/mik - V sobotu předminulého týdne užil
třiačtyřicetiletý muž drogu pervitin a tři dny nato ho policisté
zastavili při jízdě autem v Kostelci na Hané. Muž v sobě drogu
ještě měl, navíc vozidlo řídil i přes soudní zákaz. Za to mu hrozí
soud a až roční vězení.
„V úterý před jedenáctou hodinou v noci zastavila policejní hlídka
v Revoluční ulici v Kostelci na Hané řidiče osobního auta. Muž byl
vyzván k předložení dokladů, policistům ovšem ukázal jen doklady
od vozidla. Lustrací bylo záhy zjištěno, že dotyčný má od června
2010 do června 2012 zákaz řízení motorových vozidel. Dále byl
řidič podroben dechové zkoušce, která neprokázala ovlivnění alkoholem,“ uvedla Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Policistům se však chování řidiče zdálo podezřelé, a proto přistoupili ke zkoušce na jiné návykové látky. „Provedený test přístrojem
DrugWipe 5+ byl pozitivní. Řidič se přiznal, že v sobotu, tedy tři
dny předtím, užil pervitin. Třiačtyřicetiletý muž byl vyzván k lékařskému vyšetření a byla mu zakázána další jízda,“ dodala mluvčí
policie.

V Dětkovicích se lidé
důstojně loučili s lípami
Dva letité stromy u kapličky
už ohrožovaly místní obyvatele

Jeleni z Drahanské vrchoviny. Mezi trofejemi jelenů zastřelených
na Prostějovsku vynikala ta, která patřila Tomášovi Valehrachovi
z honitby Březina.
Foto: Martin Zaoral

trofeje v Žárovicích

Dětkovice/mls - Svíčky u kořenů, smuteční mašle kolem
kmenů a kondolenční listina,
pod kterou se mohli podepsat místní obyvatelé. Takto
netradičně vypadalo sobotní
rozloučení s dvojicí lip stojících u kapličky svaté Anny v
Dětkovicích.
„Tyto stromy provázely celý
můj život. Prý byly zasazeny
v roce 1946, což je i rok mého
narození. Jejich skácením se
změní tvář naší obce, přitom
o něm málokdo ví. Proto jsem
se rozhodla na něj upozornit,”
vyjádřila se Anna Černá z Dětkovic, která originální rozlučkovou akci uspořádala. Místní
rodačka doufá, že dřevo z pokácených stromů neskončí někde

v krbu, ale že bude využito řezbáři k vytvoření soch, které by
stromy připomínaly. Stromy v
Dětkovicích budou pokáceny z
bezpečnostních důvodů. „První
strom se naklání ve směru do
vozovky a představuje nebezpečí pro místní občany. Druhá
lípa je nakloněna směrem ke
kapli a ohrožuje kříž. Přestože
v obou případech je zdravotní
stav letitých stromů poměrně
dobrý, bohužel ani v jednom z
nich nejde provést opravný řez
koruny,” vysvětlil důvody skácení zahradní architekt Karel
Zelený. Lípy by měly jít k zemi
do konce letošního března. Na
jejich místě budou vysazeny
nové stromy malokorunných
nižších tvarů.

„Názory se kolikrát rozcházejí, ale zatím vždy došlo ke kompromisu,“
oceňuje práci zastupitelů čelčický starosta Karel Černý
Nakloněná rovina. Hnojená pole klesají přímo k potoku Kleštínek, který
se vlévá do nádrže.

Lutotína. Byli přivoláni k
případu požáru zahradní
chatky, která podle informací místních obyvatel

údajně vzplála díky neopatrnosti majitele. Hasiči
hned po příjezdu zjistili
pravý důvod.

Neopatrnost. V těsném sousedství této chatky spaloval její majitel nahrabanou starou trávu. Vítr pak přenesl jiskry přímo do chatky.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Špinavá voda. Takto vypadal potok Kleštínek minulý týden. Loni pěna
hrála všemi barvami...

„K požáru zahradní chatky do
obce Lutotín na Prostějovsku
vyjížděli profesionální hasiči z
Prostějova a hasit pomáhali také
dobrovolní hasiči z Kostelce na
Hané a Lutotína. Po příjezdu
hasiči zjistili, že hoří zděná zahradní chatka o rozměrech sedm
krát tři metry. Majitel poblíž
chatky pálil hromadu shrabané
trávy a díky větru se požár přenesl na zahradní chatku. Oheň
zničil uskladněné dřevo, trámy
a desky i plechovou střechu podbitou dřevem,“ sdělila Večerníku
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Požár předběžně způsobil škodu
za 10 tisíc korun, zcela jasnou
příčinou vzniku ohně bylo pálení
trávy. Ke zranění osob nedošlo.

Na školu ve Ptení si posvítili inspektoři
Nezjistili žádné výraznější pochybení

Ptení/mls - Na základní školu
ve Ptení dorazila Česká školní inspekce, které své šetření
dokončila v pondělí. Dorazila
nedlouho poté, co byl ředitel
školy Pavel Kolář v médiích
označen za „muže dvou tváří“. Inspektoři by se na škole
zřejmě objevili tak jako tak,
mediální humbuk jejich příjezd zřejmě jen uspíšil. Celou

region@vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

V Kostelci na Hané zastavili
policisté řidiče ovlivněného
PERVITINEM

Dominanta. Jen v sobotu si do kulturáku v Žárovicích našlo Umělec i myslivec. V Žárovicích budila obdiv i tvorba Daňci z Kladek. Tato krásná zvířata do loňského roku žila
cestu přes šest stovek platících návštěvníků. Sálu dominoval výtvarníka Zdeňka Nadymáčka z Rychtářova, který mysli- v daňčí oboře v Kladkách. Úspěšným lovcem se stal Petr
Faltýnek.
3x foto: Martin Zaoral
čtyřletý jelen, kterého zastřelil Vojtěch Molnár z Myslejovic. vecké motivy kreslí přímo na daňčí „lopaty”.

Teče do nádrže. V těchto místech potok Kleštínek vtéká do vyčištěné
přehrady.
3x foto: Martin. Zaoral

POŽÁR: Muž v Lutotíně pálil trávu a vypálil chatku! Ve Smržicích začali budovat kanalizaci
Lutotín/mik - Pět minut po
šestnácté hodině ve čtvrtek
uplynulého týdne vyjížděli prostějovští hasiči do

776 159 120

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

záležitostí se kromě policie
zabývala právě Česká školní
inspekce.
Podle předběžných závěrů však
neobjevila nic, co by ohrozilo setrvání Pavla Kováře ve
funkci ředitele školy. „Byla to
moje první inspekce. Trvala od
středy do pondělí. S kvalitou
výuky byli inspektoři spokojeni, určité výhrady měli pouze k

administrativě. Například jim
vadilo, že ve ´Výroční zprávě´
chyběla kolonka ´Odbory´. Tu
jsem v ní neuvedl proto, že na
škole žádné odbory nemáme.
Záležitostí ohledně mého hraní
po klubech se zabývali pouze
okrajově,“ sdělil Večerníku Pavel Kovář.
Ten se ve svém volném čase
práci DJ věnuje i nadále. Loni

na podzim měl na facebooku
zvát mládež na akce s levným
alkoholem. Rodiče, učitelé,
žáci i obyvatelé Ptení se však
ve většině za „svého“ ředitele
postavili a on zůstal i nadále
ve své funkci. Argumentovali
především tím, že Pavel Kovář
je schopný manažer, který na
škole dokáže vytvořit kreativní
prostředí.

Uzavírka hlavní silnice se plánuje až na duben

Smržice/mls - Velkou trpělivost
od občanů bude podle starostky Smržic Hany Lebedové
vyžadovat stavba potřebné
kanalizace v obci. Akce za 130
milionů korun byla oficiálně
zahájena ve čtvrtek 1. března a
potrvá až do konce roku 2013.
Rozkopaná bude podstatná
část obce. Přitom nepůjde
o letošní jedinou investiční
akci ve Smržicích. Na řadu
postupně přijde i rekonstrukce
náměstí E. Kubíčka, doplnění

vybavení sportovního areálu
a také výsadba zeleně v Jižní
ulici.
„Po dokončení v prosinci 2013
by všechny domácnosti měly být
na kanalizaci napojeny. Nyní je to
přibližně jedna třetina z nich,“ sdělila
Večerníku Hana Lebedová. Občané
Smržic si od výstavby kanalizace
mimo jiné slibují zlepšení kvality
vody v Českém potoce. „V současné
době do něj stále odtékají splašky
některých smržických domácností,“
posteskla si starostka s tím, že v ne-

dalekých Čelechovicích, kudy Český
potok rovněž protéká, už kanalizaci
mají hotovou.
Stavbaři ve Smržicích začali pracovat na zelených plochách, jejich
bagry se však brzy zakousnou i do
jednotlivých komunikací. „Uzavírka
hlavní silnice je plánována na duben
až květen letošního roku,” uvedla starostka. O podrobnějších informacích
týkajících se výstavby kanalizace
budou jednotliví občané Smržic informování prostřednictvím dopisů i
nového obecního zpravodaje.

Regionální želízka v soutěži
ZLATÝ ERB tentokrát neuspěla
Prostějovsko/red - Zástupci
Prostějovska v letošním devátém ročníku regionální soutěže
webových stránek měst a obcí
ZLATÝ ERB neuspěli, když
Němčice nad Hanou ani Mořice
se neprobojovaly mezi první trojici oceněných. Přitom Němčice
skončily loni na druhém místě...
Nejlepší internetové stránky a
elektronické služby měst a obcí
vyhodnotila krajská porota,
která také minulé pondělí v sídle
úřadu předala vítězům ocenění.
Kategorii nejlepších webových
stránek ovládl Jeseník, nejlepší

obecní webové stránky má Cholina.
„Weby samospráv jsou každým
rokem zajímavější. Je vidět, že
komunikace s veřejností skrze moderní komunikační prostředky je
pro starosty velice důležitá,“ uvedl
náměstek hejtmana Pavel Horák.
Město Jeseník si ze soutěže odnáší
cenu také za nejlepší elektronickou
službu, když porotu zaujalo zvukovým záznamem ze zasedání zastupitelstva. O první příčku se s městem Jeseník dělí město Olomouc, a
to za službu městských památek v
trojrozměrné mapě.

Veřejnosti se nejvíce líbily webové
stránky obce Hradec - Nová ves z
Jesenicka. Vítězové všech kategorií
postupují do celostátního kola soutěže. Jeho slavností vyhlášení proběhne 2. dubna v Hradci Králové.
Letošního ročníku regionálního
kola soutěže Zlatý erb se v Olomouckém kraji zúčastnilo 8 měst
a 22 obcí. Celkem 17 účastníků
se utkalo o nejlepší elektronickou
službu.
Více o soutěži včetně přehledu tří
nejlepších ve všech kategoriích
najdete na internetových stránkách http://zlatyerb.obce.cz/.

Čelčice – Přesně 320 dní starostuje Čelčicím Karel
Černý. Do čela obce s více než pětistovkou obyvatel byl zvolen počátkem května, tedy necelý měsíc
po dubnových předčasných volbách. Po loňské
opravě rozhlasu a několika dalších menších akcích
věří, že se podaří získat peníze a postavit víceúčelové hřiště, opravit hasičárnu či zateplit budovy.
Jiří Možný
Starostou jste po opakoý
vaných volbách necelý
edlo?
rok, co se Vám zatím povedlo?
„Máte pravdu. Starostou jsem
poprvé a teprve od 6. května
2011 a je to doba učení, seznamování se s úkoly, kteréé tato
funkce přináší. Zatím se nám
podařilo uklidit a nadrtit staré
ly po
betony, které nám zůstaly
níku, a
vybudování nového chodníku,
tento materiál budeme dálee poudníků
žívat na podsypy cest, chodníků
m noa podobně. Nakoupil jsem
vou komunální techniku, přijal
jsem jednoho pracovníka z úřaotovit
du práce, nechal jsem vyhotovit
tromy
znalecký posudek na stromy
acovat
kvůli bezpečnosti, vypracovat
tory a
projekt na skladovací prostory
p
spoustu
dalších drobných věcí.“
První větší akci, do které
jste se chtěl pustit, byla
níků,
oprava rozhlasu a chodníků,
jektů
následně příprava projektů
y popro rybník. Jak jste tady
kročili?
„Ano, první akce, která se mi
podařila uskutečnit, byla opraprava
va obecního rozhlasu. Oprava
chodníků bude probíhat v etaho
pách podle možností našeho
rozpočtu nebo dotací, kteréé
se pokusíme získat. Výstavba retenční nádrže

v našem katastru se nám trošku
zadrhla na jednom pozemku,
který ještě není vykoupen. Nyní
yp
se o tom jjedná a vypadá
to,, že
vše dobře dopadne a budeme
moci začít se stavbou.“
Obdrželi jste loni i nějaO
kou dotaci?
„Žádnou dotaci jsme neměli a vše, co jsme vybudovali,
bylo z vlastních zdrojů. Jak už
jsem řekl, byl to úklid betonů, výsadba zeleně v zahradě mateřské školky, oprava
výtluků na silnicích v obci,
vymalování a položení nových podlah v mateřské
škole, úprava projektu na
multifunkční hřiště a další
věci.“

Co plánujete na letošek,
žádali jste o finance?
„Letos jsem podal pět žádostí o
dotace. Na renovaci veřejného
osvětlení, vybavení našich hasičů, vybudování multifunkčního
hřiště, opravu hasičské zbrojnice, zateplení a výměnu oken
na obecním úřadě a ve školce.
Doufám, že aspoň některé vyjjdou.“
Kdybyste měl zmínit kulturní a společenské akce,
chystá se v Čelčicích něco na
j
nejbližší
dobu?
„Kulturní, společenské a sportovní akce u nás pořádáme celkem často. Letos v lednu zde byl
obecní ples, okresní myslivecký

za mnou bude vidět práce, kterou dělám. Zastupitelstvo obce
spolu vychází podle mého názoru velmi korektně, nevím o nějakých nesvárech, nebo nechuti
se na něčem dohodnout. Zatím
jsme se dohodli na všech nutných věcech. Je pravda, že názory se kolikrát rozchází, ale zatím
vždy došlo ke kompromisu, což
jje velmi pozitivní.“
Co byste chtěl stihnout do
řádných voleb?
„Nejen já bych rád stihl vše, co
Symbol Dětkovic. Lípy, které desítky let rostly u kapličky svaté
jjsme si napsali do plánu rozvoje
Anny, půjdou do konce března k zemi. Na jejich místě budou zasazeob
obce. Samozřejmě, že vše závisí
ny nové stromy.
Foto: Martin Zaoral
na finančních možnostech obce.
V současnosti probíhá nucené
ká
kácení
starých a nemocných
st
stromů
a prodej dřeva pro místní občany. Začínáme dělat nový
úz
územní plán, probíhají výběrová řízení na stavbu hřiště, skla- Olomouc, Prostějov/mik - noho měsíce nastoupilo do
do
dových prostor, územní plán. Úřad práce Olomouckého zaměstnání 1 839 osob, což
kraje vydal statistiku vývoje je o 159 osob méně než v
nezaměstnanosti
za
up- předchozím měsíci. Počet nově
lynulý měsíc. Z ní vyplývá, registrovaných uchazečů byl o
že v únoru tohoto roku míra 1 847 nižší než v lednu a činil
nezaměstnanosti v kraji 3 517 osob,“ uvedla Věra Crhameziměsíčně vzrostla o 0,2 nová, ředitelka Úřadu práce v
procenta a dosáhla tak výše Prostějově.
12,1 procenta. Počet uchazečů Na konci února bylo v krajské
o zaměstnání se zvýšil o 585 databázi volných míst nejvíce
osob.
pracovních příležitostí pro
Ve srovnání se stejným dělnické strojírenské profese měsícem loňského roku se počet kováře, nástrojaře a dále pro poPrvní mu
muž Čelčic Karel ČERNÝ nezaměstnaných v Olomouck- mocné pracovníky, řidiče, prao plánu
plán na vytvoření rybníku ém kraji ovšem snížil o 1 785 covníky v oblasti pojišťovnictví,
osob a míra nezaměstnanosti obchodní zástupce, řidiče,
o 0,6 procenta. “Během jed- slévače, svářeče a techniky.
M
Máme v plánu opravu hasičské
Nezaměstnanost v kraji
zb
zbrojnice, dětského hřiště a další
Lidí bez práce
Míra nezaměstnanosti v %
vě
věci. Tyto úkoly se nám snadně- Okres
ji podaří uskutečnit jen za pod- Jeseník
3 760
17,9
po
13 434
10,7
pory místních občanů, pokud Olomouc
bu
6 256
10,5
budou chtít. Každý dobrý nápad Prostějov
a pomocná ruka se nám velice Přerov
8 989
12,9
ho
Šumperk
8 507
13,7
hodí.“

ples a v únoru zahrádkářský
ples a dětské šibřinky. 30. března zde vystoupí Pavel Šporcl a
Zlínská filharmonie, na 1. dubna chystáme v kulturním domě
koncert základních uměleckých
škol. Tyto akce tvoří součást
Hudebního festivalu Haná, který pořádá svaz obcí Prostějov
venkov a koná se od 30. března
do 1. dubna. Dále zde proběhne
hasičská soutěž v uzlování a na
5. května nám připadnou hody.
Přitom proběhne turnaj v nohejj , který
ý ppořádáme už
bale trojic,
mnoho let.“
JJaká je atmosféra v obci
a na zastupitelstvu, vycházíte spolu korektně?
„Atmosféra v obci je různá,
protože lidé mají různé názory. Někteří mi fandí, některým
jsem trnem v oku, ale tak to asi
funguje všude. Pevně věřím, že

„Vypadá to,
že vše dobře ddopadne
moci začít
a budeme m
stavbou“
se st

Nezaměstnanost v regionu roste
V kraji je 40 946 lidí bez práce

Kultura v Prostějově a okolí
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pozvánka na ...
Ježek a Sněhulák se vrátí do Husova sboru

SKA´N´DAAL
V APOLLU!
Zatímco venku příroda hibernuje, skupina už se probudila
ze zimního spánku a vyrazila na své „Na draka tour 2012“
V pátek večer se prostějovská Barákova ulice rozvlnila do rytmu ska a reggae. Ano, do
Apolla zavítali hudebníci kapely SkA'N'DaaL
z Hradce Králové. Tato partička, od prvopočátku koketující se ska, jazzem a dalšími
hudebními žánry, dnes vytříbila svůj zvuk k
jednomu z nejzapamatovatelnějších na české scéně. Aby taky ne! Každý z těch deseti
lidí je tak výrazná osobnost, že vás prostě
baví je pozorovat. „Naše banda má deset lidí, deset statečných, je to jak vítr, co se k vám
teď řítí ne, že ne…,“ jak se zpívá v jednom
textu jejich songu.

Prostějov/mls
Všichni byli nabití pozitivní energií, kterou postupně rozšířili
po celém klubu, a i když byla
návštěvnost v Apollu docela
nízká, nálada na bodu mrazu
rozhodně nezůstala, právě
naopak! Skáčkaři to rozjeli a
pařili pod podiem jako diví. Asi
padesátka nadšenců tančila a
skákala do výrazných rytmů už
při zkoušce kapely, kdy nadskakovala dokonce i vzduchotechnika v klubu. Samotný koncert
se rozjel naplno kolem desáté.
Pivo teklo proudem, všichni

se dobře bavili a tančilo se až
dlouho do noci. Na závěr si
mohli všichni účastníci odnést
domů na památku pestrobarevné samolepky.
A pokud právě teď litujete,
že jste páteční večer strávili
raději u televize, nezoufejte!
Ska´N´daal své turné nekončí,
je naopak právě v polovině.
Královéhradeckou
partičku,
která se snaží v dnešních
vodách pop music proplout po
svém, tak můžete vidět ještě
třeba v Uherském Hradišti,
Zlíně, Litomyšli a dalších
městech.

Kdo neviděl DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
v akci, má opět šanci tuto neděli
Prostějov/mls - Velké dobrodružství
jednoho zvědavého a vůbec ne ospalého ježka, které se klidně mohlo odehrát
zrovna na vaší zahradě, sehraje Divadlo
Plyšového Medvídka ve své autorské
hře Ježek a Sněhulák. Proč musí ježci v
zimě spát? Proč nemůžou odletět s čápy
do Afriky? Kdo si to vymyslel, tohleto
spaní? A kdo to na nás v zimě sype ten
sníh? Odpovědi na tyto otázky se malí
i nejmenší, stejně jako „rampouchy dospělácký“ dozví v neděli 25. března od
15.30 hodin v přednáškovém sále fary
Církve československé husitské v Prostějově.
Premiéra této autorské hry Ježek a sněhulák se zde konala v neděli 4. března. „Moje
pětiletá holčička se strašně na divadélko
těšila a já po zkušenostech z divadel, které
jsme viděli, jsem se těšila spíše kvůli ní. Při

většině pořadů pro děti se totiž dospělý divák malinko nudí. Představení Ježek a sněhulák mě ale mile překvapilo a přesvědčilo
o opaku. Bylo poutavé a zábavné nejen
pro malé caparty, ale dobře jsem se bavila i já a bylo vidět, že i ostatní dospěláci.
Opravdu to bylo příjemně strávené nedělní
odpoledne,“ vyjádřila se po premiéře Jana
Kadlecová z Prostějova s tím, že ji trošku
mrzelo, že uvedení hry nepředcházelo
přivítání diváků a představení souboru.
„Až po skončení jsme se museli jít dotázat, abychom zjistili, s kým jsme měli tu
čest,” dodala Kadlecová. Inscenace Ježek
a Sněhulák vznikla podle scénáře Matyáše
Dlaba, režie se ujal Konrád Popel, který je
autorem řady úspěšných představení pro
děti. V minulosti působil jako umělecký
šéf Divadla Polárka v Brně či kmenový
režisér Loutkohry Jihočeského divadla v

Českých Budějovicích. Pohádka je určena
dětem od tří let, není závislá na světelné či
zvukové technice, je přenositelná jak do
interiéru, tak do exteriéru. Představení hrají
tři herci s velkými loutkami (muppety) a
doprovází je živá hudba. „Přijďte se podívat, co všechno zažijí Ježek a Sněhulák,
dva vypráskaní uličníci uličnický jak veverky zvědaví. Dozvíte se, jak se stalo, že
málem s panem Čápem do Afriky odletěli,
jak si stromy nazdobili, jak lyžovali a pana
Strašáka potkali a zima dávno přišla a ježek
přitom ještě neusnul!“ pozvala všechny do
hlediště Petra Šigutová, produkční Divadla
Plyšového medvídka.
S režisérem Konrádem Popelkou připravuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
exkluzivní rozhovor, který najdete v
jednom z dubnových čísel nejčtenějšího
regionálního periodika.

Nejvýznamnější kulturní akce...

Festival JEDEN SVĚT 2012 se rozjíždí NEVĚSTA, KAM SE PODÍVÁŠ...
V Prostějově vše vypukne zítra

Prostějov/pk - Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech VYPUKNE v Prostějově
již zítra, tj. v úterý 20. března 2012.
Prostějovská sekce se koná od 20. do
22. března v Kavárně ve Špalíčku.
První festivalový večer v 18:00 zahájí
místostarostka města Prostějova RNDr.
Alena Rašková a ředitel pobočky Člověk
v tísni v Olomouci Richard Kořínek.
Bude se promítat film režiséra Víta
Janečka Závod ke dnu, který komplexně
a aktuálně popisuje ekonomickou krizi a
její dopady na společnost. V dokumentu
jsou znázorněny například výpovědi
bývalých zaměstnanců OP Prostějov
na Jesenicku spolu s názory odborníků
v oblasti ekonomie, sociologie, aj. Po
projekci dokumentu bude následovat
debata s psychologem zabývajícím se
důsledky nezaměstnanosti PhDr. Adolfem Tomandlem.
Nabitý program festival nabídne
ve středu 21. března, kdy se budou
promítat dva dokumenty. Středeční
podvečer začne v 17 hodin ve znamení

hlavního motta festivalu – Protesty,
nepokoje, revolta. Dokument Nedáme
se umlčet o revolucích tzv. arabského
jara v Tunisu, Egyptě a Libanonu
nabídne divákům autentický pohled
aktivistů těchto revolucí. Od 19-ti hodin
festival prostřednictvím filmu Davida
Vondráčka Láska v hrobě zavítá opět
do České republiky. Návštěvníkům projekce tohoto velmi autentického dokumentu naskytne příležitost nahlédnout
pod pokličku krušného života lidí bez
domova. Tento film doprovodí debata
pracovníků Charity Olomouc Bc. Ive-

tou Mackovou a Tomášem Pavlíčkem,
Dis., kteří s lidmi bez přístřeší pracují.
Festival Jeden svět 2012 v Prostějově
vyvrcholí ve čtvrtek 22. března v 18 h
závěrečnou projekcí dokumentu Martina Marečka Pod sluncem tma o rozvojové pomoci České republiky v Zambii.
Ti, kteří se o humanitární a rozvojovou
pomoc zajímají, by si neměli nechat
ujít také následnou debatu s Martinem
Vylíčilem, studentem doktorského studia Mezinárodních rozvojových studií
na Univerzitě Palackého v Olomouci,
který má zkušenosti z misí například
na Ukrajině, v Srbsku či v Pákistánu.
Vstupné na všechny projekce je 50 Kč.
Během trvání festivalu budou
v Kavárně ve Špalíčku k dispozici
informační materiály o působení
organizace Člověk v tísni, o.p.s.
u nás i v zahraničí. Bližší informace k festivalu naleznete také na
www.jedensvet.cz/Prostějova a na
Facebooku: Jeden svět Prostějov.
Mediálním partnerem festivalu je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

DNES POSLEDNÍ ŠANCE:

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ARAKAIN S LUCIÍ BÍLOU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
exkluzivní mediální partner, pro vás ve
spolupráci s pořádající manažerskou
agenturou skupiny Arakain, připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert
této kapely v rámci šňůry BEST OF
TOUR 2012 s Lucií Bílou, který se koná
už tento 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...
Ve druhém dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že nový společný hit skupiny ARAKAIN a Lucie Bílé se jmenuje „V RUCE
SVÍRÁM KŘÍŽ“! Jsme rádi, že vás „boj“
o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se
v losovacím osudí sešlo JEŠTĚ O NĚCO
VÍCE správných odpovědí, než při premiérovém klání. Bylo jich přesně 536, děkujeme!
Z nich jsme vylosovali dvojici: Alena
ZAČALOVÁ, Lískovec 338, Brodek u

Prostějova * Tomáš NOVOTNÝ, Víceměřice 85
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit
přímo v redakci PV Večerníku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:

Na jakém místě se konal
první koncert celé jarní šňůry?
Na odpovědi čekáme v redakci do
ČTVRTKU 22. BŘEZNA, přičemž třetí
dvojici výherců budeme kontaktovat telefonicky ještě v tentýž den, případně v pátek
dopoledne.
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.

Smržice ožily svatebním dnem
Bílý závoj, bílá vlečka, bílé šaty svatební,
bílý kočár s párem koní, o tom každá holka sní

Pohromadě. Tolik krásy najednou bylo možno v průběhu dne shlédnout několikrát.

Petra Černocká zpívá ve své písni, jak krásný je svatební
den. Stejně tak pro mnoho párů je tento den tím nejkrásnějším a nejdůležitějším v jejich životě. O uplynulém víkendu
jste se mohli na vlastní oči přesvědčit, proč tomu tak vlastně
je. Přehlídka všeho krásného, co si jen dokážete představit,
to vše na Vás dýchlo tu pravou atmosféru, kterou zažijete
opravdu jen ve svatební den.
Smržice/pep
Nápad se zrodil v hlavě paní Coufalové,
která je novou provozní restaurace U
hřiště ve Smržicích. „Připomenout naše
společenské zařízení veřejnosti, bylo důvodem k uspořádání této akce. Svatební
den měl být tou nejlepší vizitkou“, uvedla Coufalová.
A na co vše se mohli návštěvníci těšit?
Restaurace „U hřiště“ připravila na ukázku svatební raut a několik svatebních

tabulí. Dalším hlavním partnerem bylo
kadeřnické a kosmetické studio Creativ
Prostějov, které se staralo o krásu zúčastněných, zejména dámského pohlaví.
Spodní prádlo, svatební líčení, nabídka
dovolených, ochutnávka vín, květinářské práce a mnoho dalších věcí jste dále
měli možnost shlédnout na této akci.
Hlavním lákadlem pak byla zejména módní přehlídka, kde se se svými
modely představil Salon Edis Přerov
a v prostějovském podvědomí známá

firma Ševčík, která na tuto akci oblékla
muže. Celým dnem provázel moderátor
a svatební Dj Jaromír Šmída, jenž se
zhostil své role také na výbornou. Bonusem bylo vystoupení semifinalisty
Superstar, Tomáše Jurenky a břišní tanečnice Daryi Ermakovové, původem
z Kazachstánu.
„Byla to povedená akce, jsem velice
spokojena z prezentací firem, nejen
z prostějovska, především
salonu
Creativ. Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem hostům a ti z Vás, kteří
se nemohli dnes zúčastnit mám dobrou
zprávu, chystáme se tuto akci zpravidelnit, takže nezoufejte a přijďte třeba
příště, dodala spokojeně/s úsměvem
Coufalová.
Na závěr svatebního dnu ve Smržicích
proběhla bohatá tombola, která potěšila
nejednoho návštěvníka a zpříjemnila již
tak nádherný, slunečný den.

INZERCE

Svatební tabule. Návštěvníci mohli obdivovat hned
několik tabulí, připravených restaurací U hřiště.

Kdo z koho! I takto si zpříjemnili svatební den účastníci
módní přehlídky.
3x foto: Josef Popelka

Snímky filmaře-pilota promítnou v archivu

Prostějov/red - Jako svou další
pravidelnou akci pro veřejnost přichystal Klub historický a státovědný v Prostějově (KHS) filmovou
projekci tří snímků prostějovského amatérského režiséra Jaroslava Mencla. Tento v současnosti na
veřejnosti nepříliš známý filmový
nadšenec se natáčení filmů začal
plně věnovat v polovině minulého

století, kdy skončil s povoláním pilota veřejné letecké dopravy.
Se svými filmy se účastnil řady mezinárodních festivalů a autorských večerů, na
kterých získal několik významných ocenění. Po roce 1953 stál při vzniku amatérského filmového klubu v Prostějově,
který fungoval původně pod městským,
později okresním kulturním střediskem.
Jako metodik pro film zde v rámci studia

amatérských filmů působil až do své smrti
v roce 1985. Po roce 1989 byly snímky
bývalého filmového klubu předány do
Státního okresního archivu Prostějov. Na
klubovém večeru KHS budou promítnuty
Menclovy filmy Tulák a růže, Démonka
a Není jenom šeroká. Projekce snímků se
uskuteční v úterý 20. března 2012 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního
archivu Prostějov v Třebízského ulici.

Ze života města
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S radary jako na houpačce
Radní budou znovu jednat s Czech radarem!

Nedávno prostějovský
magistrát vypověděl
smlouvu se společností
Czech radar, která v našem městě instalovala
radary na měření rychlosti. Ty musely být záhy
odstaveny, protože podle
krajského úřadu i ministerstva dopravy byly porušovány zákony. Zejména s ohledem na podezření, že
s osobními daty řidičů přichází do styku nepovolaná
soukromá osoba, tedy přímo společnost Czech radar. Stacionární, nebo mobilní? Ve městě se zřejmě bude ve velkém měřit rychlost i nadále. Jakým způsoKoláž Pv Večerníku
Stav se rok a půl nijak neměnil, magistrátu tak došla bem, to ovšem ještě není jisté.
trpělivost a ustoupilo od smlouvy. Teď to ale vypadá,
není. Takže my teď budeme dále jasně stanovit, zda se tak bude u přestupců. Bez toho, že by ji
že radary dostanou ještě jednu šanci...
diskutovat, především o tom, jestli dít pomocí stacionárních radarů zase někdo právně napadl,“ dodal
Prostějov/mik
„ Před dvěma dny jsem od ředitele
společnosti Czech radar obdržel
dopis, ve kterém mě žádá o další
jednání ohledně měření rychlosti
v Prostějově. Nechci předjímat,
jak to dopadne. Czech radar tvrdí,

že nové stanovisko ministerstva
dopravy je opravňuje k tomu, že
jejich systém je naprosto bezproblémový. My ale máme trochu jiný
pohled na věc. Pořád totiž existuje
stanovsko Krajského úřadu v Olomouci, které říká, že měření za
stávajících podmínek v pořádku

je vůbec v zájmu bezpečnosti dopravy v Prostějově, aby se tady
měřila rychlost,“ sdělil Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova. Tím
naznačil, že definitivní konec s
radary v našem městě být nemusí.
„Pokud se rozhodneme, že budeme
pokračovat v měření, musíme si

Radní „okotili“ miliony
Rozpočet bude významně posílen

Prostějov/mik - V loňském roce na
základě rozhodnutí Zastupitelstva
města uložili prostějovští radní volné
finance do několika finančních ústavů.
Důvodem byla snaha ze zrovna nepotřebných peněz města získat úroky,
především z termínovaných vkladů. A
podařilo se.
„Za loňský rok činil výnos ze zhodnocování volných finančních prostředků
města Prostějova zhruba dva miliony
korun,“ sdělil na úvod Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova. Podle jeho
slov je uložení desítek milionů korun
do správy finančních ústavů bezpečné.
„Máme termínovaný vklad ve výši deseti milionů korun u Reifeissen Bank,
další termínovaný vklad dvaceti milionů
korun u Volks Bank a znovu máme vlo-

žený termínovaný vklad u J&T banky.
Navíc disponujeme dvěma spořícími
účtu u Československé obchodní banky a nakoupili jsme rovněž dluhopisy
u Credit Bank,“ vypočítal renomované
bankovní ústavy prostějovský primátor.
Jak vidno, město nechalo „pracovat“
zhruba šedesát milionů korun. „Za celý
rok 2011 byla výše zhodnocení volných
prostředků města 1 194 356 korun, navíc
disponujeme účty, které můžeme zrušit
během jediného dne. O výše uvedenou
částku bude posílen rozpočet města,“ vysvětlil první muž naší radnice. Jak ještě
primátor dodal, město desítky milionů
stále bude rozmnožovat. „Samozřejmě,
je to velice bezpečné a dva miliony korun ročně navíc nejsou nezanedbatelné,“
uzavřel toto téma Miroslav Pišťák.

nebo mobilních. Očekáváme také
širokou diskuzi mezi veřejností.
Jde o to, kolik radarů by mělo
v Prostějově být a ve kterých
lokalitách se rozmístí. A co je
nejdůležitější, musí se zvládnout i
následná administrativa při zpracování podkladů pro správní řízení

Město pronajme Lesům kus Hloučely
Lesníci se prý dokáží
o biokoridor postarat lépe
Prostějov/mik - Rada města rozhodla
o tom, že přestane vyplácet veřejné
finanční podpory dvěma organizacím
ochránců přírody, které se starají o
údržbu a úklid biokoridoru Hloučela.
Místo toho radnice pronajme bezmála
čtyřiadvacet hektarů lesoparku Lesům
města Prostějova. Lesníci se prý dokáží o Hloučelu postarat líp...
„Rozhodli jsme se určitou část biokoridoru pronajmout naší organizaci Lesy města
Prostějova s tím, že nám bude normálně
platit pronájem a bude se o tuto část města starat,“ oznámil minulý týden primátor
Miroslav Pišťák.
Město problematiku údržby Hloučely v
minulosti řešilo přidělením finančních
podpor organizaci IRIS a také soukromé-

Radní pod palbou
„Při udělování veřejných finančních podpor

musíme vycházet z reálných možností města,“
říká radní a zastupitel Jaroslav Faltýnek
Prostějov - V minulých týdnech rozhodli prostějovští radní
adní o přidělení veřejných finančních podpor pro sportovní, sociální
ální a kulturní organizace. Je tato podpora dostatečná a je opodstatněná
dstatněná
větší pomoc pěti prioritním prostějovským sportům? Na
a toto téma jsme zpovídali Jaroslava Faltýnka (na snímku), člena
a Rady a
Zastupitelstva města Prostějova.
Michal Kadlec
Pane radní, v poslední době jste
schválili udělení celé řady veřejných finančních podpor. Byly
podle vašeho názoru uspokojeny
všechny požadavky organizací
žádajících o podporu?
„Kdybychom
měli
uspokojit
všechny požadavky, tak bychom
museli vyčlenit na VFP částku několikanásobně větší, a to si město
určitě v současné době nemůže dovolit vzhledem k vývoji ve výběru
daní. Vycházíme z reálného stavu
a snažíme se uspokojit maximum
organizací.“
Co se týká sportu, je
podle vás dobře, že
existuje pět prioritních sportovních odvětví, která od města dostávají výraznější finanční pomoc? Tímto narážíme na
nedávnou kritiku zastupitele
pana Matyáška, který tvrdí, že
volejbalu, basketbalu, hokeji,
fotbalu a boxu by se mělo ubrat a
naopak přidat menším sportům...
„Vím, že někteří nebudou spokojeni nikdy, ale pokud se podíváte,
zmíněné sporty jsou těmi, které
Prostějov zviditelňují nejvíce a určitě přitahují pozornost největšího
počtu fanoušků. Tím nechci říci, že
si menší sporty nezaslouží podporu
města. V rámci možností se snažíme pomoci všem, kteří podporují
sportování mládeže.“

Bylo letos při rozozdělování podporr
a
pamatováno dostatečně i na
sociální a kulturní organiza-ce?
„I v těchto oblastech došlo ke
krácení, ale určitě při sestavování rozpočtu a schvalování
VFP nikdy nezapomínáme
na sociální a kulturní oblast.“
Pan primátor
Pišťák potvrdil, že v poslední době se na
veřejné finanční podpory
snižuje celkový objem peněz, letos to bude okolo 17
milionů. Oproti době například před pěti nebo šesti
lety, kdy se rozdělovalo až
40 milionů, je to výrazný
pokles. Může to mít podle
vás nějaký dopad na fungování sportovních, sociálních
i kulturních organizací?
„ V posledních letech sledujeme sestupný trend, ale
zatím se nestalo, alespoň
o tom nevím, že by nějaká organizace či oddíl ukončil svoji
činnost. Ale nevylučuji, že by se
to mohlo stát. Nový systém přerozdělování peněz z výherních
hracích automatů by měl přinést
větší výnosy pro města. Bude
ovšem záležet na nich, jak s výnosy naloží. Pokud to tak bude
v případě Prostějova, pak budeme zvažovat, aby část z vyšších
výnosů přišla i do sportu, kultury
a oblasti sociální.“

primátor Pišťák.
Jak jsme se z jiných radničních
zdrojů ještě dozvěděli, není
vyloučena ani možnost, že město
od společnosti Czech radar odkoupí stacionární radary a měření
rychlosti bude zajišťovat samo
prostřednictvím městské policie.

Který sport má
podle vás v Prostějově největší perspektivu a najdete si čas k návštěvě nějakého
sportovního utkání?
„Myslím, že velmi dobře fungují
basketbal, volejbal, box, zlepšil se
hokej a začíná fungovat po dlouhé
době fotbal. Rád zajdu na všechny
tyto sporty, pokud mně to dovolí
čas. A samozřejmě na tenis, který
se v našem městě hraje na světové
úrovni.“

INZERCE

mu ochránci přírody. „Jednalo se o částky
120 a 80 tisíc korun ročně. Ty už platit nebudeme, ale platí určitá dohoda, že Lesy
města budou obě organizace ochránců
přírody využívat ke spolupráci k zajišťování některých činností v biokoridoru
Hloučela,“ dodal primátor Prostějova.
Lesy města Prostějova budou za nájem
čtyřiadvaceti hektarů platit ročně radnici
částku 238 tisíc korun. „K rozhodnutí nás
vedl fakt, že Lesy města Prostějova jsou
naprosto profesionálně vedeny a tudíž
jsme přesvědčeni, že se o biokoridor postarají velice dobře. Tím ale nechci říct,
že ochránci přírody se o Hloučelu starali
špatně, naopak. Jde nám spíše o profesionálnější údržbu lesoparku,“ řekl Miroslav
Pišťák.

INZERCE
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna

SEBEÚCTA má největší vliv

na schopnost prožívat ŠTĚSTÍ
aneb jak vybudovat její základy ...
Sebeúcta - nebo také vědomí
vlastní hodnoty - znamená
důvěřovat si a mít z toho,
kým jsem, uspokojení.
Jinými slovy: vážit si sám
sebe jako člověka, jedinečné
lidské bytosti. Tyto rysy
je důležité pěstovat již od
dětství, pak se vyhneme
různým nevyrovnanostem či
komplexům. Jak tedy vybudovat základy sebeúcty?

Nejšpinavější místa v bytě
Přestože domácí prostředí
nikdy nebude stoprocentně
sterilní, což ostatně ani není
žádoucí, je dobré věnovat
zvýšenou pozornost místům,
kde se rády hromadí různé
malé příšerky číhající na naše
zdraví. Především pokud
v domácnosti žijí malé děti
nebo starší či nemocní lidé!
Pojďme se tedy podívat za
největší špínou u vás doma...

tibakteriálních ubrousků a na
drobná místa, kam se je těžké
dostat, použijte vatovou tyčinku namočenou v alkoholu.
Špinavá místa vytřete a vzápětí osušte suchým papírovým ubrouskem, aby alkohol
nepronikl dovnitř.

Toaleta a koupelna
Ilustrační foto

Samozřejmě, ani toaleta a
koupelna nejsou z pohledu
hygieny neviňátka. WC jsme
zvyklí pravidelně čistit, stejně
tak i vanu či umyvadlo. Pozor
však na různá malá neviditelná
místečka a spáry, které při čištění obcházíme. Právě v těchto
spárách a místech se hromadí
nečistoty a nebezpečné mikroorganismy.

dát „vyvařit“ na minutu do
Dálkový ovladač
Mobilní telefony
mikrovlnné trouby nebo ji „vyV posledních letech se zjišťuje, prat“ v myčce nádobí. Vlhkou I dálkový ovladač na televiže vůbec tou nejhorší „špínou“ houbičku nikdy nenechávejte zor je plný špíny a mikroorjsou mobilní telefony. Zkuste v dřezu.
ganismů. Vyzkoušejte někdy
si vzpomenout, kdy, kam, kde
odstranit vrchní část ovládače
Klávesnice
a jak je přes den užíváte. Telea některým z vás se možné
od počítače
fon si položíte v restauraci na
pohne i žaludek. Zkuste tedy
stole nebo přinejmenším na něj I když ji kromě vás nepoužívá ovladač vyčistit pomocí analespoň sáhnete, pak v práci, nikdo jiný, nevěřili byste, kolik
Čemu se vyvarovat a kam bychom neměli odkládat věci:
dále v obchodě na nákupu, kde špíny na ní je. Je to způsobeno
Při vstupu do bytu byste se v předsíni měli vysvléknout a přena koš před vámi sahal bůhví tím, že většinou člověka jaksi
vléct do nějakého domácího oblečení. Rozhodně není dobré,
kdo, pak si jej přinesete do čis- nenapadne vyčistit si klávesnitého domova a už to vzkvétá… ci, a tak se na ní různé bakte- když v oblečení z venku chodíte i doma. Venku sedáte na lavičky, kde
V tomto případě postačí, když rie a jiní „živočichové“ vesele posedávají bezdomovci (a kdo ví, co na nich všechno provádí), opíráte
si každý večer svůj mobilní hromadí a množí. Dopřejte své se nebo o vás se někdo opírá... To vše znamená přenášení bakterií a mitelefon očistíte vlhčeným des- klávesnici pravidelnou očistu. krobů do vašeho čistého a útulného domu.
Máte ve zvyku odkládat kabelku a nákupní tašky na kuchyňinfekčním nebo kosmetickým Totéž platí i o myšce. Před a po
skou linku? Tak si zase rychle odvykněte. Tašky jsou semenišpráci s počítačem si i přes praviubrouskem.
delné čištění klávesnice umyjte těm mikrobů a bakterií. Však si vzpomeňte, kde všude odkládáte kabelHouba
důkladně ruce a určitě při práci ku a tašky. Doma na zemi, v hromadné dopravě, v práci, v obchodu ji
na mytí nádobí
s počítačem nejezte. Nejen že položíte na pult, než otevřete dveře od domu, tak si někdy také odložíte.
Ač to nevypadá, tak tahle ma- vlastně jíte nečistoty, ale tělo Pár takových případů a houf bakterií je na světě…slovo houf je opravdu
linká pomůcka v kuchyni je tak uvádíte do stresu.
slabé na to, jakým počtem mikrobů se vaše tašky hemží.
I zubní kartáček má mít své místo. Odvykněte si dávat zubdoslova rájem pro nejrůznější Kliky na dveřích
ní kartáček na kraj umyvadla. Nejen že se na umyvadle usazuje
mikroorganismy. Hromadí se Leštění klik na dveřích asi nev ní totiž zbytky jídla a díky patří k těm běžným domácím spousta nečistot, ale když máte ke všemu společnou koupelnu se záchovlhkosti zde mají různé „mik- pracím. Poctivé hospodyňky to dem, tak je to o to horší. Když spláchnete záchod, rozvíří se do vzduchu
ropotvory“ výborné příležitosti sice v rámci úklidu opravdu dě- neskutečný počet bakterií, které jsou unášeny malými kapičkami vody.
Jste zvyklí dávat si boty dovnitř bytu? Chodíte po venku,
k rozmnožování. Houbu na lají, ale většina lidí na kliky na
kde na podrážku nachytáte nejen pyl, alergeny, ale i chemikálie
nádobí tedy raději častěji vy- dveřích příliš nemyslí. A i proto
měňujte, není to přece taková patří mezi nejšpinavější místa v z trávníků, kterými jsou upraveny. Mluvení o prachu a dalších nečispoložka, která by zruinovala našich bytech. Představte si, ko- totách snad není třeba, to je už vidět pouhým okem. Měli byste proto
rodinný rozpočet. Také se do- lik rukou se takové jedné kliky boty ukládat na místo, které je uzavíratelné, stejně jako předešlý případ
poručuje používanou houbu dotkne v průběhu jednoho dne. s kartáčkem. Do bytu vstupujte výhradně bez bot.

1. Zamyslete se nad tím,
jak s dítětem mluvíte...
Dejte si pozor ve chvílích,
kdy jste s jeho chováním nespokojení. Poznámka: „Ty
čuníku (a hůře), jak to zase
vypadáš?“ vám jako rodičům
může sice připadat neškodná,
ale působí destruktivně. Místo
toho je lepší a užitečnější říct:
„Ušpinil sis triko, to mě docela zlobí.“
2. Vždy poděkujte
za pomoc...
Pro dítě je poděkování
velkým oceněním. To, že
někomu dokázalo pomoci,
je dostatečným důvodem
k hrdosti, zejména pokud
jste o jeho pomoc požádali
slůvkem „prosím“.
3. Vyhněte se srovnávání,
hodnocení a nálepkování
dítěte…
„Jsi zlobivá a škaredá holka!
Podívej se na Aničku, jak
je hodná!“ Těmto větám se

Ilustrační foto
rozhodně vyvarujte. Aniž by to
děti chtěly, věty si zapamatují
a dítě se pak cítí nedoceněné,
od čehož se odvíjí další problémy v životě, které jsou často
mylně sváděny na jiné okolnosti.
4. Učte děti rozhodovat se…
Měly by vědět, že i na jejich
názoru záleží, zde se vyhněte
větám jako: „Ale prosím
tě, kde jsi to zase slyšel
nebo nekecej…“ Je spousta
příležitostí, kdy můžeme dítěti
nechat volbu – například:
„Chceš modré, nebo červené
tričko?“, nebo „Pojedeme
autem, nebo autobusem?“

5. Věnujte pozornost pocitům
a myšlenkám dítěte…
Pokud vám dítě chce sdělit něco,
co ho trápí, nebo vyprávět zážitek,
podřepněte k němu a poskytněte
mu oční kontakt, to jej povzbudí
a bude ve vás cítit oporu. Vůbec
nejhorší je, když dítě jednomu ze
svých rodičů vypráví zážitek a
rodič jen při zírání na televizi nebo
do počítače bez povšimnutí dítěti
odpoví: „Hm, ano, to bylo určitě
zajímavé…“ atd… Přitom rodič
vůbec netuší, co mu jeho vlastní
dítě vyprávělo. Co už ale rodič
neví, je, že dítě si i tohle pamatuje
a bude to svému nepozornému
rodičovi postupně vracet...

1.
2.
3.
4.

Řízkujeme muškáty
Letní chlouba na našich rozkvetlých oknech bude tím
větší, čím více se zasloužíme
o vypěstování kvalitních
rostlin. V chladu a za světla
přezimované rostliny pelargonií z loňských truhlíků lze
snadno namnožit pro letošní
ozdobu domu i zahrady…
Připravíme
si
misku
s oběžným pěstebním substrátem, ve spodní části
vysypanou vrstvu písku.
Z loňských rostlin vybereme
zdravé mladé výhony bez
květních pupenů a odřízneme být různá. Stonek zařízneme
je z rostliny. Délka stonku těsně pod listovou uzlitakto vzniklých řízků může nou a na řízku ponecháme

dva až tři vrcholové, plně
vyvinuté lístky. Kolíčkem
vytvoříme v zemině otvory
a řízky do nich vložíme (vyplatí se ošetřit konce stonků
práškem nebo gelem stimulujícím zakořenění). Substrát
kolem řízku jemně prsty
upěchujeme. V jedné nádobě
může být několik řízků,
nesmějí se však vzájemně
dotýkat listy. Řízky pečlivě
zaléváme a kryjeme misku
igelitovým
sáčkem
pro
vytvoření vhodného mikroklimatu. Sáček odstraníme,
jakmile řízky projeví známky
nového růstu.

„Výhřez meziobratlové ploténky nemusí být zdrojem neurologických příznaků,
a dokonce ani subjektivních obtíži,“ míní fyzioterapeutka Kateřina Šustrová
Smržice - Statistiky uvádějí, že až čtyřiasedmdesát procent veškerých potíží se zády
se týká bederní páteře. Bolest pak trápí alespoň
jednou za život osm lidí z deseti! První změny
na ploténkách bývají přitom už po osmnáctém
roce věku. Z úvodních informací tedy vyplývá, že
v dnešním rozhovoru pro Večernici se budeme
věnovat výhřezu plotének. Jak poznáme, že se
jedná o výhřez ploténky či jaká je léčba nám poradí fyzioterapeutka Kateřina Šustrová…
Aneta Křížová
Paní fyzioterapeutko,
v dnešní době snad už
nenajdeme
člověka,
kterého by netrápily bolesti
zad... Jak ale poznáme, že se
jedná o výhřez ploténky?
„Prvním příznakem bývají
bolesti v kříži, postupně může
docházet k bolesti vyzařující
do dolních končetin. Výhřez
meziobratlové ploténky nemusí být zdrojem neurologických
příznaků, a dokonce ani subjektivních obtíži. Hernie disku

se vyskytují u zhruba čtyřiceti
procent jedinců, kteří nemají
žádné obtíže.“
Z jakých příčin dochází
k výhřezu plotének?
„Příčinou je porucha
svalové spolupráce, ta je
přítomna vždy. Další změna,
která se přidává a tvoří podklad, proč vůbec výhřez
vzniká, je zejména blokáda
páteře a žeber, tedy místa,
která se při běžném pohybu i
sportu nehýbají, nebo je jejich
pohyb velmi omezen, čímž
přispívají k přetížení. A po-

„O tom, zda-li je nutná
operace, rozhoduje lékařneurochirurg. Jako prevenci
dalších problémů můžeme
považovat dodržování zásad
školy zad a rehabilitaci.
Je potřeba, aby se pacient
naučil správné stabilizační
Fyzioterapeutka KATEŘINA ŠUSTROVÁ svalové souhře a tu dostal co
nejvíce pod volní kontrolu,

„Opakovaným pohybem se ploténka
zatlačí zpět. Jedním z předpokladů
úspěšnosti terapie je, že pacient není
pasivním odběratelem,
ale aktivně se účastní...“

o tom, jak dostat ploténku zpět na své místo

INZERCE

tom už jen stačí určitý pohyb,
prudké otočení, předklon trupu
se zátěží...“
Pokud nám tedy byla
vyhřezlá ploténka odhalena, jaký je způsob
léčby?

„Léčba je operativní nebo
konzervativní. Ta druhá varianta spočívá v nápravném
cvičení, kdy terapeutickým
cílem je souhra stabilizátorů
páteře: pánevního dna, bránice
a břišních svalů. Tuto souhru

můžeme mimovolně vyvolat
při Vojtově reflexní lokomoci.“
A je vůbec možné, aby se
ploténka dostala zpět na
své místo?
„Ano, opakovaným pohybem
například do extenze (čti:
záklonu - pozn.red.) se ploténka zatlačí zpět. Jedním
z předpokladů úspěšnosti terapie ale je to, že pacient není
pasivním odběratelem terapie,
ale aktivně se jí účastní.“
Na
závěr
nám
prozraďte, kdy přichází
v úvahu operace? A je
po ní záruka, že k uskřinutí
již nedojde?

začlenil ji do běžných denních činností. Nemůžeme
totiž
předpokládat,
že
všichni pacienti budou
každodenně
celoživotně
cvičit, proto je cílem ovlivnit zapojení svalů tak,
aby jedinec mohl tyto svaly
aktivovat při všech všedních
činnostech.“

Předplaťte si
periodikum,
kde najdete

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

Zpravodajství
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KRAJ CHCE po opravách na dálnici vrátit
rychlost 130 km za hodinu. POLICIE JE PROTI

V loňském roce, zejména po únorové tragédii, při
ři
které zahynulo šest lidí, dospělo Ředitelství silnic a
dálnic k razantnímu opatření ohledně provozu na
a
rychlostní komunikaci. V úseku od Vyškova přes
s
Prostějov až do Olomouce byla snížena nejvyšší
ší
povolená rychlost vozidel ze 130 na 100 kilometrů
ů
v hodině. To vzbudilo emoce nejen u motoristů, ale
e
také u vedení Olomouckého kraje. Po plánované
é
rekonstrukci dálnice by se rychlost měla vrátit zpět
ět
na původní povolenou hodnotu. Policie je ale raazantně proti...
Prostějov/mik
Cesta po dálnici z Brna do Olomouce, kde od Vyškova nyní
platí kvůli stavu silnice omezená stokilometrová rychlost, se v
budoucnu možná opět zrychlí.
Olomoucký kraj totiž oznámil, že je v zájmu co nejzaž-

y“
šího obnovení „stotřicítky“
dě
ochoten v krajním případě
ěz
státu na opravy část peněz
půjčit. Už v loňském roce
se vyměnila svodidla na těch
nejnebezpečnějších úsecích a
opravil se povrch komunikace
na nejkritičtějších místech. To
vše v hodnotě zhruba 45 mili-

Stovka, co dál? V letošním roce dojde k rozsáhlé rekonstrukci
rychlostní komunikace mezi Prostějovem a Olomoucí. Vrátí se pak
povolená rychlost na stotřicítku?
Foto: koláž Pv Večerníku
onů korun. Letos je v plánu
rozsáhlá rekonstrukce za
stovky milionů, v jejímž rámci by měly být vybudovány i
předpisové nájezdy a sjezdy.

MARIHUANA za tři miliony v kotelně!
(dokončení ze strany 2)
Svého času podle nich rovněž
plánoval v Podhradské ulici v
Plumlově vybudovat penzion.
Podobně policisté podezřívali i
Leo Dostála z Dětkovic, u něj se
však žádná marihuana nenašla.
„Romanovi V. jsme nevyužívanou kotelnu prodali asi před
pěti lety. Dole pod ní se nachází rozsáhlé sklepní prostory,
ve kterých zřejmě marihuanu
pěstoval. My jsme ale o ničem
neměli tušení. Kromě toho, že je
zahradník, jsme toho o něm moc
nevěděli,” nechal se slyšet jeden
z členů spolku vlastníků bytového domu z Plumlova.
„Byla to snad nejpropracovanější pěstírna marihuany, jaká kdy
byla objevena. I podle znalce
z oboru elektro šlo o vysoce sofistikované zařízení vysoké kvality,“ prozradil na páteční tiskové
konferenci v sídle Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomou-

ci kriminalista Tomáš Adam.
Každá z nesčetných rostlin
měla elektronicky řízený vlastní
přívod vody a regulaci světla a
tepla. „Rostliny byly přitom pěstovány tak, aby zhruba každé tři
měsíce byla bohatá úroda,“ dodal Adam s tím, že kromě hlavní
pěstírny v Plumlově měl zahradník ještě druhou provozovnu
ve staré vodárně v Přerově. „Ta
mu sloužila jako přípravna, kde
chystal semenáčky a vyčleňoval
samice vhodné k pěstění,“ prozradil kriminalista Adam.
Absolvent střední zahradnické
školy, který navenek zajišťoval
zahradnické práce pro různé
firmy, zaměstnával na černo ve
své pěstírně ještě dalšího muže.
Policisté se je snažili dopadnout
zhruba půl roku. Oříškem pro ně
bylo zjistit, kde vlastně hlavní
pěstírna je a jak se do ní dostávají. Ve vytypovaném skladu na
kraji Plumlova dlouho nemoh-

li nic najít. Pěstitelé totiž měli
v jedné ze stěn důmyslně maskované dveře, které vedly do podzemních prostor.
V nich pak policisté objevili
nejen tisíce rostoucích rostlin, ale
i 16 kilogramů už nasušené marihuany. „Podle prvních výsledků
testů jde o drogu velmi vysoké
kvality. Předpokládáme, že její
cena na černém trhu by přesáhla
tři miliony korun,“ uvedl náměstek olomouckého policejního ředitele Karel Kadlec s tím, že cena
vybavení pěstírny a přípravny je
odhadována v řádu statisíců. „V
řádech statisíců korun se také
pohybuje cena elektrické energie, kterou samozřejmě na černo
odebírali,“ konstatoval Kadlec.
Zahradník i jeho „zaměstnanec“
byli obviněni z nedovolené výroby omamných látek. Vzhledem
k množství vyrobené drogy jim
mohou hrozit až osmnáctileté
tresty.

Z MAJITELE STAVEBNÍ FIRMY
se stal BEZDOMOVEC

(pokračování ze strany 6)
„Díky tomu mám příjem dva tisíce dvě stě korun měsíčně,” popsal
svůj současný životní styl Jančík.
Jeho společnost Stavex Haná se
zabývala dřevostavbami. Zůstaly
však po ní pouze dluhy. Například vůči Petrovi Krajíčkovi má
závazek 896 tisíc korun, když od
něj vybral peníze na dřevěný rodinný dům ve Výšovicích, stavbu
však nedokončil. Kromě Petra
Krajíčka a několika soukromých
firem, peníze dluží i své bývalé ženě. „S bývalým manželem
máme dvě děti, devítiletou dceru
a čtrnáctiletého syna. Domluvili
jsme se, že na každé z nich bude
přispívat dva tisíce měsíčně. Od
června minulého roku jsem od
něj však neviděla ani korunu. Peníze nám přitom chybí, můj přítel
má plat třináct tisíc korun čistého,
já pracuji na částečný úvazek za
INZERCE

čtyři tisíce měsíčně,” uvedla Marika Jančíková. Ta kvůli dluhům z
manželova podnikání musela postupně prodat chatu, byt za milion
a čtvrt a nakonec i dílnu za více
jak jeden a půl milionu korun.
V objektu nyní funguje opravna
aut. „Nemovitosti byly napsány
na mě. Z jejich prodeje jsem hradila faktury za nákup stavebního
materiálu a další dluhy,“ uvedla
Jančíková. Podle svých slov manželovi dlouho věřila, že by rodinu
nikdy nezadlužil. „Když jsem
prodávala chatu, doufala jsem,
že se muž ještě vzpamatuje. Poté
jsem kvůli dluhům musela prodat
i byt, který měl být pro naše děti.
Naposledy jsem prodala i dílnu, z
jejíhož pronájmu mi šel celkem
slušný příjem,“ popsala Jančíková s tím, že v současné době
větší majetek už nevlastní. Dluhy
podle ní vznikaly tím, že manžel

nakupoval stavební materiál a
další věci do firmy, aniž by měl se
svými zákazníky řádně uzavřené
smlouvy a vybral od nich zálohy.
Zbyněk Jančík podnikal ve stavebnictví, přestože neměl dostudovanou ani stavební průmyslovku.
Inženýrský titul se mu podařilo
získat na vojenské škole. „Podle
mého názoru byly ceny jeho staveb podhodnocené. Někdy rozdíl
mezi jejich cenou a náklady na
stavbu činil až tři sta tisíc korun.
Z toho pak vznikaly dluhy,“ uvedl Jaroslav Vojtíšek, který čtyři
měsíce ve Stavexu pracoval jako
stavbyvedoucí. V současné době
ve stavebnictví podniká na vlastní
pěst.
Kromě údělu bezdomovce hrozí
bývalému podnikateli za podvod
a neplacení výživného i vězení. O
jeho trestu by se mělo rozhodnout
v polovině letošního května.

Po lokalitě u Vranovic je na
řadě problémová odbočka u
Olšan. Po dokončení plánuje
Ředitelství silnic a dálnic obnovit povolenou rychlost na 130

kilometrů za hodinu. „Pokud
bude urychlené nápravě komunikace a následnému povolení
stotřicetikilometrové rychlosti
bránit nedostatek peněz, Olomoucký kraj státu nabídne, že
mu část potřebných finančních
prostředků půjčí. Je to pro nás
jednoznačně priorita,“ prohlásil
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje.
Jenomže i kdyby se během
letošního roku rychlostní komunikace kolem Prostějova
pozlatila, není zřejmé, že po
ní budeme moci opět jezdit
až „stotřicítkou“. Proti jsou
totiž dopravní policisté. „Že
bychom k tomu měli nějaké
razantní výhrady, to zase ne.
Ovšem ohledně vrácení povolené rychlosti na sto třicet
kilometrů existuje spousta otazníků. Tato silnice byla stavěna

celkově na stokilometrovou návrhovou rychlost, úsek kolem
Prostějova dokonce na rychlost
devadesáti kilometrů v hodině
a zatáčka u Olšan na osmdesátku. A nejde jen o nevyhovující
poloměry oblouků v zatáčkách,
ale také o klopení komunikace.
Tím nejdůležitějším aspektem je i rozhled na zastavení
při překážce v těchto místech.
Proto v současnosti naprosto
souhlasíme s omezenou rychlostí a její opětovné zvýšení by
znamenalo spoustu rizik. A to i
přes vybudování předpisových
nájezdů i sjezdů z rychlostní
komunikace,“ uvedl Michael
Vafek, dopravní inženýr Dopravího inspektorátu Policie ČR v
Prostějově. „Po omezení rychlosti v loňském roce poklesl na
této komunikaci výrazně počet
dopravních nehod, což je ten

největší argument pro toto opatření. Je ovšem otázkou, co bude
politickou vůlí,“ doplnil na
důkaz svého tvrzení M. Vafek,
čímž narazil na prohlášení vedení Olomouckého kraje.
„Po celkové rekonstrukci se
musí sestavit tým odborníků, který pečlivě zanalyzuje
všechna pro a proti, pak teprve
může dojít ke konečnému rozhodnutí, zda na tuto rychlostní
komunikaci vrátit ´stotřicítku´.
Musí se ale posoudit všechny
aspekty, pak budeme následné rozhodnutí samozřejmě
respektovat. Jestliže ale nyní
dochází ke snižování počtu
dopravních nehod na tomto
úseku, budeme první, kdo na
tento fakt upozorní,“ dodal ještě Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.

POMSTA prostějovských bezdomovců?
V chatové v oblasti Močidýlka vzplál další požár

Dokončení ze strany 2
Už poněkolikáté
ěk liká é zasahovali
h li profesionální hasiči z Prostějova
u požáru chatek v oblasti
Močidýlka v Prostějově. Požár
se obešel bez zranění a škoda
se vyšplhala na 4 tisíce korun.
„Informaci o požáru dřevěných
chatek v oblasti Močidýlka v
Prostějově dostalo operační

středisko hasičů v pondělí 12.
března v 9.27 hodin. Na místo
vyrazili profesionální hasiči z
Prostějova a dobrovolní hasiči z
Vrahovic a Žešova. Po příjezdu
na místo hasiči zjistili, že hoří
dvě dřevěné boudy, jedna z
nich bylo venkovní WC, druhá
byla dřevěná chatka. Vzdálenost mezi oběma objekty byla
10 metrů a pravděpodobnost

přenesení ohně z jedné boudy
na druhou byla velmi malá.
Vyšetřovatelé proto jako příčinu
vzniku požáru označili úmyslné
zapálení,“ potvrdila Večerníku
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Požár chatky v této oblasti není
ojedinělou záležitostí, o podobné
události jsme vás informovali

koncem února letošního roku.
„Během zimy se nám do chatek
vloupalo pár bezdomovců,
buďto jsme na ně zavolali policii, nebo jsme je vyhnali sami.
Jsem přesvědčený, že se nám teď
chtějí mstít a chatky nám zapalují
oni,“ svěřil se nám jeden z místních zahrádkářů, který si nepřál
zveřejnit své jméno. Po pachatelích pátrá policie.

O byt na náměstí nebyl zájem? To je NESMYSL!
(pokračování ze strany 3)
Jenomže Večerník už delší dobu ví, že to není pravda.
Máme svědectví minimálně tří
občanů, kteří tady i s rodinami
chtěli bydlet! Dva z nich nám
svůj zájem potvrdili, ovšem pod
podmínkou, že jejich vyjádření
nebude prezentováno. Svou
anabázi nám veřejně popsal jen
muž, který o byt na náměstí usiloval na základě informace z vedení magistrátu. „Mám zbytečně velký byt, ve kterém bydlím
s manželkou a jedním dítětem.
Chceme ho prodat a nastěhovat se do menšího. Od jednoho

z radních jsem se dozvěděl, že
město ustoupilo od dohody s
prostějovským právníkem a byt
na náměstí T. G. Masaryka číslo
pět je volný a bude se nabízet
běžným lidem. Pokud prý budu
mít zájem, ať se přihlásím na
Domovní správě. Byl jsem se
na byt podívat a případně bych
souhlasil i s nutnými investicemi na vlastní náklady. Zašel
jsem tedy na Domovní správu
a tady jsem se nestačil divit,“
sdělil nám muž, který si ovšem
také nepřál být jmenován. „Požádal jsem úřednici o nějaký
formulář, jehož vyplněním bych

se přihlásil do veřejné soutěže o
tento byt. Ta žena na mě zírala
jako na blbce, prý ten byt je už
dávno obsazený právníkem,
kterému město ony tři místnosti se záchodem na chodbě
přikleplo. Když jsem namítl, že
došlo ke změně a o byt se teď
může přihlásit kdokoliv, řekla,
že to není pravda. Byt je prostě
právníka a šmytec. Z Domovní správy jsem odcházel jako
spráskaný pes,“ dodal rozčileně
muž, který se naší redakci sám
přihlásil.
Proč tedy magistrát tvrdí, že
o byt na rohu náměstí nebyl

zájem ze strany občanů, to zůstává záhadou. Zřejmě proto,
že existoval nějaký „vyšší zájem“ vyhovět právě zmíněné
advokátní kanceláři! „Já osobně preferuji pronájem volných
bytů občanům než pronájem
těchto jednotek jako nebytové
prostory. Navíc, pokud na náměstí budou místo bytů vznikat
pouze nebytové prostory, můžeme se pak dočkat toho, že se
náměstí časem úplně vylidní,“
říká k této věci první náměstek
primátora Jiří Pospíšil. Ostatní
radní si ale zřejmě myslí něco
jiného…

NÁMĚSTÍ OPĚT STŘEŽÍ STRÁŽNÍCI

(dokončení ze strany 6)
Jak dodává, na podnět radnice
samozřejmě okamžitě zareagoval. „Opravdu nám nezbývá nic
jiného, než při kontrolách opět
přitvrdit. Ale není to žádná aktuální věc, k častějším kontrolám jsme se odhodlali už zhruba před dvěma měsíci. Strážníci
zastavovali každé vozidlo mířící do centra a nekompromisně
pokutovali ty řidiče, kteří se
tady objevili v rozporu s předpisy. A to si nedovedete představit těch stížností, že údajně zase

někoho šikanujeme... Odpověď
pro ně je naprosto jednoduchá
- uvědomte si, že tady existují
nějaké zákony a předpisy, dodržujte je a my nebudeme nikoho
pokutovat,“ řekl Večerníku Jan
Nagy.
V pěší zóně na náměstí T. G.
Masaryka nelze stát nikde jinde než na vyhrazených místech
pro parkování, dopravní obsluha či zásobovací vozidla sem
mají povolen vjezd pouze na
nezbytně nutnou dobu pro vyložení či naložení zboží. „A za

„Je strašně smutné, že když na vjezdu
do města nestojí strážník nebo policista,
tak si sem lidé jezdí jako do garáže...“
Velitel městské policie JAN NAGY
láteří nad bezohledností řidičů
dopravní obsluhu se zcela jistě
nepovažuje majitel herny, který
si na celý den zaparkuje luxusní
vůz před svou provozovnou. Na
náměstí nemají ani co dělat lidé,
kteří si sem autem přijedou pro

běžný nákup. Toto všechno budeme v následujících týdnech
a měsících znovu kontrolovat
mnohem razantněji,“ ubezpečuje veřejnost velitel Městské
policie v Prostějově.

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!!!

Amálie Blahoušková
9. 3. 2012 51 cm 3,75 kg
Prostějov

Amelie Smolková
12. 3. 2012 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Darja Selingerová
13. 3. 2012 47 cm 2,70 kg
Vřesovice

Daniel Valent
17. 2. 2012 48 cm 2,90kg
Prostějov
INZERCE

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.

Martin Alex Pohlodko
12. 3. 2012 49 cm 2,95 kg
Vrahovice

Lukáš Jahoda
13. 3. 2012 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Děti přicházejí a odcházejí,

KARNEVAL ZŮSTÁVÁ
K nerozeznání... Děti ze školní družiny se při tradičním karnevalu převlékly za nejrůznější pohádkové bytosti. Foto: ZŠ Jana Železného Pv
Prostějov/pk - Každý rok koncem února pořádá ZŠ Jana
Železného 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,“ prozradi-

la Michaela Rullová, vedoucí
vychovatelka školní družiny.
Ve středu 29. února se tak v tělocvičně ZŠ ZŠ Jana Železného
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 kar-

nevalovou 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 Jana Železného v Prostějově.

Tiskařský šotek...
V minulém vydání Večerníku nám zařádil starý známý nepo- né nedopatření se všem zúčastněným a „postiženým“ stranám
seda, kterému novináři neřeknou jinak než tiskařský šotek... i čtenářům omlouváme. Pro naplnění skutkové podstaty zveTen se dokázal vklínit do výše uvedeného článku, kde „pozmě- řejňujeme nyní článek ve správné podobě tak, aby si jej děti ze
nil“ Základní školu Jana Železného za ZŠ Melenatrichova. „správné“ školy mohly uchovat do památníku..
Bohužel byl rychlejší než oko editora.. Za toto politováníhodRedakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Přípravy na sezónu vrcholí: Dětské dopravní
centrum Prostějov se chystá na provoz
Prostějov/red - V současných
dnech vrcholí přípravy na
nadcházející sezónu, kdy se
opět otevřou brány Dětského
dopravního centra pro žáky
4. tříd, školní družiny a
samozřejmě širokou veřejnost
v zastoupení dětí i rodičů.
„V letošní sezóně jsme rozšířili
působnost dopravního hřiště
i pro nejmenší. Oslovili jsme
mateřské školy v Prostějově
a blízkém okolí a nabídli jim
možnost využití hřiště v době,
kdy jsou žáci 4. tříd v učebně
a učí se pravidlům silničního
provozu. Není naším cílem učit
děti z MŠ plný rozsah pravidel
silničního provozu tak jako žáky
čtvrtých tříd základních škol.
Prioritou je poskytnout dětem i
paním učitelkám z mateřských
škol prostory dopravního centra,

kde mohou nenásilnou formou
zkušenostního učení získávat
praktické dovednosti malého
chodce i cyklisty. Pro děti je
tato forma velmi přitažlivá a
zábavná,“ poznamenal pro
Večerník Jiří Novák, který má
dětské dopravní centrum na starost.
První otevírací den v letošním
roce spadá na 10. dubna 2012,
kdy se brány dopravního centra
otevřenou pro žáky i veřejnost.
Otevírací doba pro veřejnost
zůstává stejná jako v roce minulém, a to: pondělí až pátek od
15.00 hod do 18.00 hod, v sobotu od 14.00 hod do 18.00 hod
a v neděli je zavřeno.
„Pro své návštěvníky se
snažíme udělat maximum. Náš
vozový park se s rozšiřujícím
počtem malých zájemců stal

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

CHCETE MÍT
SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
POŘÁD ZA STAROU CENU?
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník
si můžete STÁLE objednat předplatné ...
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!VELKÁ SOUTEŽ!
o hodnotné ceny

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

Foto: archív

Jméno a příjmení (firma):
Ulice, č. p.:

nedostatečným, a tak jsme na
konci sezóny loňského roku
rozšířili nabídku o šest nových
šlapacích kár, tři koloběžky pro
mládež a dospělé, jednu velkou šlapací káru, která uveze
i dospělého člověka. Nově
pořízené káry jsou konstruovány
tak, aby pokryly co nejširší škálu
našich návštěvníků. Díky velké
variabilitě nastavení sedadla

mohou na nových kárách jezdit
děti od tří do patnácti let,“ uvedl
Jiří Novák.
Z informační tabule se
návštěvníci dozvědí provozní
řád dopravního centra, aktuality a sportovní i kulturní akce
pro děti i širokou veřejnost.
Nejmenší návštěvníky jistě
potěší nový písek v pískovišti a
dvě kovová odrážedla FirstBike.

Tel.:
Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově



Lukáš Cetkovský
12. 3. 2012 50 cm 3,35 kg
Prostějov

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

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.

SONS „Semtamník“
pondělí 19. března 14.30 až
15.30 Rehabilitační cvičení
pro posílení kondice a zraku.
středa 21. března od 14.00
Přivítáme jaro návštěvou prostějovské Botanické zahrady.
Sraz účastníků před vchodem
do zahrady ve 13.50 hodin
čtvrtek 22. března 8.00 až
Půjčovna rehabilitačních a kom- 11.00 hodin: Tvoření z kerapenzačních pomůcek LAZA- mické hlíny v Lipce.
RIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
MC Cipísek – komunitní
vozíky, WC křesla, chodítka-pevná,
centrum pro rodinu
pojízdná, podpažní, servírovací stol- Sídliště svobody 6, Prostějov,
ky a polohovací lůžka (mechanická,
www.facebook.com/
elektrická). Kontakt po telefonu pí.
cipisekprostejov
V. Zapletalová 776 054 299.
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
Regionální pracoviště TyfloCenttel. 723 436 339
ra Olomouc v Prostějově nadále
nebo 602 364 874
poskytuje služby nevidomým a
březen na téma
slabozrakým občanům na adreKniha je můj kamarád
se: Kostelecká 17, Prostějov.
Na všechny programy MC
Cipísek, kromě odpolední
Svaz tělesně postižených v ČR, herny, je potřeba přihláo.s., místní organizace v Prostějo- sit se z kapacitních důvodů
vě, Kostelecká 17 zve své členy předem.
i nečleny na zájezd 23. 3. 2012 Chystáme se do mateřské
do Velkého Mederu – pobyt školy – beseda s ředitelkou
ve slovenských termálech. Jste MŠ o nástupu dětí do školky v
srdečně zváni. Bližší informace úterý 27. 3. od 10.00 hodin
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. Kurz první pomoci – kurz
588 000 167, 724 706 773
základů první pomoci pro rodiče s dětmi v pondělí 26. 3.
Český svaz ochránců přírody – dopoledne
Jarní burza oblečení a obuvi
Ekocentrum Iris
– informace v MC Cipísek
Husovo náměstí 67, Prostějov,
pátek 30.3. 8.30-16.30
www.iris.cz, iris@iris.cz,
příjem zboží
tel: 582 338 278
pondělí 2.4. 8.30-16.30 proEXKURZE
dej
čtvrtek 22. března
od 15.00 do 16.30 Kamenné úterý 3.4. 13.00-16.30
výdej neprodaného zboží
náhrobky očima geologa aneb
středa 4.4. 8.30-12.00
„Sejdeme se na hřbitově!
výdej neprodaného zboží
Městský hřbitov, sraz v 15.00
u hlavní brány na Brněnské ul. Zápis na volná místa do proOdpolední vycházka pro všech- gramů MC Cipísek na období
ny zájemce o geologii, historii duben-červen proběhne od
a krásu starých náhrobků. Pod 19.3. vždy odpoledních hervedením geologa Ing. Václava nách
Volné herny pro rodiče s dětmi
Kopečného a Pavla Kracíka.
do 5 let probíhají vždy v ponsobota 24. března
od 9:00 do 13:00 Úklid dělí a ve středu 15.00 - 17.00
Hloučely a oslava Dne vody
u vody - akce na pomoc pří- Výbor KARDIA KLUBU
při Základní organizaci svazu
rodě.
Biokoridor Hloučela, sraz u civilizačních chorob v Prostěobčerstvení „U Abrahámka“. jově, zve své členy na členskou
Tradiční jarní úklid obou schůzi, která se koná ve středu
břehů Hloučely. Po skončení dne 21.3.2012 ve 14 hodin v
úklidu bude pro účastníky za- přednáškovém sále Městského
jištěno občerstvení u ohýnku. divadla v Prostějově.
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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
Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
zve své členy i nečleny 11.
5. 2012 na zájezd do Věžek,
Kroměříže. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.:
588 000 167, 724 706 773
15. ROČNÍK KOKTEJLOVÉ
SOUTĚŽE
- Hanácký pohár 2012,
mezinárodní koktejlové soutěže
juniorů a profesionálů CBA.
Akce se koná ve středu 21. března od 11.00 hod. v SD Prostějov.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17 pořádá dne 28. 3. 2010
zájezd do Českého Těšína a
Polska pro členy i nečleny. Odjezd v 5.45 hod z hl. nádraží od
lokomotivy, návrat do 15.30 hod.
Přihlášky přijímá p. Hořava v kanceláři ZO SPCCH , dveře č. 109,
každé úterý od 9.00 do 11. 00 hod.
Výbor KARDIA KLUBU při
Základní organizaci svazu civilizačních chorob v Prostějově, zve
své členy na členskou schůzi, která
se koná ve středu 21. března 2012
ve 14 hod. v přednáškovém sále
Městského divadla v Prostějově.
HÁČKOVANÝ SVĚT
– výstava panenek
25. až 31. března 2012
Čelechovice na Hané - sokolovna
25. až 30. března 14 až 17 hod.
31. března 9 až 12 hod.,
14 - 17 hod.
Vstupné 10 Kč.
AU MOJE ZÁDA – seminář
úterý 20. března v 18.30 hod.
budova CASD Šafaříkova 9,
Prostějov
Lektor:
Kateřina
Kylarová - masérka, absolventka Institutu životního stylu.
Pořádá OS Život a zdraví
ve spolupráci se sborem Církve adventistů s.d. v Prostějově. Kontakt: 775 789 011;
tom.harastej@centrum.cz
vstup volný.

TIP Večerníku

JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY
Sci-Fi / Fantasy / Dobrodružný / Akční
USA, 2012, 137 min
KDY: PÁTEK 23. BŘEZNA, SOBOTA 24. BŘEZNA,
NEDĚLE 25. BŘEZNA OD 17.30 HOD.
KDE: KINO METRO 70

Režie: Andrew Stanton
Hudba: Michael Giacchino
Hrají: Taylor Kitsch, Mark
Strong, Willem Dafoe, Lynn
Collins, Samantha Morton,
Dominic West, Polly Walker,
James Purefoy, Thomas Haden Church, Daryl Sabara,
Bryan Cranston, Guy C.A.,
Ciarán Hinds, Don Stark, Arkie Reece
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22, 796 40 Prostějov
1 Pobyt u moře - Chorvatsko
– Makarská riviéra Zaostrog 7.
– 19. 8. 2012. Pořádá Asociace
Radost Prostějov. Vhodné pro
rodiny s dětmi, osoby ZTP i seniory. Info na tel.: 724 390 204,
582 335 251 nebo osobně Školní 32, 1. posch. kanc. OS Pomocná ruka 8.00 až 11.00 hod.
KROUŽKY PRO DĚTI:
MAŽORETKY
3 - 11 let - rozdělení do skupinek
POMPONY (roztleskávačky)
3 - 11 let - rozdělení do skupinek
MIMICVIČENÍČKO
2,5 - 4 roky - bez rodičů, vhodná
příprava na školku
CVIČENÍČKO
pro chodící děti do 3let s rodiči
ZKUŠEBNÍ LEKCE
ZDARMA!!!
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
23. 7 - 27. 7. 2012
www.krokodylek.ic.cz,
773 125 774

Film „John Carter of Mars“
od filmového tvůrce a držitele Academy Award Andrewa
Stantona je rozsáhlým akčním
dobrodružstvím zasazeným
na tajemnou a exotickou planetu Barsoom (Mars). Film
je založen na klasickém sci-fi románu od Edgara Rice
Burroughse a vypráví příběh
Johna Cartera, který je nevysvětlitelně dopraven na Mars,
kde se zaplete do konfliktu
velkých rozměrů mezi obyvateli této planety včetně Tarse
Tarkase a úchvatnou princeznou Dejah Thoris. Ve světě,
který je na pokraji kolapsu,
objeví Carter, že přežití Barsoomu a jeho obyvatel je v jeho
rukách.
KOUZLO ČERNÉ AFRIKY
na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově. Slovem a obrazem
provází paní Jitka Fialová ze Zlína. Termín: čtvrtek 29.3.2012.
Začátek v 17.30 hod. Vstupné
dobrovolné.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

úterý 20. 3.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 21. 3.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 22. 3.
12.30 - 13.30 hodin

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...
Miloslav Bílek 1937 Prostějov
Anna Štarmanová 1923
Lešany
Prostějov Oldřich Mlčoch 1937
Rudolf Eder 1948
Prostějov Marie Kopečná 1921 Držovice
Marie Mičková 1928 Otaslavice
Anežka Poláchová 1937
Ondratice Františka Greplová 1923
Brodek u Konice
Hana Dostálová 1955 Prostějov
Vojtěch Dostál 1930
Smržice
Božena Kovaříková 1941
Prostějov
Hrubčice Milan Bezděk 1946
Anna Valachová 1919 Prostějov Anežka Třísková 1917
Malé Hradisko
Milan Hošek 1934
Vrahovice
Drahomíra Janíková 1927
Zdeněk Onderka 1933
Smržice
Klenovice na Hané
Rozloučíme se...
Pondělí 19. března 2012
Arnošt Přivřel 1941 Služín
10.40 Obřadní síň Prostějov
Rostislav Opršal 1927 Klopotovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ema Šťuková 1950 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Staník 1965 Vranovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 20. března 2012
Lev Krč 1931 Prostějov
10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 21. března 2012
Alena Jenešová 1949 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 23. března 2012
Jaroslav Vičar 1944 Dětkovice
10.40 Obřadní síň Prostějov
Alois Verbický 1930 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Vlach 1924 Malé Hradisko
14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Sobota 24. března 2012
14.00 kostel Drahany
Marie Hrubá 1926 Otinoves

čtvrtek 22. března
9.00 a 11.00
Štěně nebo špenát
- Divadlo Drak
Hradec Králové
pátek 23. března
9.00 a 11.00
Štěně nebo špenát
- Divadlo Drak
Hradec Králové

Kinoklub DUHA
středa 21. března
15.00 Moje krásná učitelka
Sobota 24. března
17.30 Saxána
a Lexikon kouzel
20.00 Půlnoc v Paříži

Simetrix
pátek 23. března.
21.00 DJ Doktor
sobota 24. března.
21.00 DJ Mark

pátek 23. března od 21.00
Basstards Night Ragga Jungle edition - Basstards crew presents: Basstards Night Ragga Jungle edition Jak už napovídá
název Ragga Jungle edition v tento večer uslyšíme styly jako
Reggae, Dubwise, Ragga jungle,Jungle ale i jako vždy Dnb,
BreakBeat a nebude ani chybět nově Dubstep!!
sobota 24. března od 20.00
HORKÝŽE SLÍŽE - Po 6ti letech (17.3.2006) se k nám vrací
dnes již legenda slovenského punku kapela HORKÝŽE SLÍŽE, přijede k nám oslavit 9. let klubu Apollo 13!!!! Po koncertě
následuje rocková pařba až do rána!!! Předprodej: Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská ul. č.1, Prostějov. Vstupenky jsou
již v prodeji!!!

PLESY

18.00 - 19.00 hodin

neděle 25. 3.
13.00 - 15.00 hodin

Městské divadlo
v Prostějově

Kdy a na co do Apolla 13

sobota 24. 3.

v Prostějově a jeho okolí
sobota 24. března

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Ludmírov
Dne: 2. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ludmírov včetně
podnikatelských subjektů
Obec: Prostějov
Dne: 2. 4. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část města Prostějova s celými ulicemi včetně podnikatelských subjektů: Českobratrská, Divišova, Slovenská, dále
Svatoplukova od č. 27 a 26 po
č. 39 a 52 vč.,Třebízského č.
2, - 12, Vrahovická PNS, č.
1, 2-18,12a, 53, /mimo odbor
Dopravy /, nám. Padlých hrdinů č. 7, 8. 9, nám. Spojenců
č.15 a 16,
Obec: Biskupice
Dne: 2. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Biskupice včetně
podnikatelských subjektů
Obec: Prostějov
Dne: 2. 4. 2012 od 12:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
areál firem /bývalé OSP/vč.
fa. Zapa,/ mimo fa. Aragotex
a Melzer /
Obec: Vrahovice
Dne: 2. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Vrahovice - Čechůvky od č.56
a 25 po konec obce sm. Kralice.
Obec: Dětkovice u Ludmírova
Dne: 2. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Dětkovice u Ludmírova včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 3. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:

Pondělí 19. března
14.00 Malá mořská víla
17.30 Probudím se včera
20.00 Probudím se včera
úterý 20. března
17.30 Probudím se včera
20.00 Perfect Sense
středa 21. března
17.30 Probudím se včera
20.00 Perfect Sense
čtvrtek 22. března
18.00 Lazebník sevillský
pátek 23. března
15.30 Hurá do Afriky!
17.30 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D
20.00 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D
sobota 24. března
15.00 Hurá do Afriky!
17.30 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D
20.00 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D
neděle 25. března
15.00 Hurá do Afriky!
17.30 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D
20.00 John Carter:
Mezi dvěma světy 3D

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

inzerce

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

Kino Metro 70

celá obec Čechy
Č
pod Kosířem včetně podnikatelských
subjektů. /mimo ČOV/
Obec: Dobromilice
Dne: 3. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Dobromilice včetně
podnikatelských subjektů./
mimo bývalý objekt ZD/
Obec: Doloplazy
Dne: 3. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Doloplazy.včetně
podnikatelských subjektů /
mimo ČOV/
Obec: Laškov Dvorek
Dne: 3. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celý Laškov - Dvorek včetně
podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 4. 2012 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část s celými ulicemi vč.
podnikatelských
subjektů:
Fugnerova, Skálovo náměstí vč. knihovny, /mimo ZŠ/,
Pernštýnské nám. Kravařova
, Jiráskovo nám. č.8, Blahoslavova č.2 -8.
Dne: 4. 4. 2012 od 12:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice Za drahou - p. Kroupa,
Dolák, Vysloužil, fa. Zadas
Obec: Čehovice
Dne: 4. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Čehovice včetně
podnikatelských subjektů.
Obec: Nová Dědina
Dne: 4. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Nová Dědina včetně podnikatelských subjektů
Obec: Konice
Dne: 4. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
část města Konice - část Masarykova nám. s č. 41 (pošta),
42, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 63,
ul. Karafiátova od č. 9 po

č.18, celá ul. Š
Švehlova, část
ul. Kostelní
s č. 511 a 46 (budova zámku).
Dne: 4. 4. 2012 od 11:00
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část Masarykova nám.
- oboustranně od č. 64, 477
a 40 sm. horní část vč. MěÚ,
Nákupního střediska, Policie
ČR, ul. Karafiátova s č. 19
(obchod), celá ul. Vrchlického po konec obce vč. č. 459,
462, sokolovny, Dětského
domova, vodojemu, ul. Březský vrch vč. vysílače, chat,
celé ul. E. Beneše, Hřbitovní
vč. restaurace, hasičů, hřbitova, ul. Husova s č. 462, 72,
239, celá ul. Tyršova vč. ZŠ
a gymnázia, kluziště
a zdravotního střediska, č.
610, 704.
Obec: Čelechovská Kaple
Dne: 5. 4. 2012 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Čelechovská Kaple včetně podnikatelských
subjektů.
Obec: Krakovec
Dne: 5. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Krakovec včetně
podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějovičky
Dne: 5. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá chatová oblast od č. chaty 61 po chatu č.44 a dále celá
skupina chat od č. 6, 17, 3,
po chatu č. 78.
Obec: Čelechovská Kaple
Dne: 5. 4. 2012 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Čelechovská Kaple včetně podnikatelských
subjektů.
Obec: Čelechovice
Dne: 6. 4. 2012 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Čelechovice včetně
podnikatelských subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Ples 12 opic
Bar 12 opic, Patryzánská

Městské divadlo v Prostějově

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 19. DO 25. března 2012:

TELEFON 582 344 130

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 a ve čtvrtek v 19.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin nabízíme dětem „JARNÍ POHÁDKU“
popisující nejzřetelnější jarní souhvězdí.
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. Posledně jmenovanou výstavu lze zdarma zapůjčit školám, klubům seniorů, spolkům apod.

Dražba nemovitostí

Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově připravil dražbu
nemovitostí, která se uskuteční dne 26. března 2012 v 9.00
hodin v jednací síni číslo dveří 17 ve druhém patře budovy
soudu v Havlíčkově ulici číslo
16. Dražba je nařízena proti
povinným Luboši Chytilovi
z Prahy, Jiřímu Třískovi ze
Štětovic a Haně Tempírové ze
Zábřeha.
První draženou věcí bude dům
se zastavěnou plochou a zahradou v Konici při silnici na Křemenec. Vyvolávací cena je 84
375 korun, dražební jistota činí
50 000 korun.
Druhou draženou nemovitostí
bude rodinný dům s nádvořím
a zahradou ve Štětovicích u Vrbátek. Vyvolávací cena je 142
260 korun a dražební jistota

činí 70 000 korun.
Třetí draženou nemovitou věcí
je orná půda v katastru Krasic.
Vyvolávací cena je 69 710 korun, dražební jistota činí 30 000
korun.
Dražební jistotu je nutné složit hotově do pokladny soudu
nebo do zahájení dražby v dražební síni.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s čelním protagonistou populární rockové kapely

„CELÝ KONCERT BY MĚL BÝT PRO FANOUŠKY ARAKAINU
A LUCIE BÍLÉ JEDNO VELKÉ PŘEKVAPENÍ...
PŘEKVAPENÍ...!“
!“
Svátek hudby se přiblížil, koncert se koná už tento pátek
Arakain je v české hudbě pojem a když se řekne
Arakain, určitě si spojíte kapelu se zakladatelem
skupiny Jiřím Urbanem, který je v kapele po celou
dobu existence, tedy necelých třicet let. A nejen z
tohoto důvodu bylo jasné, na koho padne naše
volba se žádostí o exkluzivní rozhovor. A tak vám
přinášíme nepochybně velmi zajímavé interview s
kytaristou a zakladatelem jedné z nejvýznamnějších českých metalových kapel Jiřím Urbanem.
Co nám na sebe, Arakain či Lucku Bílou „Urby“
prozradil?
Petr Kozák
Už v pátek vás čeká koncert v Prostějově, nemůžu se tedy nezeptat,
jak moc se těšíte?
To je zbytečná otázka! Protože
my se těšíme na každý koncert,
ať je to kdekoliv, protože hrajeme
pro ´naše´ fanoušky a jak se zatím
ukazuje, tak je jich opravdu hodně. A to všude! Takže doufám, že
Prostějov nebude výjimkou.“
Turné je naplánováno, na
co všechno se mohou návštěvníci a vaši věrní fanoušci těšit?
No tak program a dramaturgii
koncertu bych nerad prozrazoval,
dokonce jsme s webových stránek
odstranili informaci fanouška o
playlistu koncertu, protože si myslíme, že divák chce být překvapován. A my doufáme, že bude mile!
Co mohu říct je to, že Lucie Bílá
je exkluzívním hostem celého turné, tedy opravdu všech koncertů a
má v programu koncertu opravdu
velký prostor. Daleko větší než
tomu kdy bylo v historii našich

spoluprací. Jak jsme psali - prostě
se opět stala zpěvačkou kapely, i
když to je samozřejmě čas omezený.(úsměv) Samotný program
koncertu je podřízen svému
názvu a záměru - tedy ´best of´
k třicátému výročí! Není možné,
při počtu našich desek, věnovat
jednotlivým deskám více prostoru
tak, aby pak nedošlo na všechny
ostatní. Tedy, jak někdy fanoušci
požadují, abychom zahráli něco
dlouho nehraného nebo dokonce
nikdy nehraného, to prostě nejde
a koncert nabídne pouze samé
výrazné hity z každé desky naší
historie. Proto Best Of Tour!“
Původně se na každém
koncertě s Arakainem
měli představit minimálně dva hostující zpěváci. Střídat
se měli dle toho, jak jim to jejich
další profesní závazky dovolí.
Kromě zmíněné Lucie Bílé to
měli být například Gabriela
Gunčíková, Bára Basiková Kamil Střihavka, Láďa Křížek,
Radek Zíka, David Spilka,
Vlasta Horváth, Vláďa Šafránek a Petr Kolář. Co z této kon-

cepce zůstalo? Respektive budou tedy na turné k vidění i tito
hosté?
„Po počátečních problémech
se sladěním kalendářů našeho a
Lucky Bílé jsme se rozhodli, že
oslovíme další zpěváky k hostování alespoň na akce, kde nebude
Lucie. Pak se do toho ale Lucka
společně s naším managementem
vložila a pracným přesouváním
všeho se podařilo turné sladit tak,
aby s námi vystoupila všude jako
naprosto exkluzívní host! Do toho
začali někteří zpěváci z nejrozličnějších důvodů své závazky odvolávat a jejich termíny kolidovat
tak, že jsme se rozhodli, abychom
vůbec dokázali postavit pevný
scénář, že koncept koncertů bude
postaven na ose Arakain-Lucie
Bílá. Speciální hosté budou doplňovat některé koncerty jako překvapení.“

Připravujete ještě třeba i
nějaké to překvapeníčko?
„Celý koncert by měl být pro
fanoušky Arakainu a Lucie Bílé
jedno velké překvapení!“
Hostem jarní šňůry u
příležitosti 30 let je Lucie Bílá, která u Arakainu začínala veleúspěšnou kariéru. Jak se vám s ní po tolika
letech spolupracuje?
„Lucie Bílá je obrovský fenomén naší scény! Obrovský talent a člověk s velkým srdcem.
Velký zpěvák i osobnost. A protože jsme navíc bývalí kolegové
ze stejné kapely i žánru, navázání spolupráce bylo jednoduchou
a rychlou záležitostí. V podstatě
to řešil jediný telefonát. Jediný
problém, pokud se vůbec dá
problémem nazvat, je Lucčina
velká vytíženost, její kalendář je

nabouchaný do konce roku, její
hlava zpracovává spoustu rolí a
textů. Proto dostat jí na zkoušku
bylo asi jediným problémem,
ale když zazpívá, je všechno
zapomenuto. Lucka nás nezapomněla mít dodnes ráda, je hrdá
na to, že s námi kdysi začínala,
vzpomíná s láskou na přízeň
rockových fanoušků, naše cestování společným autobusem,
přespávání po hotelích a řádění
na tancovačkách socialistické
doby. Přestože je dnes první
megahvězdou, zůstává stále
stejná a léty praxe je z ní navíc
absolutní profík.“
Jak vůbec při této příležitosti vnímáte skutečnost, že se Lucie Bílá
odrazila až na úplný vrchol
české hudební scény? A jak
vzpomínáte na ony zmíněné
začátky?

„O comebacku nikdo neuvažuje,
i když na výročních koncertech bychom
jej uvítali, ale Aleš opakovaně a oficiálně
zdůraznil, že svou spolupráci s Arakainem
ukončil v Edenu na koncertě se symfoňákem
a že věc považuje za uzavřenou!
Je to jeho volba, my ji respektujeme.“
Jiří Urban o vztahu s Alešem Brichtou
„Lucka je největší talent posledních dvaceti let a tenkrát bylo jen
otázkou času, kdo se jí postará o
kvalitní repertoár a manažerské zajištění. Pak už to bylo logické vyústění, že prostě šla nahoru. Pikantní
na tom asi je ten fakt, že z Arakainu
byla tenkrát vyhozena“, a právě

kdo je jiří urban
- narodil se 6. července 1959. Ze současné
sestavy Arakaiunu patří jako jediný k zakládajícím členům, kdy se psal rok 1982. Před
Arakainem působil společně s Brichtou tři
roky v kapele Apad. Po založení Arakainu v
roce 1982 se spolupodílel na tvorbě hudby
i textů. Vystudoval SPŠ Stavební, pracoval
jjako projektant a pak jako stavební mistr.
Je samoukem na kytaru skladatelem a v poslední době i textařem. Od roku 1988 je veden jako profesionální hudebník (Středočeské krajské kulturní
středisko Hradec Králové), účastnil se všech nahrávek a desek
Arakainu. Krom Arakainu ho lze vidět i u projektů rockového
klubu Kain. Se Zdeňkem Kubem (baskytara) vydal autorské CD
Projekt s mnoha hostujícími zpěváky. Od roku 2000 je spolumajitelem a produkčním Rockového klubu KAIN v Praze 3. Má
dva syny (Jiří působí v kapele Dymytry), psa a mývalího kocoura Jonáše... Jeho oblíbeným nápojem je vinný střik.

proto, že už šla moc nahoru a začalo se o nás mluvit jako o ´Lucii Bílé
a Arakainu´. Nikoliv obráceně. A
to jsme jako chlapská rocková kapela nechtěli!“
Jako předkapela se představí skupina Menhir. Ta
už se jako předkapela
Arakainu dříve objevila. Jak je
taková kapela na tuto pozici vybírána?
„Menhir s námi vystupoval již při
loňském turné, jejich produkce
se nám líbila a jako lidi jsou také
bezvadní, takže pro dlouhodobější
spolupráci se jevili jako ideální.
Věřím, že fanoušky baví a jejich
představení dobře a zábavně otevírá naše výroční koncerty.“
V roce 2002 odešel z Arakainu jeho letitý frontman
Aleš Brichta. Jaké jsou
vaše vztahy po deseti letech? Neuvažujete třeba o obnovení spolupráce? Bude hostem na některém z koncertů?
„Zdravíme se... (smích) Ne vážně,
už dlouhodobě je to v takové fázi
klidného potkávání se někde na
festivalech. Muzikanty míjející se
v jeho sestavách známe, takže pokecáme, ale kolem krku si s ním
nepadáme. Jsme zkrátka bývalí

kolegové, kteří se holt po dvaceti
letech už nedohodli a nepohodli
a měli to štěstí, že mohou jít dál,
každý svojí cestou. O comebacku
nikdo neuvažuje, i když na výročních koncertech bychom jej uvítali,
ale Aleš opakovaně a oficiálně zdůraznil, že svou spolupráci s Arakainem ukončil v Edenu na koncertě
se symfoňákem a že věc považuje
za uzavřenou! Je to jeho volba, my
ji respektujeme. Nedávno jsem
s ním na tohle téma opět hovořil,
ale cítil jsem neochotu ke kompromisům. Jako kdybychom tenkrát
nechali na holičkách my jeho a ne
on nás (smích)…“
A na závěr oblíbená otázka - co by jste vzkázal vašim fanouškům, kteří dorazí v pátek do Společenského
domu v Prostějově?
„Aby se s námi dobře pobavili,
užili si koncert, který je určitě velmi
atraktivní a kdo ví, zda se bude tato
sestava ještě někdy opakovat! My
se těšíme, protože se bavíme dobře.
Doufáme, že to na nás bude znát!“

Pokračování rozhovoru
najdete v příštím čísle
Večerníku!
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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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VYDAŘENÁ PREMIÉRA
Posílený tým 1.FK
zvládl první ostrou
zkoušku na jedničku

NÁVRAT K TRADICI: FOTBALOVÍ FANOUŠCI

OPĚT FANDÍ „ŽELÍZKÁM“!
MEGAHODNOCENÍ
Vyzpovídali jsme
všechny členy
kádru LHK Jestřábi!

A NA PLAY-OFF!
Prostějovský VK AGEL
zná svého prvního
soka v play off...
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Prostějov/jim, pk
JE TO JAKO JEDEN VELKÝ COMEBACK, NEBOLI NÁVRAT K TRADICI.
FOTBALISTY PROSTĚJOVA OPĚT PODPORUJÍ MÍSTNÍ ŽELEZÁRNY, KTERÉ
BYLY NOSIČEM NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO SPORTU NA SVĚTĚ PO CELÝCH
NĚKOLIK DESÍTEK LET JEŠTĚ PŘED
ROKEM 1989.
V NOVÝCH DRESECH NASTOUPILI HRÁČI 1.FK UŽ VE VČEREJŠÍM
DUELU PROTI HAVÍŘOVU. A NÁPIS
NA HRUDI DÁVAL JASNĚ NAJEVO,
ŽE HLAVNÍM PARTNEREM PROSTĚJOVSKÉHO FOTBALU SE STALA
AKCIOVÁ SPOLEČNOST HANÁCKÉ
ŽELEZÁRNY A PÉROVNY! A TO JE
SKUTEČNÁ BOMBA...
„ANO, JE TO NÁŠ NOVÝ TITULÁRNÍ PARTNER,“ POTVRDIL VEČENRÍKU TRENÉR A SPORTOVNÍ ŘEDITEL
FRANTIŠEK JURA. PÁTRAT PO DOHODÁCH NEBYLO TĚŽKÉ, ZA ZÍSKÁNÍM
TOHOTO SPONZORA NESTOJÍ NIKDO JINÝ NEŽ MECENÁŠ MIROSLAV
ČERNOŠEK A JEHO MARKETINGOVÁ
SPOLEČNOST TK PLUS. PRÁVĚ TA JE
STRŮJCEM SOUČASNÉ OBRODY PROSTĚJOVSKÉ KOPANÉ.
VÍCE NEJEN O TÉTO NOVINCE, ALE I
DALŠÍ ROZHOVORY, ZAJÍMAVOSTI,
NOVINKY, SOUPISKU VČETNĚ FOTOGALERIE, KOMPLETNÍ LOS I OKÉNKO K MLÁDEŽNICKÝM SOUTĚŽÍM
VÁM NABÍDNE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
O 1.FK A CELÉ PROSTĚJOVSKÉ KOPANÉ, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ VEČERNÍKU JIŽ ZA TÝDEN, TJ.. V PONDĚLÍ 26.
BŘEZNA!

S novým partnerem. Želizka na hrudi zdobí od včerejšího utkání opět fotbalový Prostějov! To jsou nám ale
věci...
Foto: Zdeněk Pěnička
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Basketbalisté Prostějova mobilizují síly
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POTŘEBUJEME USPĚT, zní z kabiny před Nymburkem
Prostějov/lv - Už v pátek čeká
na basketbalistky další velká
bitva o udržení druhé pozice v Mattoni NBL. Orly ale
čeká nejtěžší možný soupeř.
Do haly Sportcentra DDM
„Už
si nemůdorazí mistrovský Nymburk,
který v sezoně zatím pouze ž e m e
vybírat.
jednou zaváhal.
Musíme se na tento duel při-

pravit a podat co nejlepší výkon. Když ukážeme to nejlepší co v nás
je, můžeme uspět,“ věří
kouč Z
Zbyněk Choleva.
Svoji vvíru čerpá především při
vzpomí
vzpomínce na poslední dva vzájjemnéé zápasy na půdě soupeře,
kdy Orli dlouho diktovali tem-

po a trápili úřadující šampiony.
„Na tyto výkony potřebujeme
navázat. A pokud možno je ještě
vylepšit. Máme dostatek talentu i bojovnosti. Chce to věřit, že
můžeme vyhrát a rvát se o každý
míč,“ plánuje Choleva.
Podobný názor má také Matej
Venta. Prostějovský rozehrávač

v posledním ligovém střetnutí chyběl kvůli problémům se
zády a přeje si, aby byl proti
Nymburku fit. „Takové zápasy
má každý hráč rád. Musíme
začít dobře v obraně a využívat
každou šanci na rychlý přechod
do útoku. To je způsob, jak se
dá uspět,“ tvrdí Venta.

VE ČTVRTEK STARTUJE OKRESNÍ PŘEBOR.

Budou z fotbalistů Sokola Čechovice filmové hvězdy ?
Čechovice/pk - V olomouckém
Cinestaru proběhne ve čtvrtek 22. března od 18.30 hodin
předpremiéra nového filmu
z fotbalového prostředí okresní
přebor. v tomto filmu si „snad“
zahrají i fotbalisté „B“-týmu
Sokola Čechovice, neboť v neděli 9. října prožili natáčecí den
v obci Tlustice v okrese Beroun.
V tento říjnový den si reprezentanti tohoto prostějovského
oddílu zahráli proti slavnému
Slavoji Houslice, a to díky výhře
v soutěži projektu podporující
amatérský sport „Kopeme za
fotbal“, která proběhla na Facebooku. Následně „fotbalovým
hercům“ vypomohlo i město
Prostějov a díky finanční podpoře města se mohli Čechovičtí
zúčastnit natáčení.
A teď je jen otázkou, kolik se
z tohoto natáčecího dne objeví
ve filmu a kdo si z hráčů Čechovic opravdu v Okresním
přeboru zahraje. Hlavní roli

trenéra Pepíka Hnátka ztvárnil Miroslav Krobot, dále se
setkáme s tradičními hrdiny
seriálu v čele s Ondřejem
Vetchým (Jiří „Jiřina“ Luňák),
Davidem Novotným (Jarda Kužel), Luďkem Sobotu
(Vaclav Orel), Leošem Nohou
(populární „lékař“ Áda Větvička) nebo Jakubem Kohákem
(brankář Kája Vachopulos).
Před tímto čtvrtečním představením proběhne od 17.30 hod.
autogramiáda herců, režiséra
Jana Prušinovského a čechovický fotbal vypravuje na tuto
pro oddíl slavnou akci téměř
70 účastníků.
A jenom taková malá návnada
z hlášek trenéra Pepíka Hnátka
ve filmu:
„Na žádnej ťukes nemáte, jste
dřeváci, a proto taky hrajete
vokres.“
„Představ si, že jsi trenér. Co
bys udělal, kdyby Ti hráč nepřišel na zápas?“ „Zastřelil

Pospolu. Fotbalisté Čechovic na společném snímku s filmovým sokem TJ Slavoj Houslice, který nastoupil
se všemi hereckými esy.
Foto: archív TJ Sokol Čechovice
bych ho!“ „No vidíš, a já po
něm jenom vystřelil.“
Takže, neváhejte a vyrazte
do kina na filmovou adaptaci

úspěšného televizního seriálu
TV NOVA OKRESNÍ PŘEBOR. Neprohloupíte. A co
víc, již na příští číslo pro vás

PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
mediální partner multikina
CINESTAR, připravuje jedno
malé překvapení...

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 10: na snímku byl dům na ulici Norská
v Prostějově. Vylosovaným výherem se stal Petr Sekanina,
Sídl. svobody 5/11, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do
redakce, telefonujte 582 333 433 do 27. března 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 2. dubna 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 „pouprave-

na“ 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 POU-

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV

QDSURWLêHUSVW6KHOO

0RQWÇUNRYÇNDOKRW\
GRSDVX
VQ¿SUVHQNRX
NRPELQÇ]\

3ĆLYËWHMWHMDURYQRYÇP
www.nasepovleceni.cz

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

DNES NAPOSLEDY O KOLÁČE A SEKANOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Mezi pravidelné rubriky PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku patří i stránka plná zajímavostí s názvem ... ?
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TIP
k obrazovce
PŘÍŠTĚ BUDEME
CHYTŘEJŠÍ,
STAROUŠKU!
komedie ČR (1982)

NEDĚLE 25. 3. 2012

20:00 hodin

KÁZKY od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
historie soutěže již devětačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Michala Černého. Tvář známého prostějovského hokejisty
a útočníka druholigového týmu
Jestřábů poznala celá plejáda
soutěžích, kteří tak opětovně ukázali, že v našem městě je sportovních fanoušků více než habaděj..
V osudí se tak objevilo hned 464
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Libora BUŘTA, Školní 445, Určice. Výherce
od nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč, která jej už od dnešního dne čeká
přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili do politických vod a graficky mírně poupravili jednoho
z členů nejvyššího orgánu „oranžových“ a prostějovského zastupitele...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního, již
padesátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 23. BŘEZNA 2012, 12.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na 608
960 042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ. A jelikož se jedná o vzácně
kulaté jubileum, budeme tentokrát rozdávat i jednu PRÉMII
NAVÍC! Jméno výherce, který
od nás obdrží zmíněné ceny,
zveřejníme opět v příštím čísle,
které vyjde znovu za týden, tj. v
pondělí 26. března 2012.

Mají však smůlu a místo zisku se pokaždé dočkají ztráty.
Ztráty svobody, kterou jsou
nuceni vyměnit za pobyt v
nápravném zařízení. Brány
věznice po čase opouštějí s
odhodláním začít nový život.
Nastoupí v autodílně podniku Frigotherm, ale jejich
předsevzetí živit se poctivě
začíná velmi brzy dostávat
Režie: Petr Schulhoff
první trhliny. Vystřídají někoHrají: Karel Augusta, Franti- lik zaměstnání a vymyslí řadu
šek Peterka, Helena Růžičko- originálních podvůdků a zlová, Jaroslav Heyduk, Zdeněk dějen. Pokaždé však narazí na
Srstka, Václav Štekl, Božena podvodníky mnohem drzejší,
Böhmová, Zdeněk Dítě, Jan bezcharakternější a vykutáleSkopeček, Roman Skamene nější, takže na jejich nápadech
vydělá někdo jiný. A když už
Gustav Makovec a Karel toho mají plné zuby a chtějí
Vašátko jsou dva nerozluční se sokům pomstít, skončí napodvodníčci, kteří nedokáží konec tam, odkud na začátku
odolat vidině snadného zisku. vyšli. Za mřížemi...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Výherce získá permanentku
na cvičení s JANOU

REMI SPORT

Kromě posilovny, masáží a solárií nabízíme svým zákazníkům
i cvičení v aerobním sále. Zrcadlový klimatizovaný sál
má kapacitu 35 cvičících a odpruženou parketovou podlahu.
Volné hodiny nabízíme i k pronájmu.
Cvičení s Janou PO + ST od 18.30 hod. - pěkné břicho, pevný zadek,
zdravá záda.
NOVĚ cvičení dětí - pátek v 9.30 rodiče s dětmi,
v 10.30 děti 2,5 - 4 roky bez rodičů. 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
POJEDENÁCTÉ 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 PROSTĚJOV-

SKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333
433 a to do PÁTKU 23. BŘEZNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 8 - 7 - 6, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už dvaačtyřicátým výhercem
stal Petr PACKAVÝ, Sídl.
Sport 793, Kostelec na Hané,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněnou
permanentku v HODNOTĚ
500 Kč, tentokrát na masáž.
Jméno dalšího, již třiačtyřicátého výherce, který od
nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme opět v příštím čísle, jež
vyjde znovu za týden, tj.
pondělí 26. března 2012.

Prostějov

AFTY, ATLAS, EMBRYA, HLAVNĚ, CHAMR, JÍST, KEJTA,
KOALA, KRÁL, KVALT, OKAŘ, PÓLO, PRAHA, PRÁT,
PYRÓZA, RASTR, RULÍK, SMĚS, SRST, STĚR, ŠANSON,
ŠIML, ŠTUK, ŠVÁB, TAHY, TAPETY, TĚLA, TOKY, VIZITA
... 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 23. března 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„WEBU“. Další vylosovanou výherkyní se stala Marie PROCHÁZKOVÁ, Krasická 43, Prostějov, jež se tak může těšit
na obzvlášť chutnou cenu, kterou je POUKÁZKA V HODNOTĚ 300 Kč od závodního stravování AGRO, což v praxi představuje 3 hanácké koláče + dle výběru: 1kg sekané
nebo 1 kg rolády masové! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 19. března 2012.
Tentokrát můžete vůbec NAPOSLEDY zápolit o bonus
našeho partnera soutěže, kterým je zmíněné závodní
stravování AGRO Prostějov. Jméno jedenáctého, takto
šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU, zveřejníme opět v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 26. března 2012.
A od dalšího týdne už začnete zápolit o zcela jinou prémii...

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

Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+kk,cihl,Palackého, PV, 56m2
4900 Kč/měs. + 1910 Kč/měs. inkaso
2+kk s balkonem, cihl,Západní,PV
5500 Kč/měs. + 2000 Kč/měs. inkaso
3+1, cihl,Brněnská,PV. 87m2,lodžie, vl.vytápění,
možnost garáže
6000 Kč/měs. + 3500Kč/měs. inkaso
3+kk, nám. TGM, PV.146m2, vl.vytápění
6300Kč/měs. + inkaso
2+kk,ul.Západní, PV
7500Kč/měs.vč. ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem garáže na ul. Wolkerova, PV
900 Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
2

2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m ,1.
patro
Cena: DOHODOU
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 495 000Kč,
2x 2+1 za 580 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: DOHODOU
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

· 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, Šárka, po rekonstrukci,
podlahová plocha 70 m2, cena 890. 000,- Kč
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

Byty 1+kk, 1+1 Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč

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, 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

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

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

BYTY – PRODEJ

BYTY – PRONÁJEM
RD – PRODEJ

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

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
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

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

Prostějov, Vrahovice (u koupaliště)
Prodej RD s byty 2+1 a 3+1, průjezd, garáž,
sklep, dvůr. Plyn. ÚT.
Zast. plocha 269 m2, zahrada 1019 m2.
Cena: Kč 2.100.000,-

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

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada
357 m2.
Cena: Kč 1.595.000,Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

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

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,-

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
100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul.
Za Kosteleckou, cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej pozemku na stavbu RD u obecního
parku, výměra 1000 m2. Cena: Kč 690.000,Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový tvar,
voda, plyn, el.e. v místě.
Cena: 380 000Kč

Exkluzivní vydavatel

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

RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč

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

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

777 251 878

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na
Hané – pražírna kávy sestávající se z administrativní budovy s bytem 4+kk a z výrobních a
skladovacích prostor
Cena info u RK
Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a 200m2
uzavřený dvůr. Cena: 20 000Kč/měs. + inkaso
--------------------------------------------------------

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

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

www.kk-reality.com

◘ Prodej novostavby domu 4+1 s garáží ve Vrahovicích. Kolaudace v roce 2003. Klidná lokalita.
Nízké měsíční náklady cca 3000Kč za měsíc, při
topení krbem 2000Kč. Zastavěná plocha a nádvoří
Cena 2 899 000Kč
122m2, zahrada 92m2.

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

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

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

POZEMKY - PRODEJ
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

◘ 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.

TIP TÝDNE
Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!

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

Tel.: 606 922 838
Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

Prodej RD 2x 3+1, Bedihošť

Prodej pěkného RD s garáží a
zahradou,
cena: 2290000,-

RD 3+1, Otaslavice

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

Pronájem bytu 1+1, E. Valenty

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

RD 5+1, Náklo okr. Ol

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

ŠTARNOV - zemědělský areál k chovu
koní, splňující podmínky EU pro jejich
chov, zast. plocha 667m2, výběhy 2100m2,
vl.studna.
CENA: 990.000Kč.
KRALICE NA
HANÉ - RD 3+1,
zast. plocha 210m2,
zahrada 530m 2,
všechny ing. sítě., přístupný z obou stran po
asfalt. komunikaci. CENA: 1.050.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m 2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV, 4.patro, byt po částečné
rek., balkon, sklep, dům po rekonstrukci.
CENA: 1.150.000Kč.

RD 3+1 se zahradou, PV
– ul. Libušinka – SLEVA!

PROSTĚJOV - novostavba zděné
DVOUGARÁŽE na
ul. Moravská, elektřina, garážová vrata „Trido“ s el. pohonem,
CENA: 580.000Kč.
pozemek 38m2.

Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů,
cena 2.790.000,- Kč

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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

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

Supernovinky :

1) 2+1 Moravská po rekonstr.
2) RD Myslejovice
3) 3+1 s garáží, ul.Sladkovského
4) RD 2+1 Držovice, zahrada
5) 3+1 DR Belgická
6) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
7) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
8) 1+1 DR, Plumlov

860 tis.Kč
1.260 tis.Kč
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,
1+kk Dvořákova
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
5,5 tis.vč.ink.
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
850 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 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
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
700 tis.Kč
865 tis.Kč
940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 mil.Kč
1.499 tis.Kč
1.500 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.689 tis.Kč
1.880 tis.Kč
1.999 tis.Kč
2.190 tis.Kč
2.770 tis.Kč
2.820 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory :

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

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

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

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.
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REALITY

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

Prodám DB 1+1, 42 m2. RK nevolat! Tel.: 775 942 494

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel.: 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD, 5+1, Prostějov
2.330.000 Kč
* RD 4+1, Dětkovice 1.200.000 Kč
* Byt 2+1, Krapkova 1.290.000 Kč
* Byt 3+1, Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1, Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 3+1, Bohuslavice 600.000 Kč
* Byt 1+1, Dobrovského 590.000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
450.000 Kč
* St.pozemek, Vrahovice 720.000 Kč
poptáváme:
* byty 2+1, 3+1 rodinné domy v Pv
Ing.Marie Vymazalová,
tel.: 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 3+1, Přemyslovice 700.000 Kč
* RD 3+kk, Tovačov
995.000 Kč
* RD 1+1, Skalka, rek. 1.150.000 Kč
* RD 5+2, Čechy p/K 1.300.000 Kč
* RD 4+1, Plumlov, rek. 1.450.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.990.000 Kč
* RD 5+kk,Vrahovice,novos.
cena v RK
* 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

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.

Prodej cihlového bytu 3+1 v OV
s lodžií a garáží v PV., sídl. Svornosti, cena 1 580 000 Kč, 86 m2, 1.patro,
klidná lokalita s výhledem do zeleně,
i se zařízením. Tel.: 602 894 714

Prodám dům - zavedené hospodářství, včetně veškerých kontaktů. Vhodné pro podnikání, z důvodu odchodu do důchodu. Tel.:
585 241 076. Zn.: Konicko

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
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 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. 1.080.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.139.000Kč
3+1 M. Pujmanové OV cihla 2x lodžie
1.299.000Kč
3+1 Sidl. Svornosti 86m2 OV cihla po rek.,
možno i garáž
1.429.000Kč
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
650.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
990.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
880.000Kč
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: 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

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

Hledám pěkný byt 2+1 až 3+1
k pronájmu v PV. Za rozumnou
cenu. Ne RK! Cca květen až červen.
Tel.: 776 871 970

Prodám RD 5+1 ve Vrahovicích.
Cena dohodou. Tel.: 776 889 500

Prodám RD 2+1 s verandou v Držovicích. Dvůr, zahrada, parkování pro
dvě auta před domem. Odhadní cena
2.100 000 Kč. Při rychlém jednání
výrazná SLEVA. Tel.: 608 717 964
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané, na Sídlišti Sport. Tel.: 720
642 355
Pronajmu byt 2+kk ulice Krasická
dlouhodobě. Cena 8.000 Kč včetně
ink. Tel.: 777 037 510
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
Pronájem bytu 3 + kk ulice Krasická. Cena 7.500 Kč + ink. Tel.:
603 273 172
Přenecháme pronájem zavedené,
fungující provozovny veřejného
(závodního stravování) ve Vyškově.
Jen vážní zájemci. Tel.: 776 237 572

Pronajmu zařízené kadeřnictví
v PV, nebo pouze 1 křeslo. Levně.
Tel.: 724 337 984

Pronájem garáže na Brněnské. Tel.:
776 894 323

Hledám menší nebytové prostory pro uskladnění nábytku. Stěhuji se do menšího. Levně! Tel.:
774 927 265

Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4.000 Kč, ink. 2.500 Kč,
kauce. Tel.: 731 585 153

Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

Tel.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

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

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

UPOZORNĚNÍ:
- paní PETRA SEDLÁŘOVÁ není od 1. 2. 2012
zaměstnancem SRDCE REALIT,
žádáme klienty, aby v případě zájmu či dotazů,
kontaktovaly naši kancelář nebo tel: 605 011 310

B Y T Y prodej
p
j
1+1Dobrovského,34m2
590.000,-Kč
1+1, C.Boudy,32m2, cihla
580.000,-Kč
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl.
rekonstr.,zahrádka,pěkný
848.000,-Kč
2+1, OV, Libušinka, 64 m2
890.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
799.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
690.000,-Kč

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

VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310

3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci ,prostorný byt se čtverc. předsíní, VOLNÝ
!
1.099.000,-Kč
3+1,OV,PV,sídl.E.Beneše
1.050.000,-Kč
NOVINKA!!!
3+1,OV, + garáž 20 m2, KRASICKÁ, PV,84m2,4.
patro,cihla,
INFO V RK
3+1, OV,86m2 s garáží,sídl.Svornosti, PVVrahovice,1.NP,částeč.zaříz.
1.580.000,-Kč
DOMY prodej
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr, zahrada,
stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !

Pronajmu pěkný prostorný byt
1+1 / 2+kk. Tel.: 732 864 744
Pronajmu byt 2+1, cena 7.500 Kč
včetně ink.Tel.: 775 758 775

Pronájem panel. bytu 2+1 se šatnou
ul. Kpt. Jaroše, cca 60 m2 (lodžie
+ sklep), velmi pěkný, udržovaný,
částečně zařízený, volný od 1. 3.
2012. Nájem: 7.900 Kč/měs.(včetně
inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193

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

Pronajmeme nebytové prostory Pronajmu garsonku v PV, cena
v centru PV blízko nám. T.G.M., 2.700 Kč. Tel.:724 337 984
115 m2. Nyní zavedený obchod.
Pronajmu byt 1+1 v Pv cena 5.000
Tel.: 777 691 077
Kč +ink. Tel.: 605 247 968
Obec Hrubčice prodá 2 stavební pozemky o výměře 317 m2 za 500 Kč/ Pronajmeme nebytové prostory 80 m2
m2 a 620 m2 za 650 Kč/m2 v k.ú. vhodné na kanceláře, služby, sklad,
Hrubčice. Bližší informace na www. lehkou výrobu i prodejnu a 2 kanceláře
hrubcice.cz nebo na tel.: 582 368 517. 18.5 m2, 19 m2 v přízemí a skladové
prostory s regály 175 m2 ve 2.NP Zn.
Hledám garsonku s nízkým ná- Tel.: 777 580 880
jemným. Tel.: 737 606 793
Koupíme dům se zahradou, nebo
Pronajmu byt 2+1, část. zaříz. bývalou zemědělskou usedlost
Tel.: 777 973 937
v okrese Prostějov. Stav nerozhoduje. Advokáta platíme. Tel.:
Prodám podkrovní byt 3+1 s tera- 774 414 525
sou v PV, 99 m2 v OV 3. patro.
Nebo vyměním za 1+1. Ne panel.
+ doplatek. Tel.:776 618 604

Pronajmu garáž, ul. Okružní, tel.:
602 502 098

Prodám byt 1+1 v OV, 37 m2,
Brněnská, PV. RK nevolat! Tel.:
732 875 779

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

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej
nemovitostí v k.ú. Vřesovice u
Prostějova – pozemků parc.č.
187/4 a parc.č. 215/4 – orná půda
o celkové výměře 6.782 m2 za
minimální kupní cenu 450.000
Kč. Další informace poskytne
p. Hudcová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel.: 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

PR O N Á J MY

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.

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

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

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

O S TAT N Í

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

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

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
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 Krapkova cihla
7.000Kč vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 7.800Kč + el
1+1 Libušinka po rekonstrukci
5.500Kč vč. ink
3+kk Krasická 86m2 cihla 7.500Kč+2.500ink
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 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

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

Pronajmu byt 2+1 ul. Stanisla- Prodám RD 2+1, Kralice na Hané.
va Mansarda 35/37 PV. Tel.: Garáž, zahrádka, dvůr. Cena
608 733 571
1 490 000 Kč .Tel.: 605 247 968

RD 3+1,PV,DRŽOVICE,pěkný,po
rekonstrukci.zahrada,,
DOHODA!
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd,
po rekonstrukci
1.699.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
999.000,-Kč
RD 3+1,Kostelec na Hané,po rekonstr.
patro,dvorek,předzahrádka
850.000,-Kč
RD Plumlov,4+1,k rek,zahrada
750.000,-Kč
Chata Přemyslovice,velmi pěkná,k celoročnímu
užívání
280.000,-Kč
RD Prostějov, Rumunská ulice, 3 bytové jednotky,
centrum
DOHODA!
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek.
vjezd, zahrada, 8km od PV
1.499.000,-Kč
RD Dětkovice,5+1, zahrada, garáž, patrový, dobrý stav,
7 km od Prostějova, průběžná rekonstrukce SLEVA!!!!!
- Stavební pozemky PRONÁJMY
1+1, 2+1, 3+1
Á
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,sídl.svobody,včetně ink.
6.000,-Kč
1+kk,Prostějov, cihla,přízemí
3.000,-Kč
1+kk,PV,centrum,48m2
4.800,-Kč
1+1,PV,přízemí ,35m2
5.500,-Kč
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
2+1,56m2,PV,od 1.6.,vč.ink.
6.500,-Kč
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.600,-Kč
Pronájem nebytových prostor-Netušilova
ulice- obchod, Vápenice –obchod-výloha
Komplet.nabídka na našich
internet. stránkách www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE A
PORADENSTVÍ V REALITÁCH
STĚHOVÁNÍ , VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE
PRÁVNÍ SLUŽBY
Výkup a oddlužení bytů, domů……

Tel: 605 011 310

Prodám st. pozemek v Krumsíně, 1.200 m2, na krásném místě,
kousek hřiště, rybník, přípojky u
pozemku, příjezdová komunikace,
oplocen. Ne RK! Tel.: 605 907 890

Předplaťte si
periodikum, kde najdete
NEJŠIRŠÍ NABÍDKU
REALIT
A NEMOVITOSTÍ

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Nejaktuálnější
realitní
nabídky!
Chcete se přidat?

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo

je v PÁTEK
23. března

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

v 10.00 hodin

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
p
NADÁLE
NA
DÁLE
DÁ
ÁLE P
PLATÍ
LATÍÍ

NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

AKCE 3
A
3+1
+1 ZDARMA
AR A

AKCE
3+1 ZDARMA

INZEROVAT
V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
TÝDENÍKU REGIONU
SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
dva řádky

30 Kč
52 Kč

zvýraznění: tučné písmo
+10 Kč na řádek
je použito tučné písmo
lze ztučnit i jednotlivá slova**
a kombinovat s rámečkem
zvýraznění: rámeček
celý inzerát
je orámován

!

+10 Kč na řádek

tři řádky
čtyři řádky

74 Kč
85 Kč

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

+10 Kč na řádek

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

* jeden řádek = 30 úhozů

RŮZNÉ

!

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

Prezentace
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HYUNDAI se stal opět nejkvalitnější značkou roku 2011

PRODEJ
0 2 9 , 7 é & + 9 ċ & Ë
QDSĜYHONpUR]HEtUDWHOQpPUD]ER[\
PUD]tUQ\RREMHPXPDP3
SXOWRYpPUDåiN\QiNODGQtDRVREQt
DXWRPRELO\3&VHVWDY\WLVNiUQ\
NDQFHOiĜVNêQiE\WHN«
=PDMHWNXGOXåQtND7RPiãHN 7RPiãHNYRV
,ý

'RWD]\QDHPDLO
tomasek@insolvencnispravce.net
tel.: 774 727 054
þL StVHPQČ QD DGUHVX Ing. Monika
)DEULQVNi LQV VSUiYFH GOXåQtND
Tomášek& Tomášek, v.o.s.,
ÒMH]G3URVWČMRY

8]iYČUNDQDEtGHNGQH
&HQDGRKRGRX
INZERCE

Předplaťte si
periodikum,
kde najdete
nejaktuálnější

FIREMNÍ
NABÍDKY
PRO VÁS

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

Značka Hyundai se už druhý rok po sobě umístila na
1. místě ve velkém reportu
kvality německého magazínu
AUTO BILD
Od roku 2001 největší německý motoristický magazín
AUTO BILD každoročně publikuje komplexní report kvality. Poskytuje rychlou a fundovanou orientační pomůcku
pro posouzení různých oblastí,
jako jsou spolehlivost, dlouhodobá kvalita a spokojenost zákazníků všech nejdůležitějších
automobilových značek prodávaných v Německu.
Vítězem reportu 2011 se stejně
jako v loňském roce stal Hyundai.
Časopis Auto Bild zařadil značku Hyundai podruhé za sebou
na první pozici ve svém každoročním hodnocení kvality
„Auto Bild Qualitätsreport“.
Hyundai tak porazil všechny
ostatní výrobce včetně renomovaných německých a japonských značek. Allan Rushforth,
viceprezident a výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor
Europe, řekl: „Hyundai opět
zvítězil nad značkami, které
jsou obvykle považovány za
měřítko kvality. Oproti minulému roku jsme navíc vylepšili
naše vítězné skóre. Obhájení
tohoto prestižního ocenění je
fantastickým úspěchem. Kvalita zůstává pro Hyundai klíčovou prioritou a neustále usilujeme o to, abychom ve všem, co
děláme, byli co nejlepší.“
Report kvality magazínu
AUTO BILD chápe kvalitu nikoli pouze jako prvotní, spontánně vnímaný pocit kvality,
ale jako dlouhodobou kvalitu,
spolehlivost a spokojenost zákazníků. Pro sestavení tohoto
reportu kvality je nezbytný pohled do minulosti. Těžiště průzkumu spočívá na vozidlech ve
věku od 3 do 7 let. Díky tomu
je možné odhalit nedostatky
a slabiny, které se při normálních testech nebo předváděcích
jízdách neobjeví. Celkové hodnocení výrobce se skládá až

se sedmi dílčích hodnocení, z
nichž každé má stejnou váhu.
Anketa AUTO BILD Reprezentativní písemná anketa na
téma kvalita / spolehlivost provedená agenturou pro výzkum
spotřebitelského chování GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) na základě 8 610 interview s majiteli automobilů.
Stěžejní otázkou je: „Jak hodnotíte kvalitu vlastní automobilové značky na stupnici od 1 do
10 bodů?"
Svolávací akce / Dodatečné
vylepšení Jaké poruchy nebo

výpadky se objevily? Byly dodatečné vylepšení relevantní z
hlediska bezpečnosti? Jakého
počtu vozidel se týkaly? Jak
reagoval výrobce? Byla záležitost postiženého zákazníka
zdvořile vyřízena? Byly informace výrobce transparentní a
srozumitelné?
Report autorizovaných zkušeben TÜV Brzdy, řízení,
nápravy, karoserie a osvětlení
- zde jde o provozní bezpečnost. Extrakt z přibližně 7,5
milionu povinných velkých
technických prohlídek 208 mo-

AUTO BILD Quality Report 2011: Žebříček

Pořadí
1.
2.
2.
2.
5.
6.
6.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
16.
17.
18.
19.
20.

Výrobce
Hyundai
Honda
Mazda
Toyota
Škoda
Audi
BMW
Mercedes
Mitsubishi
Seat
Suzuki
VW
Nissan
Ford
Kia
Renault
Opel
Fiat
Citroën
Peugeot

Známka (1-5)
2,43
2,50
2,50
2,50
2,57
2,71
2,71
2,71
2,80
2,83
2,83
2,86
3,00
3,14
3,14
3,16
3,29
3,57
3,71
3,86

delů. Výsledky jsou podrobně
publikovány v ročence AUTO
BILD TÜV-Report.
Dlouhodobý test AUTO
BILD 100.000 kilometrů v
téměř nepřetržitém provozu.
Neustále se měnící řidiči a podmínky při zkušebních jízdách
po celé Evropě. Po skončení
testu se vozidlo kompletně
rozebere a bilancuje se: Zůstalo vozidlo pro poruchu nepojízdné? Co se pokazilo a co
se osvědčilo? Jak vysoké byly
náklady?
Stížnosti zaslané redakci AUTO BILD Každý rok
přijde do redakce magazínu
AUTO BILD kolem 11.000
dopisů a e-mailů - od čtenářů,
kteří mají často velké problémy se svým autem. Hlavními
tématy jsou chyby produktů a
problémy s opravnami.
Test autorizovaných servisů
AUTO BILD Zkoušené vozidlo připravené chybami v autorizované zkušebně DEKRA
se přistaví do 8 autorizovaných
servisů na velkou prohlídku.
Kolik chyb odhalí servis? Postupuje autorizovaný servis důsledně a zcela podle plánu servisních úkonů předepsaných
výrobcem?
Záruka Jakou ochranu mají
majitelé automobilů, když
selže technika? Zde už léta
dominují asijští výrobci, oproti
tomu němečtí výrobci jsou při
záručních opravách skoupí.
Hlavním faktorem vítězství
značky byl pětiletý program
komplexní záruky Hyundai,
který je nejlepším svého druhu v automobilovém průmyslu. Auto Bild poznamenal, že
ostatní výrobci v Evropě tak
komplexní záruční krytí neposkytují. Všechny modely
Hyundai uvedené nově na evropský trh se prodávají s pětiletou komplexní zárukou Hyundai, která zahrnuje pětiletou
záruku bez omezení ujetých
kilometrů, pětiletou asistenční
službu zdarma a pětiletý program kondičních prohlídek,
rovněž zdarma.

Řádková inzerce
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SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

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.: ku a registru. Vyplacení do 48 hod.
i formou hotovosti. Možnost odlo775 132 134
žení splátek. Tel.: 608 066 604

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

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

kazníka 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

Přijmeme
OBCHODNÍHO
SPECIALISTU(TKU). Znalost
práce na PC, komunikativnost,
zkušenosti s vedením kolektivu
vítaná, ŘP sk.. B výhodou. Nabízíme: zaškolení do pracovního
procesu, kariérní růst, nadstandardní výdělek, příjemný kolektiv. Životopis zasílejte na e-mail:
p.danecek@datalife.cz
nebo
kontaktujte na Tel.: 732 188 553

Hledám studenta/studentku na
doučování žáka 6. třídy. Tel.:
Přijmeme kadeřnici a kosmetič602 792 729
ku na ŽL. Do mladého kolektivu
ČS. fa přijme tel. operátory/- zavedeného kadeřnictví v PV.
-ky, asistenty/-ky, referenty/-ky, Vlastní klientela výhodou. Více
managera/-ku a obchodního informací na 736 425 949
zástupce. Výdělek 26 - 50 000
Kč/měs. Praxe není podmín- Přijmeme barmanku, brigádně
kou, nehledáme dealery a po- stř., čtv., pá., a so. na noční projišťovnictví a podobně. Info na voz. 608 829 263, 721 120 292
tel.: 728 958 301.
Restaurace U Templáře v PV
Volná pracovní místa na nově přijme servírku nebo číšníka –
otevřené pobočce. Vhodné i jako brigádně, nástup možný ihned.
brigáda k jiné práci. 777 949 152 Tel.: 602 329 990
Nejde o pojištění a jiné.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení HáNEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
jek, 721 344 771. Práce strojem
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000
UNC, výkopové a terénní práce.
Kč. POTŘEBUJETE: OP A
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
Zakázková výroba nábytku, pracuji pro více věřitelů.
byt. doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všech- Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peny stol. práce včetně oprav.
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
Půjčím peníze oproti zástavě neTel.: 604 820 358
movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Tel.: 777 696 836
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a mon- Půjčka 5.000 Kč bez dokladotáž plastových oken, dveří a vrat. vání příjmu. Pro důchodce, na
Tel.:602 941 681
MD a zaměstnané. Pracuji pro
více věřitelů. Tel.: 739 230 298
VODO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.: Novinka z vlastního kapitálu
608 747 788
pro důchodce i ženy na MD do
24 hodin. Pro schválení zašleKompletní pokládka zámko- te na 732 556 469 jm, př., r.č.,
vé dlažby, kvalitně za rozum- tel., okres, příjem, požadavek.
né ceny. Tel.: 723 522 369
Obratem obdržíte výsledek.
Stavby plotů, zídek, oplo- Máte přechodné finanční procení. Ceny r. 2011, volejte blémy? Půjčíme skoro každému 5.000 - 15.000 Kč. Pra723 522 369
cuji pro jednoho věřitele. T.:
Demolice, zemní práce. Levně! 607 275 496
Volejte 723 522 369
Zahraji na svatbě, oslavě a PŮJČKY - SPOLUPRACUJI S
jiné veselici. „Srdcem a pro 1 VĚŘITELEM!!! Tel.: 732 547
490, 734 277 263, e-mail: pujckaradost!“ Tel.: 720 412 294
info@seznam.cz
Provádíme malířské a natěračské práce. Tel.: 728 050 425, Finanční půjčky v hotovosti do
24 hod. bez potvrzení příjmu i
728 172 184
pro důchodce. T.: 720 611 484
Zednické práce, zateplení,
nátěry fasád, práce s ploši- Rychlá půjčka diskrétně až do
domu do 40. 000 Kč. Pracuji
nou. Tel.: 723 522 369
pro Rilex Travers. 608 881 746
M. Revay - dokonalé strojové čištění sedacích souprav a ZASTAVÍME VAŠE DLUHY
koberců. Tel.: 604 439 302,
Máte záznamy v registrech?
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
Provádíme kácení stromů a
pořez dřeva. Tel.: 777 046 374
Studentka - naučí základy tenisu děti od 5 let, podrobné informace na mob. 732 262 247
Malířské a natěračské práce i
s úklidem. LEVNĚ! 777 818 463
Kadeřnice až k vám domů.
Tel.: 774 212 447

Nejširší
nabídka řádkové
inzerce
Chcete se přidat?
Volejte 608 960 042

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

NEHLEDEJTE DÁLE
cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

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

TEL.: 777 70 20 59

Přijmeme zámečníky a svářeče
i brigádně. Nástup možný ihned. Tel.: 733 340 484

PRODÁM

ZD MORAVAN
Stavební firma přijme samoDOMAMYSLICE
statného pracovníka s organisad v Mostkovicích
začními schopnostmi pro práci
prodej
v oblasti mechanizace. ŘP skuKVALITNÍCH JABLEK.
piny C výhodou, SŠ není podProdejní doba
mínkou. Životopisy posílejte na
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
mechanizace123@seznam.cz
Přijmeme brigádníka na prodej
.
jablek v Mostkovicích.
Hledáme 2-3 lidi na pozici te- Informace na tel.: 602 510 465.
lefonistky. Požadujeme znalost
PC+internet,výborné komuni- Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
kační schopnosti, praxe vítána. Nezamyslic nabízí k prodeji
Volejte na 603 844833.
bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč. Doprava zaObec Hrubčice vyhlašuje kon- jištěna. Kontakt: 582 388 101.
kurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele, - lky Prodám sklokeramický sporák
Základní školy Hrubčice, pří- zn. Mora, zakoupený 1/2012.
spěvkové organizace, se sídlem Originál balení. P.c. 8.000 Kč,
Hrubčice 37. Předpokládaný nyní 6.000 Kč. Tel.: 739 116 315
nástup do funkce 1.8.2012. bižší
informace na www.hrubcice.cz Králičí farma Vícov prodává
nebo na Tel.: 582 368 517.
chlazené králíky 1kg/99 Kč. ObPřijmeme realitní makléře. Na- jednávky na tel.: 777 936 723.
bízíme fixní měsíční plat, nebo
fix + provize, nebo provize
(dle dohody). Po zapracování
možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon +
notebook. Tel.: 731 508 274
Hledám zedníka a 2 pomocné
dělníky na stavbu, práce do konce roku, plat týdně v hotovosti.
Tel.: 607 680 811.

Přijmu kosmetičku na Ž.L.Tel.:
777 196 767
Provádíme zednické práce,
stavbu rod .domů, zateplení budov, strojní omítání, elektro +
instal. Práce Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz
Knižní velkoobchod hledá prodejce, vlastní osobní auto podmínkou
+ mobil. Tel.:777 280 967

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

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

Dne 23. března 2012
si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní Milady
HRDIBOROVSKÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel
a zarmoucená
rodina.

Kdo tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme
v tobě ztratili.

Dne 19. března 2012
uplyne 1. smutný rok
ode dne, kdy nás
neočekávaně
navždy opustil
pan
Luděk MAŘÁK.
Nikdy nezapomeneme.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná rodina.

Nabízím mé schopnosti při
koupi Vašeho vozu. Jak v ČR
tak i v zahraničí. Vyřízení úvěru
ci leasingu, zajištění STK, prověření KM přes decra minimální provize! Vše na domluvě.
Solodní jednání. Tel.: 603 383
895

RŮZNÉ

GRATULACE

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

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

Česká
obchodní
společnost hledá lidi do kanceláře.
Zaškolení a výhodný plat.
724 059 941
Hledám řidiče pro mezinárodní dopravu, vozidlo Iveco 3,5
tuny (i brigádní výpomoc).
Tel.:608 331 141

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569

Dne 19. března 2012
oslaví své krásné
75. narozeniny
naše milá manželka,
maminka a babička,
paní Emílie
KOLÁŘOVÁ
z Kobylniček.
Hodně štěstí, zdraví
a lásky do dalších let
přejí manžel Josef,
syn Víťa s rodinou
a vnučky Pavlínka
a Nelinka.

Dne 8. ledna 2012
jsme si připomenuli
úmrtí
pana Josefa
MICHALCE
z Olšan
a 19. března 2012
by se dožil 75 let.
Vzpomeň te s námi
dcery s rodinami.

Drahý Radku, jak rádi
bychom ti ruku podali
a k narozeninám popřáli,
leč nemůžeme ani kytičku
na hrob ti dát a jen se
slzami v očích
na tebe vzpomínat.

Dne 22. března 2012
by můj syn
Radek MALÍK
z Kostelce na Hané
měl 40 roků.
S láskou vzpomíná
maminka, bratr
a sestra s rodinou.
Také jistě
vzpomenou všichni,
kdo ho dobře znali.

Navždy žije ten,
koho nosíme ve svém
srdci.

ODTAHOVÁ SLUŽBA od 10
Kč / km. Tel.: 606 645 732

Letní zahrádka Na farmě přijme brigádníky na letní sezonu od dubna do října na
pozici číšník - servírka. Tel.:
602 717 885
Přijmeme ředitele/ku realitní kanceláře a vedoucí/ho týmu makléřů. Nabízíme nadstandardní
ohodnocení, fixní měsíční plat,
nebo fix + provize, nebo provize (dle dohody). Po zapracování
možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon +
notebook. Info.: 731 508 274.

VZPOMÍNÁME

Dne 22. března 2012
uplyne 5 let od úmrtí
pana Jaroslava
KUČERY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn
a dcera s rodinami

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

Dne 23. března 2012
vzpomeneme
5. výročí úmrtí
paní Miloslavy
LORENCOVÉ
z Vranovic.
S láskou a úctou
vzpomínají manžel,
dcery a syn s rodinami.

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

VZPOMÍNKY JIŽ
OD 100 KČ
------------------------

ŠIROKÁ NABÍDKA
OZDOBNÝCH
RÁMEČKŮ

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

Dne 23. března 2012
ve smutném
vzpomínání
uplyne 10 roků,
kdy ze života plného
zdraví musela odejít
nedobrovolně
paní Jiřina
SOTORNÍKOVÁ.
Odešla tiše, ale těžce,
z kruhu své rodiny,
kterou tak měla ráda.
Vzpomínáme.
Manžel

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 23. března
v 10.00 hodin

Lední hokej
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JAKÁ BYLA DRUHOLIGOVÁ SEZONA V PODÁNÍ LHK JESTŘÁBI?

HOKEJISTÉ SI ZASLOUŽÍ POTLESK I UZNÁNÍ Osvědčili jsme se jako solidní prognostici
Jen kousek však chyběl k velkým ovacím
a skutečné euforii, tahle šance zůstala nenaplněna

Dvě základní roviny má hodnocení uplynulé sezóny v podání hokejistů LHK Jestřábi Prostějov. V té
první je účast v semifinále východní skupiny 2. ligy
mužů 2011/12 a konečné čtvrté místo nesporným
úspěchem, rovina druhá však hovoří o ještě větším a tím pádem mírně nenaplněném potenciálu
silného týmu.
Prostějov/
Marek Sonnevend
Po loňské šesté pozici přišel stěžejní krok vedoucí k pozdějšímu
posunu nahoru. Samozřejmě jím
bylo vyztužení už tak dobrého
hráčského kádru o dvě velezkušené posily s extraligovými
zkušenostmi Pavla Kumstáta a
Michala Černého, obranné řady
zpevnil ještě další schopný borec Jiří Osina. Podle jmen tak
mančaft působil na pohled velmi
kvalitně a směle se mohl řadit
k největším favoritům po bok
Karviné, Havířova či Přerova.
Proti této odvážné teorii stála
jedna podstatná věc: omezené fi-

nanční možnosti prostějovského
klubu. Při nastaveném poloprofesionalismu téměř všichni plejeři vedle hokeje buď pracovali
v úplně jiném oboru, nebo vedli
mládež, případně studovali. Takže většina trénovala maximálně
třikrát týdně, někteří při větším
vytížení ve svém zaměstnání či
škole i méně.
Když se všechny tyhle ingredience vzaly a hodily do zápasového kotle druholigového kolotoče,
vzniklo každou chvíli jinak chutné jídlo. Jednou Jestřábi uvařili
skvělou dobrotu a fandové mohli
aplaudovat pohledné hře i příznivým výsledkům, jindy se hanácké partě pokrm pořádně spálil a
příznivci museli skousnout herní

trápení s nečekanými porážkami.
Jakkoliv byly tyto výpadky vedoucí občas až k sériím proher
nepříjemné, daly se za daných
okolností pochopit. Zvlášť když
kolektiv někdy postihla větší marodka a bylo nutné se místy vyrovnat též s pozdržením výplat,
což nikomu nepřidá. I proto muži
LHK nedokázali udržet koncentraci, potažmo maximální výkonnost celou základní část a na jejím
konci byli čtvrtí, ačkoliv reálná
byla minimálně třetí příčka.
Takto soubor trenérů Petra Zachara a Juraje Juríka narazil ve
čtvrtfinále na velice nebezpečný
Vsetín, s jehož vyřazením měl po
slibném startu série co dělat právě
vinou jednoho takového výpadku ve třetím vzájemném utkání
doma. Nebýt toho, postoupili by
naši hokejisté hladce, nemuseli vše zachraňovat v psychicky
náročném pátém duelu a ušetřili
potřebné síly pro semifinále.
Místo toho šli na kompaktní Havířov celkově vyšťavení, čímž
v podstatě už předem ztráceli
0:1 na zápasy. No a právě zde

Před začátkem 2. ligy mužů, skupiny Východ 2011/12 natipoval Večerník konečné pořadí
soutěže. A porovnání naší prognózy s realitou hovoří o tom, že až na jednu výjimku jsme se
ve své prognóze téměř vůbec nemýlili.

Tip Večerníku na pořadí

je partě okolo kapitána Lukáše
Duby nutné vzdát největší hold.
Premiantovi dlouhodobé fáze a
pozdějšímu vítězi celé soutěže se
totiž i v ne zrovna ideálním fyzickém stavu obdivuhodně vzepřeli.
Dokázali urvat obě střetnutí na
vlastním ledě a v rozhodující
bitvě na severu Moravy sahali po
sladkém finálovém úspěchu, než
přišel osudově inkasovaný gól
v čase 59.51.
Právě počínání Jestřábů ve ztížených okolnostech ukázalo jejich
značný potenciál včetně toho, že
měli ve svých možnostech klidně
i boj o triumf ve skupině Východ
2. ligy. Samozřejmě nelze zaručit, že kdyby děj běžel pro LHK
hladčeji než ve skutečnosti, tak by
tým dosáhl místo nepopulárních
„brambor“ na stříbro, či dokonce
zlato. Ale myšlenky v tomto směru jsou určitě dost dráždivé.
Každopádně hokejoví reprezentanti Prostějova zaslouží i tak za
čerstvě skončenou sezónu potlesk a uznání. S tím, že chyběl
jen kousek k jásotu a opravdové
euforii. Třeba se dočkáme za rok!

1. HC Plus Oil Karviná
2. AZ Havířov
3. LHK Jestřábi Prostějov
4. HC Zubr Přerov
5. HC RT Torax Poruba
6. HC Bobři Valašské Meziříčí
7. VHK Vsetín
8. HC Slezan Opava
9. HC Nový Jičín
10. HC Frýdek-Místek
11. HC Uherské Hradiště

Konečné pořadí ve skutečnosti
1. AZ Havířov
2. HC Plus Oil Karviná
3. HC Zubr Přerov
4. LHK Jestřábi Prostějov
5. VHK Vsetín
6. HC Slezan Opava
7. HC Bobři Valašské Meziříčí
8. HC Frýdek-Místek
9. HC Nový Jičín
10. HC Uherské Hradiště
11. HC RT Torax Poruba

Úplně přesně jsme sice trefili pouze umístění Nového Jičína na 9. příčce, ale u všech ostatních
týmů kromě jednoho byly odchylky minimální. Tou jedinou minelou se stala Poruba, kterou
Večerník tipoval na pátou příčku a místo toho skončila až poslední.

Tradiční rituál. Ve chvíli, kdy se Jestřábi posadí před kotel, který sborově jako jeden muž spustí svoji
nacvičenou „děkovačku“, běhá leckomu mráz po zádech...
Foto: archív Večerníku

Loučení s hokejovou sezónou bylo maximálně uvolněné
Poslední dvě společné akce prostějovských hokejistů v letošním ročníku
proběhly v naprosto pohodové a neformální atmosféře.

Nejprve se Jestřábi sešli
v úterním odpoledni na zimním stadionu, aby si naposledy zatrénovali v bruslích
mezi mantinely. Hodinka na
ledě měla podobu „sranda-

mače“ Staří versus Mladí,
který se odvíjel ve volném
tempu bez jakékoliv prestiže
a počítání gólů do oficiálního
výsledku. Hráči se po vypjatých bitvách play off zkrátka

už nehodlali ničím zbytečně
zatěžovat, hlavní bylo nějakou tou finesou občas napálit
parťáka z týmu, v tu chvíli
na straně soupeře. A pochopitelně létal vzduchem nejen

puk, ale také různé vtípky,
perfektní náladu umocňovalo několik desítek věrných
fandů v hledišti. Několikrát
se mohutně tleskalo, několikrát trochu skandovalo.

V podobně uvolněném duchu
se neslo i loučení LHK Prostějov se sezónou 2011/12 určené
pro všechny členy A-mužstva
i realizačního týmu a samozřejmě též pro fanoušky. Celé

hokejové osazenstvo v počtu
přibližně sedmdesátky lidí obsadilo v pátečním večeru jednu
velkou místnost Restaurace
Koliba U tří králů a dobře se
bavilo. Hojnost byla jak chutného jídla, tak výborného pití
všeho druhu, na dodržování
životosprávy se už ani v nejmenším nehledělo. Pronášení
různých přípitků prokládalo

focení hráčů s příznivci, podepisování na plakáty i na
všemožná další místa (včetně
těl vnadných fanynek) a v perfektní náladě se vedly dlouhé
diskuse na různá témata. Prostě
zasloužená pohoda po vydařeném druholigovém ročníku, na
jehož konci chyběl našim borcům jen krůček k postupu do
finále. Hoši, děkujem!

rozlučka s fanoušky...
3 x foto: www.lhkjestrabi.cz

Bylo plno. Na posezónní „tiskovce“ se sešlo hned několik desítek příznivců,
kteří zaplnili celou restauraci.

Jako hvězdy. Fanoušci byli zvědaví nejen na slova svých miláčků, ale stáli i
ve frontě na autogramy. Velký zájem byl například o Michala Černého.

Do památníku. Pochopitelně nemohly chybět ani společné fotografii. Této vévodí obrovitý zadák Pavel Kumstát.

O sezóně s prvním mužem prostějovského hokeje Michalem Tomigou

„HRÁČI I TRENÉŘI DALI LAŤKU DOST VYSOKO!“

Prostějov – Pár dnů po vyřazení ze semifinálové série druhé ligy jsme položili pár otázek
současnému prvnímu muži prostějovského hokeje
Michalovi Tomigovi, který v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník mimo jiné prozradil, jak moc si váží
výkonů celého mužstva, v čem měli Jestřábi oproti
Havířovu nevýhodu, co se chystá v zákulisí a jasné
přání vyslovil i směrem k podpoře města. „Chtěl
bych, aby se lidé semkli a chtěli ekonomicky hokeji
pomoci,“ uvedl Michal Tomiga.
Petr Kozák
LHK Jestřábi mají
po sezóně, kterou
dokončili na čtvrtém místě.
Panuje ve vedení spokojenost?
„Tak s výsledky týmu
určitě. Hráči i trenéři dali
laťku dost vysoko a myslím, že i divákům se museli
předvedené výkony líbit a to
byl náš největší cíl. Aby se tu
hrál krásný a pohledný hokej.
Myslím, že můžeme být
opravdu spokojeni, povedlo
se.. (úsměv)“
Byli jste kousek od
finále, jak moc to
mrzí?

„Tak určitě je tu trochu zklamání, že se to nepovedlo, jsem
zvyklý vyhrávat a nevzdávat
se ,ale to je sport. Teď se už
musíme dívat dopředu na další
skladbu týmu na příští sezonu.“
Myslíte,
mělo
mužstvo dosáhnout
na víc, nebo naplnilo své
možnosti?
„Mužstvo odehrálo na hranici
svých možností. Bohužel hráči
jsou amatéři, plnili si i své pracovní povinnosti a hrát co dva
dny, bylo dost náročné. Opravdu před nimi smekám a děkuji
jim za výkony!“
Kdy vám bylo v
sezoně nejlíp a kdy
naopak nejhůře?

„Při každé výhře je vám
dobře a když se díváte na
diváky , že se jim hra líbí
a fandí hráčům, tak je mi
opravdu dobře. A nejhůře?
Když jednáte s lidmi a stále jen
slyšíte, proč nejde různé věci
dělat a dívají se na věci stále
pesimisticky...“
Koho osobně byste
vyzdvihnul?
„Celý tým!! Všichni se
doplňovali a nejde vyzvednout
ty, kdo dávají branky, ale

nesmí se zapomínat i ty, kteří
dělají ´černou´ práci.“
A našel se oproti
tomu někdo, kdo by
vás zklamal?
„Když tak přemýšlím, tak
nejvíce asi přístup některých
hráčů, které jsme oslovili,
aby za Prostějov hráli, ale
zapomněli, že jsme druhé liga
a ne pokladnička...“
Do
baráže
jste
nepronikli, myslíte,
že někdo z úspěšnějších

druholigových celků má
šanci na postup?
„Havířov s dotací deseti
miliónů korun od města určitě!
Pokud nepostoupí, tak to bude
pro ně i pro mne zklamání...
Mají opravdu neskutečnou
finanční podporu města. Kéž
by jsme dostali od města ze
sázkových peněz aspoň polovinu...“
Tečku za uplynulým
ročníkem
udělala
úterní akce. Jaké jste měl po
ní dojmy?
„Jen ty dobré. Klukům jsem
poděkoval, něco jsme rozebrali a pak jsem je až do neděle
neviděl...(smích).“

Sportovně to máte za
sebou, jak dopadne
sezoně pro klub ekonomicky?
„Celková ekonomická situace
se bude uzavírat během čtrnácti
dnů, stejně jako rozpočet klubu
na příští sezonu. Nic není tak
veselé, jak bychom si přáli, ale
bojujeme, aby tu hokej zůstal
a hrál se tady a ne v jiném
městě...“
Co nového se v LHK
Jestřábi chystá?
„Když chodím mezi lidmi, tak
se dozvídám tolik zaručených
zpráv, že se nestačím divit.
Takže asi si přečtu jiné noviny
a tam se to dozvím.... (smích)“

„Celková ekonomická situace
se bude uzavírat během čtrnácti dnů,
stejně jako rozpočet klubu na příští
sezonu. Nic není tak veselé, jak bychom
si přáli, ale bojujeme, aby tady hokej
zůstal a hrál se zde, ne v jiném městě...“
Foto: archív Večerníku

Předseda LHK Jestřábi MICHAL TOMIGA
o tom, jaká budoucnost čeká hokej v Prostějově

Bude
pokračovat
kouč Zachar, který se
nechal slyšet, že se rozmýšlí?
„Jednáme spolu o skladbě
týmu na příští rok, ale vše
budeme projednávat až po
ukončení i mládežnických
soutěží. Já bych mu za poctivý přístup k práci přál, aby
trénoval první ligu,ale zatím
mi nic neříkal. Je to otevřené.“
Můžete již prozradit,
který hráč přijde a
který tým naopak opustí?
„Ještě ne. Určitě chci ale tým
omladit.“
Co byste dodal
závěrem?
Spíše přání. Aby se lidé
semkli a chtěli ekonomicky
hokeji pomoci, protože situace našeho regionu není jednoduchá a po tom, co stát
přesunul dotace na rozhodnutí
města, nebudou možnosti
s financováním hokeje v
Prostějově jednoduché. Bude
prostě záležet na rozhodnutí našich zastupitelů, kolik
peněz z hracích terminálů,
které do kasy dojde dají na
hokej a kolik na jiné sporty.
Jinak děkuji Všem lidem, že
podporují sport v Prostějově.“

Lední hokej
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MEGAANKETA hokejové sezóny: Jestřábi odpověděli Večerníku na pětici otázek
Uplynulý ročník komentují vesměs pozitivně. Největší
sílu týmu viděli v soudržnosti a útoku, top zážitkem
byl postup přes Vsetín, nejsmutnějším okamžikem
vyřazení Havířovem. A všichni chtějí zůstat!
Skutečně exkluzivní hodnocení uplynulé sezóny hokejistů LHK Jestřábi Prostějov ve 2. lize mužů, skupině Východ 2011/12 ze strany samotných hráčů pro
vás připravil Večerník. Všem členům A-týmu položil
během závěrečného společného tréninku pět stejných dotazů, na něž dostal někdy očekávané, jindy
originální odpovědi. Projděte si jejich přesný přepis
doplněný o statistické ukazatele každého plejera
v základní části soutěže i v play off.
OTÁZKY
1. Jak hodnotíte uplynulou druholigovou sezónu s konečným čtvrtým
místem?
2. V čem jste viděl nejsilnější
stránku mužstva, případně slabinu?
3. Co říkáte na své vlastní výkony
v nedávno skončeném soutěžním
ročníku?
4. Vybavíte si nejkrásnější a
nejsmutnější okamžik za celou
sezónu?
5. Jak vidíte své další působení
v Prostějově? Chcete zůstat?
ODPOVĚDI

BRANKÁŘI

Dalibor Sedlář

Základní část: odchytané zápasy - 29, odchytané minuty
- 1677, průměr obdržených
gólů – 2,54, úspěšnost zásahů – 90,93, čistá konta - 2,
trestné minuty - 0.
Play off: odchytané zápasy 10, odchytané minuty - 572,
průměr obdržených gólů
– 2,94, úspěšnost zásahů –
91,95, čistá konta - 0, trestné
minuty - 0.
1. „Základní část nebyla špatná, ale
ani taková, jakou jsme mohli odehrát. I když všichni tři soupeři, co
skončili v tabulce před námi, měli
svou kvalitu a do čtyřky jsme se
dostali. V play off pak přišly dvě
parádní série, které se musely líbit
fanouškům a strašně bavily i nás.
Že jsme těsně vypadli v semifinále, je škoda, ale někdo vypadnout
musel a stejně zklamaný jako my
by byl Havířov. Určitě bych však
radši prohrál rozhodující zápas
třeba 4:0, než vypadnout devět vteřin před koncem. Holt je to sport
a hlavní bylo těch deset krásných
utkání, které navštívilo strašně moc
diváků a všichni si je užili.“
2. „Naší nejsilnější stránkou
byla výborná parta, všichni
jsme opravdu skvěle drželi při
sobě. Slabinu by šlo najít v určitých výkyvech, kdy jsme po vydařeném zápase vzápětí zahráli
mizerně.“
3. „V letní přípravě jsem vůbec
nechytal kvůli zranění, potom naskočil přímo do soutěže a střídal
dobré výkony se špatnými. Postupně to šlo nahoru, ale bohužel
jsem se znovu zranil, po uzdravení
nastalo období s jedním dobrým a
dvěma špatnými zápasy pořád dokola. (smích) Prospěla mi následná
kratší pauza, po níž jsem šel opět
nahoru a to nejlepší si nechal na
play off. Za což jsem hrozně rád,
protože mi vyřazovací boje spravily chuť po neslané nemastné
základní části.“
4. „Blbě mi bylo během těch
dvou zranění i v období po
uzdravení druhého, kdy mi to
vůbec nešlo, a trápil jsem se. Za
nejkrásnější považuji celé play
off a především domácí zápasy,
které se nám povedly a fandilo
při nich strašně moc lidí. Tohle
byla velká paráda, však jsme si
to navzdory smutnému vyřazení
Havířovem pořádně užili. Hned
ve středu proběhla nádherná
akce s fanoušky v Gólu, na kterou budeme my i oni jistě dlouho vzpomínat. Pokračovali jsme
pak ještě několik dalších dnů,
prostě krása.“ (smích)
5. „Myslím si, že zůstat bychom
chtěli rozhodně všichni. Ta parta

je zde fakt skvělá, přitom jsme
letos nedosáhli svého maxima. Já
věřím, že když zůstaneme pohromadě a některé věci budou trochu
lepší, tak můžeme dokázat víc než
postoupit do semifinále.“

Petr Musil

Základní část: odchytané zápasy - 12, odchytané minuty
- 599, průměr obdržených
gólů – 2,50, úspěšnost zásahů
– 90,35, čistá konta - 0, trestné
minuty - 0.
Play off: odchytané zápasy
- 1, odchytané minuty - 28,
průměr obdržených gólů –
2,14, úspěšnost zásahů –
95,00, čistá konta - 0, trestné
minuty - 0.
1. „Já myslím, že supr. Všichni
jsme chtěli přejít přes první kolo
play off, což se povedlo, takže
úspěšná sezóna.“
2. „Naší hlavní silou byl jednoznačně útok, slabinu fakt nedokážu říct.“
3. „Vlastní výkony vždycky můžou být lepší, ale já jsem spokojený
s tím, jak sezóna probíhala. Bylo
to v pohodě: sice žádný zázrak,
na druhou stranu jsem ani jednou
vyloženě nevyhořel, za což jsem
rád.“
4. „Nejhezčí byl pro mě zápas
s Přerovem, který jsem odchytal, a navíc při něm panovala
úžasná atmosféra. Takhle vypjaté utkání jsem zažil poprvé,
ještě ke všemu se nám povedlo
zvítězit. Naopak nejsmutnější
chvíle přišly po semifinálovém
vypadnutí s Havířovem. Když
jsme tam v rozhodujícím zápase vyrovnali z 0:2 na 2:2, panovala na střídačce docela euforie
a všichni věřili, že se podaří postoupit do finále. Znamenalo by
to velký úspěch, tím horší pak
byl gól, který jsme dostali devět
sekund před koncem.“
5. „Zatím jsem se na tohle téma
s nikým nebavil, takže vůbec nevím, co bude.“

OBRÁNCI

Petr Doseděl

Základní část: odehrané zápasy - 26, góly - 2, asistence
- 7, kanadské body - 9, hodnocení +/- - +10, trestné minuty - 14.
Play off: odehrané zápasy 10, góly - 1, asistence - 2, kanadské body - 3, hodnocení
+/- - +2, trestné minuty - 4.
1. „Čtvrté místo není špatné, ale
po vyrovnání pátého semifinále
v Havířově z 0:2 na 2:2 už jsme
věřili, že to dotáhneme až do finále, kde se mohlo stát cokoliv.
Z tohoto pohledu je to škoda, celkově jsme však myslím dopadli
dobře. Základní část jsme ještě
neodehráli v takovém laufu, protože mančaft se ještě po příchodu
několika nových hráčů trochu
dával dohromady. V play off už
jsme pak dřeli jeden za druhého a
výsledek stál za to.“
2. „Velká síla byla v soudržnos-

1. „Já osobně hodnotím tuto sezónu velmi kladně. Nejen proto,
že jsme v play off zahráli super,
mančaft totiž podle mě šlapal od
začátku až do konce i přes určitou výkonnostní sinusoidu. Je
normální, že to během roku jde
někdy lépe a někdy hůř. Nějak
jsme se s tím poprali a na vyřazovací část dokázali vygradovat
fazónu na maximum. Díky tomu
se povedlo splnit cíl a chyběl jen
krůček, abychom v semifinále
vyřadili Havířov. Což se sice
těsně nepodařilo, ale dobojovali
jsme se vztyčenou hlavou.“
2. „Naší největší silou bylo,
jak jsme všichni drželi pospolu. Slabinu bych mezi hráči
nehledal, protože vždycky to
někomu jde víc, někomu míň
a je to právě o mužstvu, jak
se s tímhle popere. My jsme
to zvládli zdravě, výraznou
slabší stránku jsem tedy u nás
neviděl.“
3. „Abych hodnotil sám sebe,
to by bylo špatně. Od toho jsou
trenéři, fanoušci a další lidi, ale
osobně mám z celé sezóny dobrý pocit. Hlavně jsem byl rád, že
Pavel Kumstát
se mi vyhýbala zranění a že mě i
letos hokej strašně bavil. Zdraví
a radost ze hry jsou pro mě hodně důležité.“
4. „Vyloženě krásné nebo
smutné okamžiky až tolik nevnímám. Pro mě bylo největším potěšením celé play off,
během kterého jsme parádně
fungovali jako jeden mančaft,
makali naplno a společně si
Základní část: odehrané zá- užívali radost z hokeje. No,
pasy – 40, góly - 7, asisten- a když nám to zrovna nešlo,
ce - 14, kanadské body - 21, vzájemnou pomocí jsme se dohodnocení +/- - +18, trestné stali zpátky do pohody. Přesně
minuty - 62.
tak to má být.“
Play off: odehrané zápasy – 5. „Tohle téma už jsem si přemí10, góly - 1, asistence - 1, ka- tal v hlavě, a pokud o mě bude
nadské body - 2, hodnocení zájem, rád v Prostějově zůstanu.
+/- - -2, trestné minuty - 12.
Byl jsem tady moc spokojený,
nemám sebemenší důvod od1. „Při zpětném pohledu není cházet jinam.“
čtvrté místo špatné, i když jsme
byli hodně blízko postupu do fiJan Kolibár
nále. Během sezóny bylo několik
zápasů, které se nám nepovedly,
ale v závěru naopak převažovaly
ty vydařené, co se musely divákům líbit. Doufám, že fanoušci
byli spokojení.“
2. „Nejvíc jsme těžili z toho, že
tady je řada šikovných technických hráčů a styl našeho hokeje
byl díky tomu pěkný pro oko
diváka. Zkrátka nic takového Základní část: odehrané
jako během mého minulého zápasy - 37, góly - 3, asistenpůsobení v Prostějově pod ve- ce - 7, kanadské body - 10,
dením kouče Stloukala vyzná- hodnocení +/- - +11, trestné
vajícího kanadské pojetí. Slabší minuty - 24.
stránka se projevovala v utká- Play off: odehrané zápasy ních, kdy si soupeř v pěti stoupl 10, góly - 1, asistence - 2, kadozadu a pouze bránil. Proti nadské body - 3, hodnocení
tomu jsme se někdy nedokázali +/- - 0, trestné minuty - 10.
prosadit a s takhle defenzivně
hrajícími týmy zbytečně ztrá- 1. „Myslím si, že jsme měli na
víc, to řeknu na rovinu. Mohli
celi.“
3. „Nerad sám sebe hodnotím. jsme dojít dál než do semifináAle na to, že jsem hokej dělal až le. Po solidním začátku sezópo práci v rodinné firmě a v neu- ny jsme měli nějaké výpadky,
stálém zápřahu měl volné pouze potom byla hra dobrá, znovu
neděle, to z mé strany snad neby- přišly výpadky a nakonec polo špatné. Bál jsem se, že na tom vedené play off. Vypadli jsme
budu mnohem hůř fyzicky, což strašně smolně, což bylo nepříse naštěstí tolik nenaplnilo. Jsem jemné, ale celkově jsme neodtedy docela spokojený, i když vý- vedli špatnou práci. I když jak
kony můžou být vždycky lepší.“ říkám – mohlo to být podle mě
4. „To je jasné. Nejkrásnější byl lepší.“
pátý čtvrtfinálový zápas proti 2. „Sílu máme v šikovných
Vsetínu, kdy jsme udělali roz- útočnících, díky tomu jsme
hodující krok do semifinále a dávali hodně gólů. Přitom
všechno z nás spadlo. Největší jsme i málo branek dostávasmutek pak zavládl po tom úpl- li, po Havířovu v celé soutěži
nejmíň. Vyloženou slabinu
ném závěru v Havířově.“
5. „Rád bych pokračoval, cítil bych tak neviděl, ale něco
jsem se tady spokojeně. Bude je vždycky potřeba vyladit.
záležet, jak se domluvíme s klu- Například nám moc nešla
bovým vedením a jak dopadnou hra v oslabení, při našem
některé věci ještě ohledně této častém vylučování jsme dost
inkasovali. Dohromady jsme
sezóny.“
však předváděli dobrý hokej,
Jiří Osina
který se divákům mohl líbit,
o čemž svědčí návštěvy okolo
čtyř tisíc během play off. Tahle atmosféra byla super.“
3. „To je na posouzení někoho
jiného. Z mého pohledu nemám
za sebou špatnou sezónu, hrálo
se mi dobře. Byť občas nějaký
zápas pochopitelně nevyjde.“
4. „Nejsmutnější je jasný, to
byl úplný konec v HavířoZákladní část: odehrané zá- vě. Nejkrásnější chvíli jsem
pasy - 39, góly - 3, asistence prožil taky v semifinále proti
- 10, kanadské body - 13, Havířovu, kdy se mi povedlo
hodnocení +/- - +18, trestné dát gól na 1:0, a ten zápas
minuty - 30.
jsme pak dovedli do vítěznéPlay off: odehrané zápasy - ho konce.“
10, góly - 1, asistence - 5, ka- 5. „Jsem hráč Prostějova a
nadské body - 6, hodnocení určitě bych zde chtěl pokračo+/- - +2, trestné minuty - 12.
vat.“
ti, což se projevilo například ve
čtvrtfinálové sérii, když Vsetín
zápasově dotáhl na 2:2. Tehdy
jsme doma v pátém utkání společně zabrali a postoupili, proti
Havířovu jsme pak až do poslední chvíle bojovali, nic předem nezabalili. Výraznější slabinu bych nezdůrazňoval, jen
nám při náročném programu
někdy trochu došly síly, třeba
při prvním semifinále v Havířově.“
3. „Dlouho jsem byl zraněný s vyhozeným ramenem, proto mám
radost hlavně z návratu do sestavy
a z toho, že jsem mančaftu aspoň
trochu pomohl. Nebylo to tak
hrozné, zažil jsem i horší sezóny.“
(smích)
4. „Nejvíc pozitivní byl určitě
postup v play off přes Vsetín
a nejhorší ten rozhodující gól
v Havířově na 3:2 devět sekund
před koncem.“
5. „Když mi vydrží zdraví a herně to z mé strany bude stát za to,
chtěl bych mladým ještě něco na
ledě předat. Pokud už to fakt nepůjde, nechám jim volnou cestu.“

Jiří Paška

Základní část: odehrané zápasy - 35, góly - 0, asistence - 4,
kanadské body - 4, hodnocení
+/- - -7, trestné minuty - 53.
Play off: odehrané zápasy - 9,
góly - 1, asistence - 0, kanadské
body - 1, hodnocení +/- - -9,
trestné minuty - 33.
1. „Minimálně jsme splnili to, co
se řeklo před sezónou, to znamená
přejít přes první kolo play off. V semifinále jsme pak potrápili Havířov
a rozhodlo až páté utkání, což je vabank a bohužel to dopadlo lépe pro
soupeře.“
2. „Určitě jsme měli výborný útok
s řadou kvalitních hráčů. Slabina?
Těžko říct. Asi to, že jsme měli
během sezóny herní i výsledkové
výkyvy.“
3. „Rozhodně to mohlo být lepší.
Ze začátku jsem se trochu potýkal
se zdravotními problémy, ke konci
sezóny už to docela šlo.“
4. „Nejhezčí moment byl určitě
můj gól, kterým jsem srovnal rozhodující páté semifinále v Havířově na 2:2. V tu chvíli už jsme všichni věřili, že to dotáhneme do finále,
jenže vzápětí přišel velký smutek
v podobě inkasované branky devět vteřin před koncem. Pro mě
osobně byly nejhorší i ty zmíněné
potíže kvůli zranění třísel.“
5. „Pokračovat v Prostějově bych
každopádně chtěl. Uvidím, jestli se
domluvíme s vedením klubu a jak
všechno dopadne.“

Ivo Peštuka

1. „Sezóna byla úspěšná, ale
dojem trochu pokazil ten nešťastný konec v Havířově, na
který jsme měli. Kdyby nám
však někdo loni v létě řekl,
že budeme v semifinále a tam
odehrajeme sérii na pět zápasů, vezmeme to všema deseti.
Teď cítíme, že vyřazení je velká škoda. Ve finále proti Karviné se mohlo stát cokoliv.“
2. „O žádné velké slabině
nevím. (smích) A nejsilnější stránkou byl určitě útok,
kde máme hodně technických hráčů od Míši Černého
přes Kubu Čuříka, Davida Šebka a Patrika Šebka
než odešel až po Martina
Stejskala i další, v podstatě
bych mohl jmenovat všechny. V obraně to zase drželi
Pupa Doseděl nebo Pavel
Kumstát, tým se celkově
mohl opřít o dost borců s extraligovými či prvoligovými
zkušenostmi. Prostě jsme
tvořili silný mančaft, který
do finále mohl projít.“
3. „Druhou polovinu soutěže
jsem zvládl lépe, než tu první. Hlavně ze začátku jsem se
trápil a moc toho neodehrál,
až postupem času jsem víc
nastupoval a cítil větší jistotu.
Přechod z juniorského hokeje
do mužského není úplně jednoduchý, musel jsem si zvykat.“
4. „Nejsmutnější moment je
úplně jasný, to byl ten gól
obdržený devět sekund před
koncem pátého semifinále
v Havířově. V tu chvíli nám
všem bylo do breku. Naopak
krásné pocity jsme prožívali
po zvládnutém pátém čtvrtfinále doma se Vsetínem.“
5. „Uvidím, jestli si mě klubové vedení bude chtít nechat. Já
coby prostějovský hráč bych
určitě moc rád zůstal.“

Michal Tomiga

Základní část: odehrané zápasy - 39, góly - 1, asistence
- 8, kanadské body - 9, hodnocení +/- - -7, trestné minuty - 58.
Play off: odehrané zápasy 10, góly - 1, asistence - 1, kanadské body - 2, hodnocení
+/- - -5, trestné minuty - 8.
1. „Podle mě to bylo dobré. V tomhle mančaftu je určitě velký potenciál, který se dal možná vyždímat
ještě víc a čím déle spolu budeme,
tím lepší můžeme být.“
2. „Největší sílu jsme měli v gólmanovi Daliboru Sedlářovi a
v celém útoku, ani jsme moc branek nedostávali. Špatné byly naše
výkyvy. Nedokázali jsme udržet
stabilní formu a přišly zápasy, kdy
naše hra stála za hov.. To ještě slušně řečeno.“ (smích)
3. „Letos tragédie. Minulý rok jsem
hrával lépe, tuhle sezónu na mě přišel
nějaký útlum. Snad bude zase líp.“
4. „Nejkrásnější pro mě byl určitě gól, který jsem dal Vsetínu
v prodloužení prvního zápasu
semifinálové série. To bylo něco
neskutečného. Naopak nejhorší
byl ten moment devět sekund
před koncem rozhodujícího utkání v Havířově: jako by se nám
zhroutil svět.“
5. „Určitě bych tady chtěl pokračovat. Záleží na domluvě s panem
Tomigou a na tom, jak bude všechno
vypadat.“

Martin Finkes

Základní část: odehrané zápasy - 18, góly - 0, asistence - 0,
kanadské body - 0, hodnocení
+/- - -1, trestné minuty - 10.
Play off: odehrané zápasy - 7,
góly - 0, asistence - 0, kanadské body - 0, hodnocení +/- - 0,
trestné minuty - 2.

Základní část: odehrané zápasy - 17, góly - 0, asistence - 1,
kanadské body - 1, hodnocení
+/- - -3, trestné minuty - 12.
Play off: odehrané zápasy - 4,
góly - 0, asistence - 0, kanadské
body - 0, hodnocení +/- - -1,
trestné minuty - 2.
1. „Z týmového hlediska
jsme určitě dosáhli úspěchu.
Že v semifinále takhle na pět
zápasů potrápíme silný Havířov, tomu by možná před
časem nikdo nevěřil, i když
mužstvo jsme na to měli silné
dost.“
2. „Velkou sílu jsme měli
díky zkušenostem vepředu.
Útočníci jako Michal Černý, Filip Smejkal, Lukáš
Duba a další toho mají
hodně za sebou, navíc jsou
to dříči i vůdci, takže se na
nich celou sezónu stavělo.
Ostřílených jsme měli i několik obránců, od těch jsme
se my mladí mohli učit.“
3. „Možná jsem od letošního ročníku čekal víc, přesto
jsem vděčný za šanci, kterou
jsem dostal. Škoda, že mě
v play off chytila nemoc.“
4. „Nejsmutnějším okamžikem byl určitě Havířov
devět vteřin před koncem
pátého semifinále, tomu nevěřím ještě doteď, když to
vidím před očima. Největší
štěstí jsem cítil po čtvrtfinálovém vyřazení Vsetína,
což byl můj první postup
v mužském play off.“
5. „Už jsem nad tím přemýšlel, že by možná nebyl marný odchod někam, kde bych
víc hrával, což v mém věku
potřebuju. Na druhou stranu
působit v takovém mančaftu, jaký má teď Prostějov, je
pro mě obrovská zkušenost
a možnost hrát v podstatě na
prvoligové úrovni. A to bych
v současnosti asi nikde jinde
nemohl. Takže nejspíš zůstanu tady a budu se snažit prosadit do základní sestavy.“

ÚTOČNÍCI

Filip Smejkal

Základní část: odehrané zápasy - 39, góly - 13, asistence - 17,
kanadské body - 30, hodnocení
+/- - +13, trestné minuty - 36.
Play off: odehrané zápasy - 9,
góly - 1, asistence - 2, kanadské
body - 3, hodnocení +/- - -1,
trestné minuty - 4.
1. „Cíle byly dané a figurovalo
v nich umístění mezi nejlepší
čtyřkou, což jsme splnili. Po
rozhodujícím utkání v Havířově prohraném devět sekund
před koncem určitě převládalo
zklamání, ale kdyby nám někdo
před sezónou řekl, že budeme
čtvrtí, tak bychom to asi brali.
Se silným mančaftem jsme samozřejmě chtěli projít co nejdál,
semifinálové vyřazení bylo až
po velkém boji. Nemáme se tak
za co stydět a fanoušci podle mě
můžou být spokojení.“
2. „Když byl Dalibor Sedlář
zdravý, výborně nás vzadu držel. A když do brány
naskočili Peťa Musil nebo
Standa Taťák, taky chytali
velice dobře. Před gólmany
klobouk dolů. Sílu jsme měli i
v útoku, kde všechny tři lajny
byly nebezpečné a vyrovnané,
navíc je potenciál v mladých
klucích. Žádnou větší slabinu
jsem neviděl, i obranné dvojice se nakonec stabilizovaly a
hrály dobře. Dohromady jsme
vytvořili komplexní tým.“
3. „Nějakým způsobem už jsem
se sžil s druhou ligou a cítil spokojenost za možnost nastupovat
v jedné lajně s Lukášem Dubou
a Martinem Stejskalem. Vždycky to může být lepší i horší, ale
dokázali jsme si navzájem vyhovět plněním daných úkolů,
čímž celý náš útok fungoval.“
4. „Nejhezčí bylo vítězství
v pátém čtvrtfinále nad Vsetínem, kdy jsme celý mančaft
od začátku šli odhodlaně za
postupem a rozhodující zápas
nám skvěle vyšel. Navíc panovala perfektní atmosféra,
všechno kolem bylo super. Ne
vyloženě špatná, ale nepříjemná byla série porážek během
základní části, naštěstí netrvala dlouho a z horší nálady
jsme se rychle zvedli. Hodně
smutno samozřejmě bylo těch
devět sekund před koncem
v Havířově, ale takový je
sport.“
5. „Prostějov mi přirostl k srdci,
bydlím tady a mám zde rodinu.
V klubu jsem spokojený, z mé
strany tedy není důvod nepokračovat dál. Samozřejmě však
záleží na dohodě obou stran.“

Lukáš Duba

3. „Se svými výkony jsem
spokojený. Už nejsem zrovna
nejmladší, a přesto se mi povedlo udělat dost bodů, z čehož
mám radost. Vděčím za to celé
naší lajně, se Stejskim i se Smejkim nám to dohromady sedlo, a
hlavně jednu dobu padal do brány jeden gól za druhým.“
4. „Nejsmutnější byl samozřejmě gól, který jsme dostali
devět sekund před koncem
rozhodujícího semifinálového
zápasu v Havířově. Padl navíc těsně po skončení mého
trestu za vyloučení, když jsem
se vracel na led. Po utkání se
mi přitom rozhodčí omlouval,
že to v danou chvíli nebyl tak
hrozný zákrok, že by jej musel písknout. Bohužel stalo se.
Nejhezčí pocity jsem naopak
zažíval během čtvrtfinálové
série se Vsetínem a především
v pátém utkání, které mi vyšlo
naprosto skvěle. Vyhráli jsme
5:3 a já k postupovému vítězství přispěl čtyřmi body, což
pro mě bylo zvlášť proti Vsetínu dvojnásob příjemné.“
5. „Z mé strany zájem pokračovat je a záleží na vedení klubu i
trenérovi, jestli mě budou chtít.
Už jsem tady tři roky v kuse a
dřív jsem v Prostějově dvakrát
hrál první ligu, město mi přirostlo k srdci.“

Martin Stejskal

Základní část: odehrané zápasy - 40, góly - 18, asistence - 19,
kanadské body - 37, hodnocení
+/- - +24, trestné minuty - 4.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 2, asistence - 4, kanadské
body - 6, hodnocení +/- - +5,
trestné minuty - 2.
1. „Podle mě máme za sebou solidní sezónu včetně splnění cíle,
který jsme dostali. Možná mohlo být i něco víc, škoda posledního zápasu v Havířově. Celkově však mám dobrý pocit.“
2. „Nejvíc jsme těžili ze tří
vyrovnaných útoků, u nichž
vůbec nezáleželo, který byl
první, druhý nebo třetí. A slabinou určitě byla schopnost
prohrát s kýmkoliv včetně papírově nejslabších soupeřů.“
3. „Nerad hodnotím sám sebe,
od toho jsou ostatní v čele s trenérem. Pocitově to ale bylo dobré, tolik gólů za jednu sezónu
jsem snad ještě nikdy nenastřílel.“
4. „Nejkrásnější byl určitě čtvrtfinálový postup přes
Vsetín, kdy po rozhodujícím
pátém utkání zavládla parádní euforie. Naopak obrovský
smutek přišel po jiném rozhodujícím zápase v Havířově,
kde jsme měli finále na dosah
a přišli o něj devět sekund
před koncem. Velká škoda.“
5. „Já každopádně chci zůstat.
Z Prostějova to mám blízko do
rodného města a nikam jinam
mě to netáhne. Záleží na vedení
klubu, jestli si mě nechá.“

Michal Černý
Základní část: odehrané zápasy - 36, góly - 12, asistence - 23,
kanadské body - 35, hodnocení
+/- - +9, trestné minuty - 60.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 4, asistence - 5, kanadské
body - 9, hodnocení +/- - -4,
trestné minuty - 20.
1. „Hodnotit uplynulý ročník
můžeme podle mě všichni pozitivně, sezóna se vydařila určitě
dobře včetně závěrečného play
off. Těch posledních deset zápasů bylo vyvrcholením pro nás i
pro fanoušky, pokaždé byl skoro
plný dům a škoda jen úplného
závěru v Havířově. To je ale
bohužel sport, i tak můžeme být
jistě spokojení.“
2. „Naše největší síla asi byla
v útoku, dopředu jsme hráli
lépe než dozadu a stříleli docela hodně gólů. Slabší to někdy
bylo právě při bránění.“

Základní část: odehrané zápasy - 40, góly - 15, asistence - 24,
kanadské body - 39, hodnocení
+/- - +20, trestné minuty - 10.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 2, asistence - 3, kanadské
body - 5, hodnocení +/- - -1,
trestné minuty - 14.
1. „Myslím si, že čtvrté místo je
hezké a jde o posun v porovnání s minulou sezónou, ale měli
jsme na víc.“
2. „Naší hlavní devízou byla
parta, kterou jsme vytvořili. Podle mě jen málokterý
mančaft má takovou jako my.

Naopak slabší byla obecná
zodpovědnost za hru a časté
vylučování.“
3. „Z mé strany to bylo střídavě oblačno, někdy se dařilo, a
někdy ne. Body na mém kontě
nějaké byly, ale mohl jsem jich
udělat mnohem víc. A pokud
zde budu pokračovat, chtěl bych
v příští sezóně hrát lépe, byť věk
nezastavím. Na tuhle soutěž ale
pořád ještě mám, i když během
prvního roku ve druhé lize jsem
si musel zvykat, oproti první lize
je to něco úplně jiného. Občas
jsem se s těmi rozdíly úplně nesžil.“ (úsměv)
4. „Jednoznačně nejsmutnější
bylo, když jsme dostali v Havířově gól devět sekund před
koncem rozhodujícího semifinále. Zrovna jsem u toho byl
na ledě a zblízka viděl, jak vypadl ten puk a domácí hráč jej
dorazil do brány. Za nejlepší
považuji domácí zápasy v play
off, kdy přišlo do hlediště hodně lidí a to se pak hraje úplně
jinak. Tomu odpovídal náš
přístup, úroveň těchto utkání
se nedala srovnávat s většinou
střetnutí během základní části.
Konečně jsme začali předvádět
takový hokej, jaký jsme měli
produkovat celou sezónu.“
5. „Končit ještě určitě nechci,
záleží na domluvě. Končí mi
smlouva a uvidíme, co bude dál.“

Jakub Čuřík

Základní část: odehrané zápasy - 39, góly - 17, asistence - 23,
kanadské body - 40, hodnocení
+/- - +23, trestné minuty - 36.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 8, asistence - 3, kanadské
body - 11, hodnocení +/- - 0,
trestné minuty - 26.
1. „Sezóna byla docela úspěšná,
ale vyzněla trochu dvojznačně.
Na jednu stranu jsme byli strašně
smutní kvůli semifinálovému vypadnutí, protože tenhle mančaft
měl určitě na finále a Havířov se
v pátém vzájemném zápase po
našem vyrovnání na 2:2 pořádně
klepal. Na stranu druhou převládá spokojenost za to, jak jsme
načasovali formu na play off a
že chodilo tolik diváků, což byla
paráda.“
2. „Sílu jsme měli ve třech vyrovnaných pětkách, každá byla
schopná dávat góly i rozhodovat utkání. Postupně si sedly i
obranné dvojice a Dalibor Sedlář chytil před play off fantastickou formu, chytal opravdu
famózně. Nejslabší stránkou
byly podle mě vlažné začátky
řady zápasů a z toho pramenící výpadky, které nás zbytečně
připravily o body. Tím pádem
jsme ze základní části mohli jít
z úplně jiné, vyšší pozice.“
3. „Vždycky říkám, že hokej je
kolektivní sport a hru na ledě tvoří
pět hráčů plus brankář. I když o
mně říkají, že jsem prý chrtolog.
(smích) Každopádně jsem s uplynulým ročníkem spokojený, přitom se pořád dá něco zlepšovat a
já se snažím na svých slabinách
pracovat.“
4. „Nejsmutnější bylo každopádně to havířovské inkasování devět sekund před koncem.
Zrovna jsem seděl na trestné a
ten pocit bych nepřál nikomu,
nastala hodinová prázdnota,
kdy člověk pořád dokola přemýšlí, co mohl udělat jinak a
lépe. Naopak nejkrásnější momenty jsme si užili po postupu
ze čtvrtfinále. Na páté utkání
se Vsetínem přišla spousta
lidí, rozhodujícím vítězstvím
z nás všechno spadlo a nastala
obrovská úleva i euforie.“
5. „Asi nikdo včetně mě nemá
důvod odcházet, i když by bylo
dobré zlepšit některé věci. Lidi
okolo prostějovského hokeje
toho dělají hodně, ale co bude
dál, zatím nevědí. Já v každém
případě chci zůstat a rád bych,
aby zůstala pohromadě zdejší
výborná parta, která v hokeji
dělá devadesát procent úspěchu.“

Petr Žajgla

Adam Mikšovský

Tomáš Stráněl

prve pak budu uvažovat, kam
zamířím. Rozhodně teď neplánuju žádné volno, protože toho
jsem měl v uplynulých týdnech
až moc. Brzy začnu pořádně
trénovat a uvidím, jaké přijdou
nabídky.“

David Zachar
Základní část: odehrané zápasy - 36, góly - 6, asistence - 5,
kanadské body - 11, hodnocení
+/- - -4, trestné minuty - 24.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 2, asistence - 2, kanadské
body - 4, hodnocení +/- - -3,
trestné minuty - 18.

Základní část: odehrané zápasy - 8, góly - 2, asistence - 1,
kanadské body - 3, hodnocení
+/- - 0, trestné minuty - 10.
Play off: odehrané zápasy - 9,
góly - 1, asistence - 3, kanadské body - 4, hodnocení +/- - 0,
trestné minuty - 60.

Základní část: odehrané zápasy - 23, góly - 2, asistence - 2,
kanadské body - 4, hodnocení
+/- - -8, trestné minuty - 16.
Play off: odehrané zápasy - 4,
góly - 0, asistence - 0, kanadské
body - 0, hodnocení +/- - -2,
trestné minuty - 2.

1. „Sezóna dopadla velice dobře,
daný cíl jsme splnili a vyrovnaným semifinále dokázali něco
trochu navíc. Přitom jsme se celý
rok pohybovali v takových vlnách.
Nezačali jsme úplně podle představ, spíš se hledali. Pak se dal tým
dohromady a šlapal, následně před
Vánocemi přišla krize a play off
nakonec vyšlo skvěle. Celkově to
tedy hodnotím jako úspěch.“
2. „Jedno souvisí s druhým. Slabinou byla ze začátku naše menší sehranost, postupně se hledalo
složení jednotlivých lajn a budoval se týmový duch. Jakmile
k tomu došlo, vznikla síla, která
nás druhou půlku sezóny táhla
dopředu i přes určité vlivy kolem. Semknuli jsme se a ukázali,
že náš mančaft je super.“
3. „Svoje vlastní výkony bych
radši moc nehodnotil. (smích) Měl
jsem to docela složité, protože normálně chodím do práce a když jí
bylo v září, říjnu a lednu hodně, nehrál jsem logicky nic moc. Mimo
tyhle měsíce to bylo lepší a těší mě,
že během play off jsem se potkal
s dobrou formou. Šlo o nejdůležitější část a vyvrcholení soutěže,
kde se od zkušených hráčů očekává, že mužstvo podrží.“
4. „Nejkrásnější moment byl
určitě ten, když dal Jirka Paška
svůj první gól v sezóně osm minut před koncem rozhodujícího
semifinále v Havířově. Vyrovnal tím na 2:2 a v tu chvíli jsme
všichni věřili, že urveme postup
do finále. Smutek bohužel přišel
jen o chvíli později, jinak nic vyloženě špatného nebylo. Spíš složitého v tom zmíněném úvodu
ročníku.“
5. „Já bych určitě chtěl za Prostějov hrát dál a záleží na vedení, jestli
budou mít o mě zájem. Pokud pan
Tomiga i trenéři řeknou chceme tě,
rád zůstanu.“

1. „Čtvrté místo v silné východní
skupině druhé ligy je určitě úspěch.
Nevím, jak to vypadalo do Vánoc,
ale kluci určitě šlapali celou sezónu a
diváci můžou být spokojení.“
2. „Mančaft držel na konci základní části a v celém play off gólman Dalibor Sedlář, navíc je tady
hodně technických hráčů směrem
dopředu. Uměli jsme si to nahrát,
byť ne vždycky z toho byla vstřelená branka. Žádnou výraznou
slabinu jsem za tu dobu, co jsem
zde strávil, nevypozoroval.“
3. „Moje výkony za Prostějov určitě
nebyly z těch lepších. Spíš jsem rád,
že jsem s místními kluky mohl prožít to play off s úžasnou atmosférou
vytvořenou fanoušky doma i venku
jak v sérii proti Vsetínu, tak proti Havířovu.“
4. „Pro mě bylo nejsmutnější, že
jsem nemohl hrát rozhodující
páté utkání se Vsetínem. Právě
čtvrtfinálový postup byl totiž zároveň i nejhezčím zážitkem a já si
tu velkou radost neužil přímo na
ledě. Vyloženě hrozný pak byl gól
inkasovaný devět vteřin před koncem posledního semifinále v Havířově, který nás vyřadil.“
5. „Abych pravdu řekl, vůbec nevím,
co se mnou bude dál a kde pro příští
sezónu hokejově zakotvím.“

1. „Byla to určitě úspěšná sezóna jak po stránce konečného
umístění, tak z hlediska výborné
party, kterou jsme tady vytvořili.
Všechno klapalo, i když nějaké
problémy byly. Ty jsou všude,
naštěstí nešlo o nic, co by se nedalo řešit a přežít.“
2. „Největší sílu jsme měli ve
schopnosti útočně kombinovat,
těžit ze zkušeností a opřít se o
jistotu mezi tyčemi v osobě Dalibora Sedláře. Slabou stránkou možná byla naše menší
fyzická síla, nechodíme tolik
do těla a nedohráváme osobní
souboje jako většina soupeřů.“
3. „Moc jsem toho neodehrál,
takže není zase tolik co hodnotit.
Určitě to z mé strany mohlo být
lepší, ale aspoň jsem klidnější
než dřív a neprožívám už při každém utkání takové nervy. Snad se
tohle bude i dál zlepšovat.“
4. „Hodně smutný byl závěr
pátého semifinále v Havířově,
to asi řekne každý z nás. Jako
nejšťastnější moment mi připadl gól Pešty v prodloužení
prvního utkání čtvrtfinálové
série doma proti Vsetínu.“
5. „Rozhodně bych tady chtěl
pokračovat, což však nezáleží
jen na mně. Rozhodující bude
názor pana Zachara a pana Tomigy, jestli mě budou dál chtít. Já
pro to udělám všechno, hodlám
se snažit a makat k prosazení do
sestavy.“

David Šebek

Základní část: odehrané zápasy - 40, góly - 10, asistence - 19,
kanadské body - 29, hodnocení
+/- - +11, trestné minuty - 22.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 0, asistence - 6, kanadské
body - 6, hodnocení +/- - -1,
trestné minuty - 2.
1. „Letošní sezóna byla úspěšnější než ta loňská. Akorát škoda,
že jsme se nedostali do finále, na
což jsme měli. Bohužel rozhodl
ušmudlaný gól inkasovaný devět
vteřin před koncem pátého semifinále v Havířově, takový je hokej.
Mimo to byl tenhle ročník suprový.“
2. „Opřít jsme se mohli o kombinační pojetí, protože máme
v týmu většinu útočných typů.
S tím souvisí i naše slabá stránka, což podle mě byla hra do
těla. V mančaftu totiž chybějí
takoví ti klasičtí bourači.“
3. „Ke svým výkonům bych se
radši příliš nevyjadřoval. Byly jak
na houpačce, chvilku se dařilo, a
chvilku ne. Celkově nic moc, spokojený rozhodně nejsem.“
4. „Nejkrásnější určitě bylo,
když jsme doma v pátém čtvrtfinále porazili Vsetín a dostali
se do semifinále. Nejhorší okamžik? Výše zmíněný závěr
v Havířově.“
5. „V Prostějově bych rád pokračoval, ale nikdy člověk dopředu
neví, co bude.“

Robin Ševčík

Radek Meidl

Základní část: odehrané zápasy - 40, góly - 12, asistence - 9,
kanadské body - 21, hodnocení
+/- - -4, trestné minuty - 24.
Play off: odehrané zápasy - 10,
góly - 1, asistence - 3, kanadské
body - 4, hodnocení +/- - -2,
trestné minuty - 4.
1. „Postupem do semifinále jsme
splnili, co se po nás chtělo, takže
sezónu hodnotím jako vydařenou.
I když účast ve finále byla blízko
a znamenala by takovou třešinku
na dortu. Přesto můžeme být určitě
spokojení, s Havířovem jsme bojovali do poslední chvíle a vypadli
smolným gólem těsně před koncem.
Nebýt toho, možná jsme teď místo
srandamače mezi sebou hráli proti
Karviné.“
2. „Naší silnou stránkou byl určitě útok, byť ne vždycky jsme dali
tolik gólů, kolik bychom chtěli.
Celkově jsme ale dopředu měli
velkou kvalitu, naopak trochu
problémy někdy vznikaly s bráněním, čímž však neházím všechno pouze na obránce. Hlavní bylo,
že jsme vytvořili komplexní tým
schopný porazit kohokoliv.“
3. „Začátek byl z mé strany dobrý,
pak to šlo od pěti k nule. Každý hráč
má v družstvu svou roli: někteří jsou
hlavně od střílení gólů a jiní od toho,
aby je v první řadě nedostávali. Původně jsem tady chtěl být spíš tím,
kdo branky dává, ale nakonec to ve
třetí pětce vypadalo trochu jinak.
Snažil jsem se plnit své úkoly a pomoct mančaftu, aby uspěl.“
4. „Nejsmutnějších bylo každopádně devět vteřin před koncem
v Havířově, to je úplně jasné.
Krásné chvíle přišly po postupu
ze čtvrtfinále přes Vsetín a super
byly také všechny derby zápasy
s Přerovem, hlavně ten první, který se mi povedlo rozhodnout.“
5. „Určitě bych v Prostějově chtěl zůstat. Jsou tady skvělí kluci i zázemí,
město hokejem žije díky výborným
fanoušků. Pokud to půjde, rád bych
zde pokračoval další sezónu. Záleží
na domluvě s panem Tomigou.“

Základní část: odehrané zápasy - 31, góly - 10, asistence - 7,
kanadské body - 17, hodnocení
+/- - +18, trestné minuty - 9.
Play off: odehrané zápasy - 0,
góly - 0, asistence - 0, kanadské body - 0, hodnocení +/- - 0,
trestné minuty - 0.
1. „Cílem byl postup do play off,
ve kterém jsme přešli přes první
kolo. Tím pádem považuji náš
výsledek za úspěch.“
2. „Máme dobrý tým a partu, v tom je naše největší síla.
O nějaké vyložené slabině se
podle mě nedá mluvit, spíš bylo
nepříjemných těch deset utkání obden v play off. Fyzicky to
kluci měli strašně náročné.“
3. „Snažil jsem se hrát to, co jsem
hrát měl a tím plnit očekávání.
Jinak se na mé výkony musíte
zeptat jiných, protože sám sebe
hodnotit nechci ani nedokážu.“
4. „Nejsmutnějších bylo devět
vteřin do konce v Havířově, to
je jasné. A za nejkrásnější považuju vítězství v pátém čtvrtfinále nad Vsetínem, i když
následné oslavy trochu pokazili soupeřovi fanoušci tím, že
vtrhli na led. Udělali si pěkný
konec sezóny a přitom ty chvíle
měly patřit nám a našim příznivcům.“
5. „Nemám v plánu nikam odcházet, byť současně hrát hokej
v Prostějově a studovat vysokou
školu v Ostravě je docela složité.
S tím se ale musím vyrovnat.“

Martin Kryl

Výběr
z hráčských
statistik

Kompletní přehled statistických ukazatelů
najdete u jednotlivých
hráčů LHK Jestřábi
Prostějov v našem obsáhlém hodnocení uplynulé sezóny. Následující
žebříčky „NEJ“ slouží
pro lepší přehlednost,
ve všech parametrech
se jedná o součet základní části a play off.
Nejvíce odehraných zápasů

1.-5. Pavel Kumstát,
Michal Černý,
Martin Stejskal,
David Šebek
Robin Ševčík
50 utkání
Nejproduktivnější útočníci

1. Jakub Čuřík
51 bodů

2.-3. Michal Černý a Lukáš
Duba 44, 4. Martin Stejskal
43, 5. David Šebek 35.

Nejproduktivnější obránci

1. Pavel Kumstát
23 bodů
2. Jiří Osina 19, 3. Jan Kolibár 13, 4. Petr Doseděl 12,
5. Ivo Peštuka 11.

Nejlépe střílející útočníci

1. Jakub Čuřík
25 gólů
2. Martin Stejskal 20, 3.
Michal Černý 17, 4. Lukáš
Duba 16, 5. Filip Smejkal 14.

Nejlépe střílející obránci

1. Pavel Kumstát
8 gólů
2.-3. Jiří Osina a Jan Kolibár 4, 4. Petr Doseděl 3, 5.
Ivo Peštuka 2.

Nejlépe nahrávající
útočníci

1. Lukáš Duba
28 asistencí

Základní část: odehrané zápasy - 7, góly - 2, asistence - 0,
kanadské body - 2, hodnocení
+/- - -1, trestné minuty - 4.
Play off: odehrané zápasy - 7,
góly - 0, asistence - 0, kanadské
body - 0, hodnocení +/- - -3,
trestné minuty - 0.
1. „Z týmového hlediska je čtvrté místo úspěch. První krok bylo
dostat se do play off, což vyšlo,
následně jsme v těžké čtvrtfinálové sérii postoupili přes Vsetín a
nakonec v semifinále maximálně
potrápili Havířov, což málokdo
čekal. Takže super pro vedení,
fanoušky i nás samotné.“
2. „Velkou oporu jsme hlavně
během vyřazovacích bojů měli
v gólmanovi. Dalibor si na play
off dokonale načasoval formu,
bez jeho skvělých zákroků
bychom možná ani nevyřadili
Vsetín a rozhodně nebojovali
tak vyrovnaně s Havířovem.
Slabší jsme někdy byli ve hře
dozadu celého mužstva.“
3. „Moje výkony poznamenaly
zdravotní problémy. S trenérem
jsem byl domluvený, že mě občas pošle na led, ale hlavně jsem
se nechtěl znovu zranit. V té pochroumané ruce jsem ani nemohl
pořádně držet hokejku, holt smůla.“
4. „O největším smutku není
žádných pochyb, ten nastal devět sekund před koncem rozhodujícího semifinále na ledě
Havířova. Naopak nejšťastnější určitě bylo, když se nám
povedlo projít ve čtvrtfinále
přes Vsetín a přímo na zimáku
se z toho radovalo tři a půl tisíce diváků.“
5. „Já se musím v první řadě
úplně vykurýrovat a hlavně
pak už zůstat zdravý, což se mi
v posledních letech nedaří. Te-

Základní část: odehrané zápasy - 2, góly - 0, asistence - 0,
kanadské body - 0, hodnocení
+/- - -1, trestné minuty - 0.
Play off: odehrané zápasy - 0,
góly - 0, asistence - 0, kanadské body - 0, hodnocení +/- - 0,
trestné minuty - 0.
1. „Postupem do semifinále jsme
výsledkově splnili to, co jsme
měli, takže sezónu hodnotím
jako úspěšnou.“
2. „Za nejsilnější prvek určitě
považuju náš výborný kolektiv. Slabina? Škoda, že jsme
doma nevyhráli některá utkání
proti papírově slabším soupeřům, například Novému Jičínu
nebo Uherskému Hradišti.“
3. „Těžko říct, jak bych měl
zhodnotit ty necelé dva zápasy,
co jsem odehrál. (smích) Letos
mě pronásledovala velká smůla
se zdravím, když jsem byl dlouho zraněný a sotva se mi povedlo vyléčit, ruplo to znovu. Snad
jsem si všechno špatné vybral a
konečně už budu fit.“
4. „Pro mě přišel nejhorší
okamžik ve třetí třetině utkání v Opavě, kdy do mě někdo
najel a skončilo to druhou zlomeninou klíční kosti. Krásný
pro celý tým určitě byl postup
v play off přes Vsetín. Jen škoda, že jsme se s letošní sezónou
neloučili doma, ale v Havířově,
navíc tak nešťastně. Osobně
mě potěšilo aspoň několik vydařených střetnutí za juniorku.“
5. „Určitě bych v Prostějově
chtěl pokračovat, i když není jednoduché hokej skloubit s každodenním dojížděním do Brna, kde
studuju vysokou školu. Zatím
si však nedovedu představit, že
bych hrál jinde než za Jestřáby.“

2. Michal Černý 27, 3. Jakub
Čuřík 26, 4. David Šebek 25,
5. Martin Stejskal 23.

Nejlépe nahrávající obránci

1.-2. Pavel Kumstát
a Jiří Osina
15 asistencí
3.-5. Petr Doseděl, Jan Kolibár a Ivo Peštuka 9.

Nejlepší hráči
v hodnocení +/-

1. Martin Stejskal +29

2. Jakub Čuřík +23, 3. Jiří
Osina +20, 4. Michal Černý
+19, 5. David Zachar +18.

Nejtrestanější hráči
1. Jiří Paška
86 trestných minut
2. Lukáš Duba 80, 3. Pavel
Kumstát 74, 4. Adam Mikšovský 70, 5. Ivo Peštuka 66.
V hodnocení nejsou zahrnuti Tomáš Halouska a Tomáš
Berčák, kteří v uplynulém
týdnu nebyli na akcích LHK
jestřábi k dispozici.

Předplaťte si
periodikum,
kde najdete
NEJLEPŠÍ
HOKEJOVÉ
ZPRÁVY
Volejte:
582 333 433
Pište: predplatne
@vecernikpv.cz
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Předčasný vstup do jara vyšel 1.FK po výsledkové stránce parádně

Jasná partie: Hanáci vyprášili Havířovu kožich čtyřmi gólovými ranami
Zprvu nervózním Prostějovanům pomohl hrubými chybami hostující brankář Juras
Dlouhé zimní čekání na odvetnou část fotbalové
sezóny 2011/12 skončilo mužům 1.FK Prostějov
a MFK Havířov o týden dříve, než všem ostatním
účastníkům Moravskoslezské divize E. Oba týmy
totiž za krásného počasí a před téměř tisícovkou
diváků dohrávaly střetnutí 13. kola soutěže, které
bylo původně zkontumováno ve prospěch domácích a posléze nařízeno jeho dodatečné uskutečnění. Naši borci si s tím nelámali hlavu, protivníka
vyprovodili čtyřbrankovým debaklem a oproti zrušenému kontumačnímu výsledku 3:0 si ještě o gól
vylepšili skóre. Od vytouženého druhého místa je
teď dělí pouhé dva body.

Debakl. Čtyřbrankový rozdíl svítil těsně před koncem utkání na
nové světelné tabuli v areálu SCM Za místním nádražím. K potěše
domácích...
Foto: Zdeněk Pěnička

lenkově centru srazila obrana na
roh. Jinak Jurovi svěřenci tápali,
naopak v 8. zahrozil pěknou hlavičkou těsně nad Pešek. Zlom
nastal po patnácti zahajovacích
minutách a měl jej na svědomí
strážce havířovské svatyně. Hru-

Prostějov / son
vodní čtvrthodina favoritovi moc nevyšla. Z nervózní
a nepřesné hry rezultovala pouze
vydřená šance Zbožínka, jehož
zakončení v 6. minutě po Ze-

Ú

Přišli. Na jarní premiéru moravskoslezské divize, kterou se stala dohrávka z podzimní části mezi
Prostějovem a Havířovem, byla zvědava takřka tisícovka příznivců.
Foto: Zdeněk Pěnička
bě totiž chyboval, když mu vypadl z rukou lehký míč, pohotový Zatloukal přiťukl Pospíšilovi
a ten zasunul do odkryté brány
k pravé tyči – 1:0. Od té chvíle
uklidnění Hanáci diktovali dění
na trávníku, soupeř prohrávající
osobní souboje ve středu pole

Potěšily je. Natěšené fanoušky pak na hvězdy v kádru 1.FK pohostily dobrým fotbalem. Na snímku bojuje o míč někdejší sparťanská hvězda Lukáš Zelenka.
Foto: Zdeněk Pěnička

se dostával pod stále větší tlak.
Na sklonku první půlhodiny
ještě Zatloukal coby poslední
muž ukázkové kombinace vysoko přestřelil, ovšem v 33. už
podruhé uhodilo. Ťukes v šestnáctce skončil s trochou štěstí u
Zelenky, jenž sám před Jurasem

DIVIZE, SKUPINA “E” - dohrávka 13. kola

1. FK Prostějov
střídání: 63. Klimek za Machálka, 70. Fláunaala
la
dr za Svozila, 79. Kocek zaa Hu
Hunala
A
trenér: FRANTIŠEK JURA
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Pešek
Michalčák
Pištěk

Rozhovor s autorem
dvou branek Michalem
Pospíšilem si můžete
přečíst na str. 31.

Juras

MFK Havířov
střídání: 46. Mrozek za Jurase, 55. Lukan za
Pristáše, 67. Valla za Valového,
trenér: PAVEL RUCKER

pohodlně poslal balón zblízka
do protipohybu k pravé tyči –
2:0. Blízko k dalšímu navýšení
skóre měli poté Machálek, Hirsch i Zatloukal, Hloch dokonce
hlavičkoval do levé tyče. Třetí
ránu do vazu tak MFK zasadil až
v nastaveném čase zahajovacího
poločasu Dostál, který nebohého
Jurase přeloboval přímo z rohu
do vzdálenější šibenice – 3:0.
Po přestávce nahradil
chybujícího prvního gólmana
Mrozek a hned byl rád, že
Machálek z úhlu nezacílil
přesně. Na druhé straně vzápětí
Michalčák v dobré pozici
špatně trefil hlavou míč. Pak se
fotbal z kvalitně připraveného
hřiště na nějakou dobu vytratil,
neboť Prostějované oproti
předchozímu průběhu polevili
a hosté nebyli schopni nic
kloudného vymyslet. Teprve
od 65. minuty mančaft FK opět
zabral a hned mohl několikrát
zvýraznit svůj náskok. Hloch
tvrdě a Zelenka technicky
vypálili kousek nad, Zbožínek po
rohu zblízka o fous minul pravý
vinkl. Ale čtvrt hodiny před
koncem duelu přece jen naplno
zaplesalo srdce náročného
fotbalového fanouška. Domácí
vystřihli rychlou nádhernou
akci po ose Fládr, Zatloukal
a Pospíšil, jenž centr zprava
zkušeně uklidil k levé tyči –
4:0. Tím se parta okolo nového
kapitána Zbožínka definitivně
uspokojila a v závěru nechala
prostor Severomoravanům, kteří
konečně dvakrát vystřelili na
bránu. Mnohem nebezpečnější
než tyto dvě pucky však byla
šikovná patička Vachtarčíka
v 86. těsně vedle. Čtvrtý celek
tabulky tak uhájil čisté konto
a do jara vykročil správnou
nohou.

František JURA – 1.FK Prostějov
„Ze začátku byla na klucích znát nervozita, i když jsme na
tomhle v přípravě pracovali. Balón nechodil po zemi, bylo tam
hodně přihrávek vrchem a nehráli jsme dobře. Uklidnil nás první
gól, který stejně jako další padl trochu se štěstím. Podstatné je,
že hráči byli ve správný moment na správném místě. V závěru
prvního poločasu už jsme měli jasně navrch, jenže vedení
3:0 nás trochu ukolébalo. Ani vstup do druhé půlky tak nebyl
dobrý, naštěstí se pak výkon zase zlepšil a měli jsme dost
šancí na ještě vyšší vítězství. Z naší strany si dovedu představit
lepší fotbal, nicméně mančaft určitě nezklamal a jasná výhra
4:0 se počítá. Nakonec je pozitivní, že jsme Havířov takhle
přesvědčivě porazili na hřišti a ne u zeleného stolu. Znamená to
pro nás vydařený start do jara, ze všech spadlo prvotní napětí.
Věřím, že v dalších zápasech půjdeme herně nahoru.“

Pavel RUCKER – MFK Havířov
„Dnešní utkání z mého pohledu hodně ovlivnily naše
individuální chyby, ať už brankáře nebo jednoho z obránců.
Inkasovali jsme po nich všechny tři góly během první půle
a za stavu 3:0 nebylo v podstatě co řešit. Takové hrubky
prostě nesmíme dělat, hlavně Ondrovi Jurasovi tenhle zápas
absolutně nevyšel. Samozřejmě gratuluji soupeři k vítězství,
hrál výborně. My jsme nepřijeli s vyloženě defenzivní taktikou
a naopak aktivním pohybem do lajn jsme chtěli urvat nějaký
bod, ale nepovedlo se. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě,
z naší strany mělo střetnutí vypadat úplně jinak. Bohužel.“
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Brankář Juras si šel pro jednoduchý míč, který mu nepochopitelně vypadl
z náruče. Všudybyl Zatloukal neváhal a ideálně uvolnil Pospíšila, pro něhož nebyl problém otevřít skóre.
 33. Zelenka v tutovce neváhá

Jasnou kombinační převahu 1.FK demonstroval Zelenka, když se po několika rychlých přihrávkách uvnitř vápna ocitl sám před bránou a chladnokrevně
si vybral její pravý spodní kout.

41. Zní branková kontrukce
Na rohový kop Dostála si ukázkově naskočil Hloch, jehož nechytatelnou hlavičku zastavila levá tyč Jurasovy svatyně.
 45.(+1) Trefa přímo z rohu

Nešťastník Juras opět musí zpytovat svědomí, neboť mu Dostál další roh
zakroutil svou levačkou přímo do vzdálenějšího vinklu. Hrubka jako hrom.

47. Zahozená šance hostů
Také Havířov se po rohovém kopu ocitl v příležitosti, jenže Michalčák z ideální
pozice hlavou skoro vůbec nezasáhl balón.

69. Zatloukalovi není gól souzen
Hirschův centr zprava Zatloukal akrobaticky prodloužil vedle vyběhnuvšího
Mrozka, míč však prolétl podél brankové čáry.
 75. Akce ligových parametrů

Do otevřené obrany se vřítil střídající Fládr, doprava vysunul Zatloukala, ten
našel dokonalým centrem nabíhajícího Pospíšila a fanoušci aplaudovali.

DOKONALÝ POČIN
1.FK PROSTĚJOV

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov

aneb

Hrdina utkání

Michal Pospíšil sice vstřelil dva góly, ale nedělní mač v areálu Fotbal Prostějov měl
podle Večerníku jiného hlavního hrdinu. Špílmachr Lukáš Zelenka totiž nejenže
dal uklidňující druhou branku, on především skvěle tahal ofenzivní akce domácího
mužstva a uvolňoval své spoluhráče do řady slibných příležitostí. Směrem dopředu
osvědčil populární „Zelí“ velký přehled a kreativitu, navíc příkladně pomáhal i při
bránění.

Fotbal

Určice remizovaly v Mohelnici a v sobotu hostí Hněvotín
Mohelnice, Prostějov/jim –
Mnohem vydařenější utkání
než o týden dříve proti Kojetínu si na slunečný téměř
letní sobotní den připravili
fotbalisté Určic. Proti divizní
Mohelnici vstřelili dvě branky, z toho jednu do vlastní
sítě, a generálka na župní
jaro skončila remízou 1:1.
„Jako nebe a dudy. S kvalitním soupeřem dokážeme
hrát kvalitnější fotbal. Je
to tím, že soupeř chce hrát.
Když hrajeme se slabším,
který spoléhá hlavně na
obranu, tak máme větší potíže,“ povšiml si trenér Určic
Evžen Kučera.
Před dvěma dny ho potěšil
zejména první poločas, kdy
byli jeho hráči lepší. „ Dali
jsme gól z penalty, měli jsme
další pološance a Mohelnici
jsme nic nedovolili. Hrál se
fotbal na úrovní vrchu kraje,

ne-li divize,“ těšilo Kučeru.
O vyrovnání se nepovedeným odkopem postaral Skopalík a ve druhém poločase
již domácí zlepšili pohyb a
měli převahu.
Série přípravných duelů tak
skončila bilancí jedné výhry,
jedné remízy a dvou porážek a již za pár dnů se jede
naostro. „Příprava proběhla optimálně. Až na to, že i
dneska jsme nebyli komplet.
Posledních čtrnáct dní se nám
do toho zamotala marodka a
pracovní povinnosti, takže
Kiška a Ondra Petržela jsou
nemocní, Mlčoch s Vodákem
mají pracovní povinnosti,“
vyjmenoval absence Kučera.
Nevyřešenou otázkou zatím
zůstává i angažování Ondřeje Petržely, o něhož určický
realizační tým i celý klub
stojí. Jednání ale stále ještě neskončila. Pokud by pro

nepřesvědčivý výkon v hlavě
Davidu Mezuliánkovi.
Při tvorbě sestavy se musel obejít bez Komárka s Karafiátem a
hráči šance přesvědčit nevyužili. „Již od začátku jsme k tomu
přistoupili tak laxně, že někteří
kluci mě přesvědčili o tom, že
do základní sestavy nepatří.
Ulehčili jsme to Klenovicím a
chtěl bych se omluvit divákům,
kterých z Prostějova přijelo hod-

1:1

FK Mohelnice
Sokol Určice

(1:1)

Branky: 38. vlastní – 28. Los z penalty

Sestava Určic:
Nejezchleb
Javořík, Skopalík, Peka, Ján
Bokůvka, Vaněk, Los, Plajner
Trajer, Hochman.
Střídal: Cibulka. Trenér: Evžen Kučera

jaro nebyl k dispozici, mají
Určice dostatek alternativ.
„Vzadu může nastoupit Přema Mlčoch, Javořík, Vaněk,
čili není problém. Byla by to
pro nás škoda, kdyby se kádr
nezkvalitnil, ale ne žádná katastrofa,“ dívá se na věc realisticky Kučera.
V sobotu odpoledne přijedou
na určický trávník fotbalisté
Hněvotína a cílem domá-

Klenovice zdolaly po Kralicích i „Eskáčko“
Klenovice na Hané, Prostějov/jim – Skóre 2:1 ve svůj
prospěch si po týdnu opět zopakovali fotbalisté Klenovic.
Chropyňskou umělku tentokrát díky příjemnému počasí
vyměnili za vlastní přírodní
pažit a stejně jako s Kralicemi,
poradili si i s 1.SK Prostějov.
O výsledku rozhodl již první
poločas, v němž padly všechny
branky, skóre ale mohlo být daleko vyšší, zejména na straně domácích. „Kluci hráli velice dobře
na to, že tam byli čtyři noví. Zapadli do mužstva a obzvláště první poločas to vypadalo herně moc
pěkně. Z tohoto pohledu jsem byl
spokojen. akorát proměňování
šancí je horší. Mohli jsme dát dalších sedm osm gólů, sami před
brankářem jsme zahazovali šancí
a šancí,“ upozornil klenovický
trenér Zdeněk Válek.
Hostující kouč tentokrát neměl
až na výjimky hráče za co pochválit. „Netuším, co se s klukama stalo. Jak jsem je v předchozích týdnech chválil, tak teď
je musím zkritizovat. Takhle se o
místo v základní sestavě nehraje.
Nejpřísnější měřítko snesl pouze
gólman Zelinka, který chytl čtyři
gólové šance, další čtyři zblokoval čtyřicetiletý Drahoš Zelina a
jediný, kdo se pral, byl zase Tomáš Lakomý. Jinak nikdo,“ vrtal

ně moc. Dostali jsme fotbalovou
facku a je dobře, že v přípravě,“
oddechl si lodivod 1.SK.
Teď o víkendu čeká na obě
mužstva podobný program.
Eskáčko se v neděli od půl třetí
ukáže v Lipové, Klenovičtí jedou do Majetína. Změnil se jim
ale soupeř na další domácí souboj, kdy za dva týdny nepřivítají Bohuňovice, ale jako náhradu
pohostí Vrchoslavice.

TJ Sokol Klenovice na Hané
1. SK Prostějov

2:1
(2:1)

Branky: Labounek, Borovský – Kadlec

Sestava Klenovic:

Špalek
T. Cetkovský, Všianský, Slamenec, Václavík
Rozehnal, Kaděra, Labounek, Suchomel, Fabiánek
Borovský.
Střídali: Polák, Chytil, R. Cetkovský, Prášil.
Trenér: Zdeněk Válek.
Sestava 1. SK Prostějov:

cích je zdolat neoblíbeného
protivníka. „Pro nás to bude
velmi těžké utkání, protože je
to soupeř, na které neumíme
zahrát. Jejich styl je založen
na nakopávání se samými
souboji, ale hrajeme doma a
chceme do sezony vstoupit
vítězně,“ ubezpečuje Kučera.
Duel začíná ve tři odpoledne
a na podzim se hrálo nerozhodně 1:1.

Konice si zajela do Zábřehu
pro čtyřgólovou nadílku
Zábřeh, Konice/jim – O dvě
soutěže kvalitnějšího soupeře
si pro závěrečné přípravné
střetnutí zvolil konický Sokol.
Proti
třetiligovému
Zábřehu koučovanému Jiřím
Balcárkem dlouho drželi
Jedličkovi hráči těsný výsledek, nakonec vlivem dvou
branek v samotném závěru
podlehli 0:4.
První branku vsítili domácí již
na konci první čtvrthodiny, na
další tři si ale museli počkat
vždy až do konce poločasu.
Na 2:0 zvýšili ve 44. minutě
z penalty Laštůvka, závěrečné
dvě trefy pak obstarali až v 85.
a 90. minutě Marek Šichor s
Tomášem Pospíšilem.
„Chválím hráče, dodrželi jsme

Chropyně, Kralice na Hané/
jim – Jen horší vzájemný
zápas připravil fotbalisty
Kralic od celkového vítězství
na turnaji v Chropyni. Do
posledního kola šli s jednobodovou ztrátou na vedoucí
domácí tým a povedeným obratem ve druhé půli se dostali
před něj, nezaváhal ovšem ani
Kojetín, pro který při rovnostti bodů hovořil stav 3:1 ze tři
ttýdny starého utkání.
H
Hostujícího kouče Zdeňka
Chytku potěšil zejména zlepšen herní projev, na čemž s manný
čaftem celý týden usilovně pracoval. „Hráči k tomu přistoupili
jjinak. První poločas pro nás byl
nnešťastný, byli jsme lepší, ale

dostali jsme gól, když Lisický
podklouzl v naší šestnáctce a oni
to doklepávali do prázdné. Ve
druhém poločase jsme dali čtyři
góly my, všechny byly pěkné po
vydařených akcích,“ popsal dění
Chytka s dovětkem, že se mu
líbil zejména Lisického druhý
gól, kterým vrátil vedení na kralickou stranu.
Vinou nemoci chyběl Kralickým
Vybíhal, k dispozici zatím nebyl
ani ze zahraničí se vracející Zdeněk Halenka. S týmem teprve začne trénovat a po dohnání fyzické
kondice bude moci teprve naskočit. Pravděpodobně tak nenastoupí
v sobotu od tří odpoledne, kdy
se Kraličtí představí doma proti
Lošticím a půjde již o body do

Do jarních bojů krajského
přeboru vstoupí Koničtí duelem na půdě 1.HFK Olomouc, výkop je v neděli v deset dopoledne, poprvé doma se
pak ukáží o týden později, kdy
přivítají Ústí.

4:0

SK Sulko Zábřeh
Sokol Konice

(2:0)

Sestava Konice:
Kmecik
P. Křeček, Rus, Řehák, Růžička
Klobáska
Kryl, Cetkovský, Čižmár, Schön, Novotný.
Střídali: Nakládal, Václavský, Petrů, Směták
Trenér: Roman Jedlička.

krajského přeboru. „Na podzim to
byla báječná série, kdy jsme první
čtyři zápasy vyhráli. Teď to bude
o něčem jiném, Loštice hrají o

záchranu a musíme zabojovat, začátky jsou hrozně důležité. Chtěli
bychom ale bodovat,“ přeje si
úspěšný start Zdeněk Chytka.

2:4

FK Chropyně
FC Kralice na Hané

(1:0)

Branky Kralic: 348. Vitásek, 55. a 72. Lisický, 81. Deutsch

Sestava Kralic:
Winkler
Neoral, Ohlídal, Janoch, Losman
Lisický, Růžička, Valtr, Deutsch
Z. Petržela, Bross.
Střídali: Vitásek, Trnavský, Martinec.
Trenér: Zdeněk Chytka.

Nezamysličtí se vrátili ze soustředění
a sestřelili celek Ivanovic

Nezamyslice/jim – S chutí si v zimní několikadenní pobyt pasem proti Hustopečím na na souboj áčka s béčkem o týnedělním duelu proti Ivanovi- na česko-slovenském pome- začátku dubna již pouze dojde den dříve.
cím zastříleli hráči Nezamyslic. zí, kam Nezamysličtí odjeli v
Týden po čtyřdenním soustře- hojném počtu. „Bylo nás tam
dění ve Starém Hrozenkově se celkem pětadvacet, z toho
gólově uvedli hned pětkrát a v čtyři trenéři a jednadvacet
závěrečné zápasové prověrce hráčů. Z áčka osm devět, zbyzaznamenali jasnou výhru.
tek dorostenci. Naběhali jsme
„Poprvé za zimní přípravu se asi pětačtyřicet kilometrů
Branky: Přidal 2, Dopita, Oulehla, Přikryl
tým bez jednoho dvou sešel ve velice slušných terénech.
Sestava Nezamyslic:
v sestavě, v jaké nastoupíme Byli jsme velmi spokojeni
Buriánek
na jaře. Hosté tvrdili, že přijeli s přístupem hráčů, zejména
Hájek, Lakomý, Oulehla, Mojtek
kompletní, ale nebojovali, byl dorostenců, kteří překvapili
Přikryl, Přidal, Mariánek, V. Fialka
to odevzdaný soupeř,“ zklamal tím, že tuto námahu zvládli,“
Machálek, R. Fialka.
přístup Ivanovic nezamyslické- vyzdvihl Crhan.
Střídal: Dopita.
záložníka, ale může hrát i ho kouče Drahomíra Crhana.
Nezamyslický kouč usoudil,
Trenér: Drahomír Crhan.
uprostřed, stále máme tolik Naopak radost mu kromě že přáteláků již bylo dostatek
dlouhodobě zraněných hráčů. výsledku udělalo i nedávný a před prvním soutěžním záV jednání je příchod i dalších
fotbalistů, ale zaregistrovaný
Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJLEPŠÍ FOTBALOVÉ ZPRÁVY
zatím není nikdo,“ okomentoval
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz
příchody Válek.

Zelinka
Krátký, Zelina, Abrahám, Martínek
Gryglák, Lakomý, Ballek, Fryšák
Šín, Laník.
Střídali: Pudil, Kadlec, Olejník.
Trenér: David Mezuliánek.

Suchomela je jím i kmenový
hráč 1.FK Prostějov Michal
Fabiánek, který měl nakročeno
spíše do Čechovic, za něž
také před týdnem odehrál
přípravný zápas.
„Počítám s ním na levého

taktiku. Také jsme měli tři čtyři
náznaky, které jsme nedotáhli,
jdeme dál. Hráli jsme proti třetí lize
a kdybychom nedostali branky v
poslední minutě, tak hrajeme třetí
ligu místo nich,“ zhodnotil stroze
konický trenér Roman Jedlička.

Kralice zdolaly Chropyni a skončily druhé

Haná Nezamyslice
Ivanovice

Fabiánek si vybral Klenovice,
kouč Válek přivítal i další posily
Klenovice na Hané/jim – Se
třemi nováčky v kabině může
pro jarní část I.A třídy počítat
trenér Klenovic na Hané
Zdeněk Válek.
Kromě gólmana Poláka
a středního záložníka
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5:0

Další přáteláky ve zkratce: Smržice v derby vyzrály na Kostelec, zvítězil i Jesenec
SK Jesenec
TJ Jaroměřice
4:2
Branky Jesence: J. Tichý 2, P.
Tichý ml., Z. Tichý
Sestava Jesence: Kýr (46. J.
Burian) – J. Mrňka, B. Burian,
Továrek, Horák – P. Tichý ml.,
Z. Čížek, Konečný, Zajíček – J.
Tichý, Z. Tichý. Střídali: V. Čížek,
P. Mrňka. Trenér: Petr Tichý st.
„Potěšil mě jen výsledek, hra
ani náhodou. Lepší to je, ale
zatím stále ne takové, jak si
člověk představuje. Musíme to
odválčit. Václavek je po operaci,
Los jarní části
Moravskoslezské DIVIZE,
skupina „E“:
17. kolo – 25. března: Kravaře
– Nový Jičín (5:2), Dolní
Benešov – Šumperk (0:1),
Brumov – Prostějov (ne 10.15,
3:4), Mohelnice – Orlová
(0:4), Petrovice – Krnov (1:1),
Opava „B“ – Valašské Meziříčí
(1:2), Havířov – Slavičín (1:1),
Mikulovice – Lískovec (3:1)
18. kolo – 1. dubna: Nový Jičín
– Mikulovice (3:2), Lískovec –
Havířov (1:1), Slavičín – Opava
„B“ (3:0), Valašské Meziříčí
– Petrovice (1:1), Krnov –
Mohelnice (1:1), Orlová – Brumov
(2:0), Prostějov – Dolní Benešov
(so 15.30, 0:0), Šumperk – Kravaře
(1:1)

podezření na otřes mozku se
nepotvrdilo, ale má zlomenou
nadočnicovou kost a do měsíce
by měl být zpátky. Odkulhal
nám Pepa Konečný, raději jsem
ho stáhl ze hřiště, protože je patří
ke klíčovým hráčům. Hrálo
se bez obran, jestli se budeme
chtít zachránit, musíme hrát
hodně dopředu. Někteří hráči
mě vyloženě zklamali, jsem z
toho rozčarovaný, ale nedá se
nic dělat. Kdyby se šance měly
proměnit, bylo by to 14:10.
Potěšila mě obrana, ta hraje spolu
delší dobu a hrubky nevycházely

od ní,“ shrnul duel jesenecký příležitostí, bohužel se zatím
trenér Petr Tichý starší.
neprosazuje Honza Mohelník.
Jinak utkání velice dobré. Vedli
Sokol Konice „B“
jsme hned od první minuty, pak
TJ Sigma Lutín
jsme vyrovnali na 2:2. Hosté mě
2:3 (2:2)
překvapili, hráli pěkný fotbal.
Branky: 1. Navrátil, Vydržel
Uprostřed nastoupili Zdena
Sestava Konice „B“: Machač Kaprál s Honzou Kořenovským
(46. Ryp) – Doseděl, Burget, s fotbalově to od nich bylo
Fiala, Jurník – Navrátil, Kaprál, dobré. Odpočívali Muzikant,
Kořenovský, F. Drešr – Mohelník, Antl, ale nejsou to vážná zranění.
Vydržel. Střídali: Kováč, T. Utkání splnilo svůj účel, nemohli
Křeček. Trenér: Martin Slezák.
jsme ovšem nasadit obvyklou
„Bylo to vyrovnané utkání a stoperskou dvojici. Jarek Rus se
hosté se prosadili ze tří brejků. přesunuldoáčka,nehrálaniRadek
Měli jsme dost gólových Novotný, již s námi nenastupuje

19. kolo – 8. dubna: Šumperk
– Nový Jičín (0:1), Kravaře –
Prostějov (ne 15.30, 0:2), Dolní
Benešov – Orlová (0:3), Brumov
– Krnov (2.1), Mohelnice
– Valašské Meziříčí (2:5),
Petrovice – Slavičín (1:1), Opava
„B“ – Lískovec (1:5), Havířov –
Mikulovice (1:2)
20. kolo – 15. dubna: Nový
Jičín – Havířov (2:1), Mikulovice
– Opava „B“ (3:3), Lískovec
– Petrovice (1:3), Slavičín –
Mohelnice (1:0), Valašské
Meziříčí – Brumov (1:2), Krnov
– Dolní Benešov (1:2), Orlová
– Kravaře (1:0), Prostějov –
Šumperk (so 16.00, 0:2)
21. kolo – 22. dubna: Prostějov
– Nový Jičín (so 16.00, 5:1),
Šumperk – Orlová (1:2), Kravaře

– Krnov (2:6), Dolní Benešov –
Valašské Meziříčí (2:1), Brumov
– Slavičín (1:0), Mohelnice
– Lískovec (4:5), Petrovice –
Mikulovice (2:4), Opava „B“ –
Havířov (3:2)
22. kolo – 29. dubna: Nový
Jičín – Opava „B“ (1:1), Havířov
– Petrovice (0:4), Mikulovice
– Mohelnice (1:3), Lískovec –
Brumov (1:2), Slavičín – Dolní
Benešov (1:2), Valašské Meziříčí
– Kravaře (0:4), Krnov – Šumperk
(1:4), Orlová – Prostějov (so 16.00,
2:1)
23. kolo – 6. května: Orlová
– Nový Jičín (1:0), Prostějov –
Krnov (so 16.30, 1:3), Šumperk
– Valašské Meziříčí (4:3), Kravaře
– Slavičín (3:3), Dolní Benešov
– Lískovec (0:2), Brumov –

Mikulovice (1:2), Mohelnice –
Havířov (1:5), Petrovice – Opava
„B“ (1:3)
30. kolo – 9. května: Nový Jičín
– Dolní Benešov (1:1), Brumov
– Kravaře (0:2), Mohelnice
– Šumperk (0:1), Petrovice –
Prostějov (st 17.00, 1:0), Opava
„B“ – Orlová (0:2), Havířov
– Krnov (3:2), Mikulovice –
Valašské Meziříčí (3:1), Lískovec
– Slavičín (0:0)
24. kolo – 13. května: Nový
Jičín – Petrovice (2:1), Opava
„B“ – Mohelnice (0:1), Havířov –
Brumov (1:2), Mikulovice – Dolní
Benešov (1:0), Lískovec – Kravaře
(0:2), Slavičín – Šumperk (0:3),
Valašské Meziříčí – Prostějov (ne
16.30, 2:3), Krnov – Orlová (1:4)
25. kolo – 20. května: Krnov

ani Laďa Bílý,“ vyjmenoval Sestava Kostelce: Drčka – M.
absence kormidelník konické Synek, Hon, Začal, Sedláček
rezervy Martin Slezák.
– Baláš, Grepl, T. Menšík,
Vyhlídal – Walter, Skácel.
TJ Smržice
Střídali: Konečný, L. Synek.
FC Kostelec na Hané
Trenér: Vladimír Staněk.
2:1 (1:1)
„Jsem potěšen výhrou, jsme
Branky: Žouželka, Kotlár z první, kdo v přípravě porazil
penalty – Walter
kostelecké áčko. Před námi
Sestava Smržic: Suchý – T. neuspěl dorost 1.HFK Olomouc,
Studený, Vychodil, Martiňák, 1.SK Prostějov ani Přemyslovice.
Strupek – Kotlár, Filgas, Štěpánek, Vítězství ale nepřeceňuji, na
Klus – Bošek, Žouželka. Střídali: našem výkonu byla ještě spousta
Dušek, Doseděl, V. Studený, chyb. Terén byl hrbolatý, ale pro
Sivec, Bokůvka, Sadílek. Trenér: oba týmy stejný,“ popsal střetnutí
Jaroslav Řehák.
domácí trenér Jaroslav Řehák.
– Nový Jičín (1:0), Orlová –
Valašské Meziříčí (1:2), Prostějov
– Slavičín (so 16.30, 1:0), Šumperk
– Lískovec (2:1), Kravaře –
Mikulovice (1:2), Dolní Benešov
– Havířov (2:1), Brumov – Opava
„B“ (0:5), Mohelnice – Petrovice
(1:1)
26. kolo – 27. května: Nový Jičín
– Mohelnice (0:1), Petrovice –
Brumov (2:1), Opava „B“ – Dolní
Benešov (0:0), Havířov – Kravaře
(0:1), Mikulovice – Šumperk
(2:1), Lískovec – Prostějov (so
16.30, 0:4), Slavičín – Orlová
(0:2), Valašské Meziříčí – Krnov
(4:1)
27. kolo – 3. června: Valašské
Meziříčí – Nový Jičín (4:1), Krnov
– Slavičín (1:0), Orlová – Lískovec
(4:1), Prostějov – Mikulovice (so

16.30, 1:1), Šumperk – Havířov
(0:2), Kravaře – Opava „B“ (3:2),
Dolní Benešov – Petrovice (0:3),
Brumov – Mohelnice (1:5)
28. kolo – 10. června: Nový Jičín –
Brumov (2:3), Mohelnice – Dolní
Benešov (2:1), Petrovice – Kravaře
(1:0), Opava „B“ – Šumperk
(0:3), Havířov – Prostějov (ne
14.30), Mikulovice – Orlová (1:2),
Lískovec – Krnov (2:1), Slavičín –
Valašské Meziříčí (1:2)
29. kolo – 17. června: Slavičín
– Nový Jičín (4:2), Valašské
Meziříčí – Lískovec (1:1), Krnov
– Mikulovice (1:3), Orlová –
Havířov (2:1), Prostějov – Opava
„B“ (so 15.30, 2:2), Šumperk
– Petrovice (0:0), Kravaře –
Mohelnice (0:3), Dolní Benešov
– Brumov (0:2)

„Vedli jsme 1:0, měli jsme další
dvě šance, které měly skončit
brankou. Pak se nám zranil
Milan Synek a soupeř před
poločasem po chybě vyrovnal.
Je to derby, Smržice měly
větší motivaci nás porazit a pět
minut před koncem jsme dostali
branku z penalty. Poprvé jsme
hráli na živé trávě a bylo to znát.
Skákalo to, pro oba týmy to ale
bylo stejné. Bylo to o něčem
jiném než před týdnem, teď
mě kluci zklamali,“ zhodnotil
kostelecký kouč Vladimír
Staněk.

Rozlosování Přeboru
Olomouckého KFS
– jarní část 2011/2012
Začíná se o víkendu
18. kolo – 25. března: Určice – Hněvotín (so 15.00, 1:1), Oskava – Velké
Losiny (1:1), Hranice – Litovel (1:1),
Želatovice – Troubky (1:0), Ústí –
Kozlovice (2:1), 1.HFK Olomouc
„B“ – Konice (ne 10.00, 3:0), Kralice
– Loštice (so 15.00, 2:0), Zlaté Hory –
Dolany (1:1)
19. kolo – 1. dubna: Zlaté Hory – Určice (so 15.00, 0:3), Dolany – Kralice (ne
15.00, 2:0), Loštice – 1.HFK Olomouc
„B“ (0:3), Konice – Ústí (so 15.00, 5:3),
Kozlovice – Želatovice (4:1), Troubky
– Hranice (2:1), Litovel – Oskava (4:1),
Velké Losiny – Hněvotín (1:3)

Více se dozvíte
v příším Večerníku.
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Basketbalisté Prostějova si v Mattoni NBL připsali další porážku

NEVÍDANÉ! O DRUHOU PŘÍČKU BOJUJÍ ČTYŘI TÝMY

k
o
k
s
roz

Obrovský náboj má v probíhající sezoně nadstavbová skupina A1 Mattoni NBL. Čtyři kola před
koncem mají čtyři týmy reálnou naději na získání
výhodné druhé pozice za suverénem z Nymburka.
Aktuálně stříbrnou příčku drží Prostějov, v závětří se ztrátou jediného bodíku číhají Pardubice a
Děčín a bez šance není ani pátý Kolín, který za Orly
zaostává pouze o dva body. „Každý má šanci, což
přispívá k atraktivitě soutěže,“ domnívá se prostějovský trenér Zbyněk Choleva.

Mattoni NBL, skupina A1 - 6. kolo
loo

Prostějov/lv

BK JIP Pardubice – BK Prostějov
stějo
tějo
ěj

81:79

Sestava a body Prostějova

Čtvrtiny:

13:17, 22:18,
23:24, 17:16 – 6:4
trojky: 16/3:28/11
střelba 2b.: 55/25:40/21
trestné hody: 31/22:6/4
asistence: 11:18
doskoky: 42:35
osobní chyby: 18:23
získané míče: 14:10
ztracené míče: 14:23
rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Matějek
Diváků: 900.

Prášil 6
Slezák 19
Bohačík 2
Peterson 18
Pelikán 2
Smith 16
Bratčenkov 0
Nicholson 8
Švrdlík 0
Pandula 8
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Trochu z povzdálí sleduje boj o
výhodně nasazení před play-off
Keneth Scalabroni, kouč šestého USK Praha. Americký odborník ale také uznává, že díky
velké vyrovnanosti liga baví fanoušky a testuje nervovou soustavu příznivců zainteresovaných týmů. „Celý ten boj, který
se teď vede, je zábavný. Všechny čtyři týmy jsou opravdu
koncentrované a nikdo nechce
klopýtnout. Pokud kdokoli prohraje kromě nich, hned se jim
lépe dýchá. Všichni se chtějí

vyhnout Nymburku a dojít tak
až do finále. Když na to koukáte s odstupem, je to úsměvné: „Hej, s kým hrajete příště?
Tak ty musíte porazit! My to
potřebujeme!“Všichni vědí, že
Nymburk je něco jako Mount
Everest a chtějí na něj šplhat až
ve finále,“ přibližuje situaci ve
skupině A1 Scalabroni.
Také proto odborníci i veřejnost probírají los závěrečných
kol a vymýšlejí nejrůznější varianty. Těch je opravdu hodně.
„Obecně ale platí, že každý se
musí soustředit především na
vlastní výkon. Každá porážka

Foto: www.bkpardubice.cz

může znamenal velkou komplikaci. V naší situaci musíme
vyhrát co nejvíce zápasů a sledoval, jestli naši soupeři klopýtnout,“ uvažuje pardubický
Jan Slowiak.
Zatím se zdá, že roli černého
koně může směle hrát Kolín.
Po vítězství nad Prostějovem
dokázali přehrát i Děčín. Hráči z Polabí si užívají životní
sezonu a kosí papírové favority. Navíc hrají pro radost, bez
zbytečného tlaku.
„Máme výborný kondiční základ, skvělou letní přípravu na
atleťáku. Ať svítilo sluníčko,
ať pršelo nebo byla bouřka,
my jsme pořád běhali. A teď
z toho profitujeme,“ přibližuje
s úsměvem uvolněnou náladu
v týmu trenér Predrag Benáček.
Ve složitější situaci jsou tradiční kandidáti na postup do ligového finále, což se týká také
Prostějova. „Teď už se hraje
o všechno. Jako v play-off. Je
to pro všechny hodně náročné.
Tlak začíná být velký,“ uznává
Choleva.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Sestava a body Prdubice
Arnold Marcus 29, Muirhead Corey 17,
Bohačík Petr 13, Pospíšil Zbyněk 9, Čarnecký
Michal 6, Peterka Ondřej 3, Černošek Jiří 2,
Hampton Maurice 2, Opoku Hermann Kofi 0,
Peterka Martin 0, Šoula Jiří 0, Tóth Tomáš 0

koše Mattoni NBL v číslech
S
SKUPINA
A1
4. kolo: Pardubice - Prostějov 81:79 po prodl.
(13:17, 35:35, 58:59, 75:75) . Nejvíce bodů: Arnold 29, Muirhead
17, P. Bohačík 13 - Slezák 19, Peterson 18, Smith 16. Rozhodčí:
Vyklický, V. Lukeš, Matějek. Trestné hody: 31/22 - 6/4. Fauly:
18:23. Trojky: 3:11. Kolín - Děčín 85:81 po prodl. (13:18, 39:40,
62:56, 74:74) Nejvíce bodů: Ames 21, Machač 16, Marko 15, Jelínek 10 - Sanders 21, P. Houška 17, Stria 14. Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Karásek. Trestné hody: 28/18 - 32/24. Fauly: 26:24. Trojky:
5:9 USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk - hraje 10. dubna
Skupina A2
9. kolo: Ostrava - Svitavy 87:65 (22:22, 37:32, 60:55) Nejvíce
bodů: Hughes 21, Wright 16, Číž a Gniadek po 12, Jurečka 11 - Miloš 15, Deloach 14, Meno 13. Rozhodčí: Kurz, Kúkelčík, Kapaňa.
Trestné hody: 8/4 - 16/8. Fauly: 20:15. Trojky: 12:7. Chomutov
- Opava 87:72 (18:23, 46:44, 58:50) Nejvíce bodů: Pope 21, Hemmy a Lowery po 18, Krakovič 10 - Blažek 21, Dokoupil 10, Klečka
8. Rozhodčí: Vrážel, Macela, Benda. Trestné hody: 14/11 - 20/14.
Fauly: 23:19. Trojky: 10:4. Ústí nad Labem - Inter Bratislava
84:64 (25:17, 36:29, 62:44) Nejvíce bodů: Holanda a Reese po 17,
McFadden 16, Hrubý 10 - Gavran 16, Ubilla 15, Tot 9. Rozhodčí:
Vyklický, Galajda, Kec. Trestné hody: 23/13 - 28/16. Fauly: 23:21.
Trojky: 5:6
10. kolo: Inter Bratislava - Chomutov 76:58 (14:9, 34:30, 60:42)
Nejvíce bodů: Gavran 17, Pešič 16, Ubilla 13, Kuffa 10 - Pope 17,
Lowery 15, Hemmy a Sucharda po 8. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 9/7 - 16/7. Fauly: 19:16. Trojky: 3:5.
Opava - Plzeň 89:82 (36:20, 47:42, 66:59) Nejvíce bodů: Dokoupil 33, Blažek a Kolovrat po 14 - Pecka 16, Kozlík a Kubizňák
po 15, Kovanda a Vrubl po 12. Rozhodčí: Vrážel, Kapl, Jedlička.
Trestné hody: 30/26 - 11/9. Fauly: 19:28. Trojky: 9:5. Svitavy Ústí nad Labem 80:89 (20:18, 45:44, 62:64) Nejvíce bodů: Deloach 15, Moravec 14, Horák a Miloš po 13 - Gottselig 21, McFadden
20, Hrubý 14, Reinberger 12, Holanda 10. Rozhodčí: Kurz, Holubek, Znamínko. Trestné hody: 31/17 - 26/23. Fauly: 23:25. Trojky:5:4.

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1

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

Tým

Z

V

P

Skóre

B

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

31
32
32
32
32
31

30
23
22
22
21
15

1
9
10
10
11
16

2763:2089
2701:2352
2423:2115
2517:2220
2672:2546
2365:2437

61
55
54
54
53
46

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A2

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

Tým

Z

V

P

Skóre

B

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

36
36
36
36
36
36
36
36

22
16
15
14
13
10
8
8

14
20
21
22
23
26
28
28

2868:2643
2729:2692
2753:2856
2857:3155
2733:2955
2539:2916
2500:2960
2423:2907

58
52
51
50
49
46
44
44

7. kol
K Děčín
- BK JIP Pardubice, BK Prostějov ČEZ Basketball Nymburk
SKUPINA A2
11. kolo: středa 21. března, 18.00 hodin: Astrum Levice - Tuři Svitavy ,
NH Ostrava - BK B & W Opava,
p a, BK Loko Interconex Plzeň - Inter Bratislava, Levharti Chomutov - SLUNETA Ústí nad Labem,
12. kolo: sobota 24. března,, 18.00 hodin: Tuři Svitavy - Levharti Chomutov , SLUNETA Ústí nad Labem - BK Loko Interconex Plzeň,
ň Inter Bratislava - NH Ostrava,
a BK B & W Opava - Astrum Levice

Orli padli v prodloužení. K úspěchu chyběl kousek
Prostějov/lv
Jednadvacet sekund před
koncem prodloužení rozhodl
pivot Petr Bohačík o osudu
zápasu mezi Pardubicemi a
Prostějovem. Opora Východočechů proměnila svůj průnik pod koš a bylo hotovo.
Orli v Pardubicích prohráli
79:81, když v řádní hrací době
skončil vyrovnaný duel plichtou 75:75. Přesto nepříjemnou
ztrátu tým Zbyňka Cholery
udržel druhé místo v tabulce
Mattoni NBL.
Orli museli nastoupit bez rozehrávače Mateje Venty a jeho
místo zaujal Jamar Smith. Hosté
přesto odstartovali lépe a přede-

vším díky výkonu podkošové
dvojice
Peterson-Nichoslon
vedli šestibodovým rozdílem
9:3. Snadné koše proměňovali
po rychlých protiútocích. Na
druhé straně se však rychle dostal do provozní teploty Arnold a
skóre se vyrovnalo. Díky lepšímu závěru první čtvrtiny ale Orli
získali vedení 17:13. Po krátké
přestávce si soupeři své role
prohodili. Sérii sedmi bodů se
Pardubice dostaly na stav 20:17.
Následovala série čtyř trojek
Prostějova v podání Slezáka a
Prášila. Východočeši kontrovali
z podkošového prostoru, čemuž
odpovídalo poločasové skóre
35:35.
Výsledková houpačka pokračovala také po pauze a začátek třetí
desetiminutovky ovládli Orli.
Po koších Smitha odskočili na
44:39 a ve 25. minutě Peterson
trojkou upravil na 50:43. Naděj-

né vedení hosté neudrželi. Po
celý zápas si nedokázali poradit
s Arnoldem. Pardubický obr
v průběhu střetnutí zaznamenal
29 bodů a společně s Muirheadem a Čarneckým zařídil snížení ztráty v závěru třetího dějství.
Vstup do závěrečné části ovládli
domácí. V průběhu 34. minuty
získali náskok šesti bodů a mířili
za úspěchem. Hanáci se nevzdali a v samotném závěru udeřili.
Za stavu 71:75 proměnil Slezák
trojku s faulem, úspěšný byl i ze
značky trestného hodu a poslal
dramatickou bitvu do prodloužení.
V nastavení dlouho dominovaly obrany. Ani jeden soupeři ne
nevypracoval větší než dvoubodový náskok. Poslední slovo
měl domácí Bohačík. Na jeho
body nedokázali Orli odpovědět a museli se smířit s těsnou
porážkou.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov
„Několikrát jsme získali nadějné vedení. Pravidelně
ale následovaly zbytečné ztráty nebo fauly a náskok
byl pryč. Malé chybičky nakonec rozhodly celý zápas.
Ztráta mrzí, protože tým hrál dobře. Na výkonech obou
soupeřů byli vidět, že celá soutěž míří do závěrečné části. Nasazení odpovídalo blížícímu se play-off. Pardubice
hrály agresivně, tlačili na hráče s míčem a zdvojovali obranu a to se jim
vyplatilo. Museli jsme se obejít bez Venty, kterého dobře nahradili Smith
a Slezák. Teď se musíme soustředit na další zápasy a pokusit se udržet
druhé místo před vyřazovací částí soutěže.“

Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:
„Viděli jsme hodně dramatické utkání, s velikou vůlí
po vítězství patrnou na obou týmech. My jsme neměli
optimální začátek, poměrně dlouho jsme se hledali, ale
v závěru zápasu jsme si vytvořili náskok, který bychom
měli být schopni kontrolovat. Bohužel jsme neproměnili
trestné hody, ani další dost dobré pozice a nakonec se dá
říci, že vyhrát mohl každý. Rozhodly naprosté detaily.
Zvítězili jsme, protože jsme dali jeden koš navíc a dokázali jsme ubránit
poslední útok soupeře. Řekl bych, že divákům se toto utkání muselo líbit, i
proto, že hráči dali do hry ohromné úsilí a to je na sportu hezké.“

„Tak vyrovnanou tabulku nepamatuji,“
říká Dušan Pandula
Prostějov - Ani osm bodů a čtyři asistence Dušana
Panduly nepomohly basketbalistům Prostějova
v vítězství v Pardubicích. Také díky druhé porážce
Orlů v řadě se tabulka na skupiny A1 pořádně zdramatizovala. Boj o pozice před play-off tak zřejmě
potrvá až do posledního kola nadstavbové části
soutěže. „Tak vyrovnanou tabulku jsem v české
lize nezažil,“ uznává Pandula.
Ladislav Valný
Před zápasem jsme
měli ve vzájemných
zápasech s Pardubicemi
celkové plusové skóre o tři
body. Mysleli jste na to
před úvodním rozskokem?
„V žádném případě. Chtěli
jsme vyhrát a získat o bod
více než soupeř. Na skóre
jsme nemysleli.“
Přesto se může stát,
že o konečném pořadí budou právě výsledky
takových utkání rozhodovat.
„To je pravda. Skupina A1 je
hodně zamotaná. Umístnění
může určit třeba minitabulka
tří nebo i čtyř týmů. O tom
nechci spekulovat. Uvidíme
po posledním kole.“

V průběhu sezony výkony Prostějova občas
zastaví nečekané klopýtnutí. Přisuzujete to skutečnosti, že většina týmu spolu
hraje první sezonu?
„Něco ta tom bude. Někdy
si nevyhovíme, jak by bylo
zapotřebí. To chce opravdu
svůj čas. Odívejte se třeba
na Nymburk. Jeho hráči hrají
téměř popaměti. Ale to je především kvůli tomu, že jsou
už několik sezon pohromadě.
V tom je to kouzlo.“
Někdy to naopak vypadá, že si tým už
sedl. Půjčíte si míč, rychlé
akce po přesných přihrávkách končí pěknými koši.
„Jo, pár takových utkání už
taky máme za sebou. Je to
pokaždé, když nám to všem

sedne. Pak to vypadá hodně
jednoduše. Musíme se snažit, aby se takové zápasy
opakovaly pravidelně.“
Třeba proti Nymburku Orli v posledních
dvou zápasech ukázali, že
svoji kvalitu. Pokaždé jste
dlouho sahali po vítězství.
Je to dobrý pocit? Věříte,
že jdete správným směrem?
„Správným směrem možná
ano. Mluvit však o dobrém
pocitu je těžké, když jsme
nakonec oba zápasy prohráli. Musíme si z těchto duelů
vzít to dobré a v příštím se
ještě zlepšit. Aby to už stačilo na vítězství.“
V posledních letech se
basketbal přiostřuje.
Řadu ostřejších zákroků
rozhodčí pouští. Je to
dobře?
„Rok od roku je basketbal
dynamičtější. Hra je opravdu tvrdá, je to celoevropský trend. Ale není zákeřná.
Opravdu nebezpečný zákrok
je hned ohodnocený nesportovní chybou. Tak to má být.
Vyhraje ten, kdo je lépe připravený.“

Foto: www.bkprostejov.cz
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TURNAJ MASTER: Čtyři poháry si domů
odvezli hráči Pitbulls Prostějov

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění
Olomouc/zš - Bar Atlant Olomouc a venkovní jarní počasí
přivítalo účastníky II. Turnaje Master v Olomouckém kraji. Na pomyslnou
starovací čáru se v jedenáct
hodin postavilo dvacet šest
mužských a osm ženských
dvojic.
Nejlepší ženská dvojice ve
složení Libuše Klimšová
SKC
Žabaři
Olomouc,

Vlasta Spurná Bombarďáci
z Hospůdky Olomouc nedala
nikomu nejmenší šanci a
svou kategorii vyhrála stylem
start cíl, aniž přitom ztratila
jediný leg. Pro druhé místo si
až z Uherského Hradiště a
z Kroměříže, přijela dvojice ve
složení Jana Kaňovská, Lenka
Horská. Krásné třetí místo putuje do Prostějova zásluhou
Momniky Mičkové a Kateřiny

Hrubé, hrající za družstvo Pitbulls Prostějov. Stejné třetí
místo v kategorii mužských
dvojic obsadila dvojice ve
složení Tomáš Mička, Roman
Šmid také z družstva Pitbulls
Prostějov, která nestačila na
dvojici Pavel Šroubek, Petr
Kolář na druhém místě a na
vítěznou dvojici ve složení Jaroslav Kovařík, Walter Skála
ze Vsetína.

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Po turnaji dvojic přišel na řadu
turnaj jednotlivců, jako vždy
rozdělený na kategorii mužů a
žen. V tomto turnaji se našim
hráčkám příliš nedařilo a nejlépe
se na devátém místě umístila
Monika Mičková z Pitbulls
Prostějov a Lucie Kocmanová
z družstva Mexičani Čelčice.
Vítězství z turnaje žen si domů
do Chropyně odváží Mistrině
Evropy Marika Benešová,
která ve finále porazila Janu
Kaňovskou
z
Uherského
Hradiště. Třetí místo obsadila
Andrea Vymazalová z Bouzova.
V kategorii mužů to bylo podobné a nejlepšího výkonu dosáhl
Svatopluk Kluka z Pitbulls
Prostějov, který obsadil devátou

příčku. Vítězem se stal Pavel
Šroubek z družstva Bombarďáci
z Hospůdky Olomouc, když ve
finále zdolal loňského vítěze turnaje ČDS Cup Petra Hynčicu.
Na stupních vítězů tyto skvělé
hráče doplnil svým třetím
místem extraligový Jiří Nitka
z družstva Miagi Mohelnice.
V individuální soutěži o nejvyšší
zavřené číslo turnaje obsadila
v kategorii žen Dana Vychodilová z Olomouce výkonem
107 bodů a v kategorii mužů se
na první místo dostal výkonem
Excelovaly. Kateřina Hrubá a Monika Mičková - 3. místo v turnaji
146 bodů Jindřich Epstein ze
dvojic žen
Foto: Z. Špička
Sřížova.
Všem hráčům a hráčkám
organizátoři děkují za účast a vat na čtvrteční Open turnaje do Outraty v Prostějově. Starujeme
srdečně si vás dovolujeme poz- Hostince u Matesa na ulici V. každý čtvrtek od 17:30 hodin.

Vítězství a výborné výsledky mladých nohejbalistů
Prostějov/pk - Seriál Poháru českého nohejbalového
svazu žáků a dorostenců má
za sebou další bodované turnaje. A mladí nohejbalisté
Prostějova v nich byli opět
vidět!
V neděli11. března proběhl
v prostějovské sokolovně a
v tělocvičně ZŠ Palackého
další turnaj dorostu zařazený
do tohoto poháru ve dvojicích. Po nepříliš vydařeném
prvním klání v Tachově,
kde neměl trenér Sokola I
Prostějov k dispozici všechny
své nejlepší hráče, bylo tentokrát v Prostějově všechno
jinak a opět v režii vynikajících mladých prostějovských
nohejbalistů.
Turnaj
byl
pořádán oddílem nohejbalu
Sokola I Prostějov pod názvem „Hanácký pohár dvojic
dorostu“ a jistým specifikem
turnaje byla skutečnost, že
se hrálo částečně podle mezinárodních pravidel „Futnetu“,
tj na kratší hřiště a do jedenácti
míčů každý set.

Domácí trenér nasadil do turnaje čtyři dvojice, z nichž tři
se probojovaly mezi nejlepších
osm týmů soutěže a získaly tak
pro domácí Sokol I Prostějov
cenné body. Ve čtvrtfinále
nejprve vypadla dvojice Sokola
I Anděl - Roba s první „dvojkou“ Sokola I ve složení Pacejka
- Pírek. Vynikající mladá teprve
žákovská dvojice FtačnikMatkulčík prohrála po velkém
boji s dvojicí Sokola Semily „A“ 11:10 a 11:9 a rovněž
v turnaji skončila. V semifinále
si Pacejka s Pírkem po velkém
boji poradili se sehranou dvojkou Sokola Stratov „C“ 2:1 a ve
finále soutěže porazili rovněž
po tuhém boji překvapení turnaje SKP Žďár nad Sázavou
2:1 na sety a v celém turnaji tak
mohly slavit vítězství.
„S výkony svých svěřenců musím být spokojen, vytáhla se
mladá žákovská dvojice Ftačnik
- Matkulčík, když překvapivě
vyhrála svou skupinu a i v boji o
semifinále velmi dobře vzdorovali první ligové dvojici Semil.

Pacejka s Pírkem se každý set
pomalu rozehrávali, ale nakonec
využili svých zkušeností a po
velmi kvalitním výkonu získali
pro Prostějov cenné vítězství.
Další dvě dvojice Sokola I
předvedly takové své výkony
na které momentálně mají,“
zhodnotil vystoupení svých
oveček Richard Beneš, lodivod
nohejbalového oddílu TJ Sokol
I Prostějov.
V sobotu 17.března se hrál ve
Ždáru nad Sázavou další turnaj
zařazený do Poháru ČNS žáků a

dorostenců a to tentokrát ve trojicích. Žákovská trojice Sokola
I Prostějov ve složení Ftačnik,
Matkulčík a Nykl skončila
v základní skupině na druhém
místě, když se jí nevydařil hned
první duel s Chabařovicemi. Ve
čtvrtfinále ovšem své soupeře
jasně porazili 2:0, stejně jako
v boji o postup do finále, kde
vyřadili trojici Liaporu Karlovy Vary 2:0. Ve finále čekal
Sokol I Prostějov nejtěžší
soupeř v podobě Avie Čakovice
s nejlepším žákem ČR uplynulé

sezony Jirkou Kalousem. Mladí
hráči Prostějova sice skvěle
vzdorovali, ale nakonec odešli
poraženi nejtěsnějším výsledkem 9:10 a 8:10 a získali tak
celkové druhé místo.
Dorostenecké trojice Sokola
I Prostějov si vedly v turnaji
rovněž velice dobře. Sestava
Sokola Pacejka, Pospíšil, Anděl
a Černý vyhrála svou skupinu a
ve vítězném tažení je zastavila
až v semifinále Kotlářka Praha
„A“, která šťastně vyhrála
až posledním míčem zápa-

su. Druhá prostějovská trojka ve složení Pírek, Karafiát,
Zrubecký a Matkulčík se
ve čtvrtfinále vytáhla a po
výborném výkonu porazila Sokol Stratov B a v boji o finále
vypadla s „A“-trojicí Sokola
Stratov „A“. Zápas o třetí místo
pro sebe rozhodlo až v závěru
zápasu prostějovské áčko.
„S výkony žáků a dorostenců
musím být spokojen, v začátku
sezony podávají velmi nadějné
výkony: u dorostenců se
v těchto pohárových turnajích

zkouší různé varianty ligové
sestavy a mnohdy ještě vázne
souhra celých sestav,“ poznamenal k dalšímu klání R.
Beneš.
Přesto všechno žáci Sokola I
Prostějov po dvou odehraných
a bodovaných turnajích „Poháru ČNS“ v soutěži s velkým
náskokem vedou a dorostenci
Prostějova po špatném turnaji
v Tachově jsou již momentálně
na „bedně“, ještě vše není
dopočítané, ale pravděpodobně
budou na 3.místě.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Ohlédnutí za posledním vystoupením prostějovských boxerů a výhled do budoucna

„Mám radost, že lidi viděli skvělý box,“ míní Petr Novotný
Kapitán a druhý trenér BC DTJ doufal v těsnou výhru,
debakl uštědřený Nitře ho velice mile překvapil
Prostějov - Během pouhých
dvou týdnů vystřelili prostějovští boxeři ze dna extraligové tabulky na průběžné
druhé místo. V domácím prostředí smetli nejprve Ústí nad
Labem a poté i Nitru vysoko
14:4, čímž dali zapomenout
na dvě předchozí porážky a
rázem se stali spolufavority
na mistrovský titul. „Obhajoba zlata by byla super, ale
smolná prohra v Děčíně nám
ji pravděpodobně znemožní,“
říká kapitán a druhý kouč
mužstva BC DTJ Prostějov
Petr Novotný, který Večerníku poskytl následující exkluzivní rozhovor...
Marek Sonnevend
* Petře, očekával jste v obou
těžkých domácích zápasech
tak jednoznačné triumfy?
„Doufal jsem, že na to máme
a že ta utkání vítězně zvládneme. Proti Ústí nad Labem mě
jasná výhra zase tolik nepřekvapila, přece jenom Severočeši už nemají tak silný mančaft jako dřív. Ale osolit 14:4
i Nitru se sedmi reprezentanty
v kádru, to byla fakt paráda.

Měl jsem z toho velkou radost
jak z důvodu našeho skvělého
výkonu, tak kvůli divákům,
kteří přišli a viděli špičkový
box. Předpokládal jsem těsný
výsledek 10:8 pro nás nebo
pro Slováky, ve skutečnosti to dopadlo mnohem líp...
(úsměv)“
* Čím to, že jste nejlepší klub
Slovenska tak zválcovali?
„Zmínil bych tři hlavní důvody. Za prvé perfektní výkony
všech našich kluků, kteří se
dobře připravili a prodali své
schopnosti. Za druhé velkou
motivaci celého týmu po podzimním debaklu z Nitry, tím
víc jsme bojovali. A za třetí
domácí prostředí, v němž nám
fanoušci ohromně pomohli. Za
to jim moc děkujeme.“
* Znamenají dvě hladké výhry, že oddíl po zimních změnách ve vedení nadále dobře
funguje?
„Věřím, že ano. Mezi veřejností možná panovala nejistota, jak
bude prostějovský box po těch
změnách existovat. A já i Pavel
Duda společně se všemi kluky
jsme rádi, že odvádíme kvalitní
práci. Snad ta dvě vítězství ukázala, jak BC DTJ funguje dál

„Hlavně budeme co nejlíp
trénovat, abychom udrželi současnou dobrou formu
a dál jeli na té vítězné vlně.
Kromě toho proběhne koncem března Velká cena Ústí
nad Labem a v polovině dubna nominační turnaj na letní
olympiádu v Istanbulu. V Ústí
se určitě představí Miroslav
Šerban a možná i Michal Vodárek s Hamo Aperjanem, do

na vysoké úrovni srovnatelné
s předchozími lety. Nitra byla
podle mě v tomto ohledu zlomovým zápasem.“
* Jak vidíte vaše šance na extraligový titul, případně další
medailové posty?
„Obhajoba zlata by byla super, ale smolná prohra v Děčíně nám ji nejspíš znemožní,
i když naděje na první místo
ještě není úplně ztracená. Každopádně musíme zdolat doma
Děčín a zvítězit také v Ústí nad
Labem, v takovém případě budeme mít nejhůř stříbro. Hlav-

„Obhajoba zlata by byla super, ale smolná
prohra v Děčíně nám ji nejspíš znemožní.
Hlavní je, že pravděpodobně už neskončíme
v tabulce úplně dole, čemuž jsme se
chtěli za každou cenu vyhnout...“
Lídr boxerů Prostějova PETR NOVOTNÝ
o ambicích týmu v extraligové tabulce
ní je, že velmi pravděpodobně
už neskončíme v tabulce úplně
dole, čemuž jsme se chtěli za
každou cenu vyhnout.“
* Poslední dva duely této sezóny vás čekají až v květnu.
Můžeš přiblížit program do
té doby?

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Turecka vyrazí jediný Mira
Šerban. Naději probojovat se
do Londýna sice nemá v tvrdé
konkurenci světových boxerů
velkou, ale proč nezkusit štěstí... Osobně mu to moc přeju,
za svoji píli si to zaslouží.“
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Extraliga v boxu mužů ČR 2011-2012
Dosavadní výsledky
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4. 2. kolo: KB
Baník Most+Doprava Děčín – SKP Sever Ústí nad Labem 12:6.
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4.
4. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ Prostějov 10:8,
SKP Sever Ústí nad Labem - BC Stavbár Nitra 6:12. 5. kolo: BC
DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem 14:4. 6. kolo: BC DTJ
Prostějov – BC Stavbár Nitra 14:4.
Průběžná tabulka:
1. BC Stavbár Nitra
2. BC DTJ Prostějov
3. KB Baník Most+Doprava Děčín
4. SKP Sever Ústí n. L.

4
4
3
3

3
2
2
0

0
0
0
0

1
2
1
3

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

6
4
4
0

Další program
7. kolo, 8. dubna: SKP Sever Ústí nad Labem - KB Baník
Most+Doprava Děčín.
8. kolo, 29. dubna: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC Stavbár Nitra.
9. kolo, 13. května: BC DTJ Prostějov - KB Baník Most+Doprava
Děčín (10.00 hodin), BC Stavbár Nitra - SKP Sever Ústí nad Labem.
10. kolo, 27. května: SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ Prostějov

Kondiční box
pro veřejnost Petra Novotného
Stále aktivně (a výborně) boxující trenér
BC DTJ Prostějov Petr Novotný otevírá pro zájemce
z řad široké veřejnosti Kurz kondičního boxu.
„Ať přijde každý, kdo má chuť a touhu naučit se bránit
i ovládat, zvednout si sebevědomí a náladu, zlepšit kondici.
Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 17.30 hodin
v tělocvičně DTJ v Krasické ulici vedle Aquaparku.
Kurz je vhodný pro muže, ženy i děti,“
informoval kapitán mužstva BC Petr Novotný.
Kontakt:
telefon 777 819 789, e-mail: petrosjan@centrum.cz

Volejbal

0

VOLEJBALISTKY NARAZÍ VE ČTVRTFINÁLE NA ŠTERNBERK

KP BRNO

3

Dlouhodobou fází extraligy prošly ženy VK znovu bez porážky, stejně jako v minulých dvou letech

VK AGEL PROSTĚJOV

Po základní je už i nadstavbová část UNIQA extraligy
žen 2011/12 minulostí. Atým VK AGEL Prostějov prochází již třetí sezónou v řadě jen se samými výhrami.
Tentokrát potřeboval k průběžnému udržení neporazitelnosti 28 vítězství, z nichž třiadvacet bylo hladkých
3:0 a zbylých pět mírně komplikovaných 3:1.

Čas: 1:12 hodin
Rozhodčí: Hudík a Krtička
Diváků: 250
1. set: 23:25 24 minut 2. set: 24:26 27 minut
3. set: 18:25 21 minut

Prostějov/son

Sestava KP BRNO:
Pospíšilová, Jiroušková, Onderková, Toufarová, Staňková,
Širůčková. Libero: Melichárková. Střídala: Vincourová.
Trenér: Ondřej Marek.

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Velikiyová
Hrončeková
Monzoniová
Popovičová

Kubínová

Artmenková
Střídala: Horká.
Trenér:
Ľubomír Petráš

3
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„Samozřejmě jsme rádi, že naše
série bez porážky proti českým
soupeřům dál pokračuje. Sice
jsme v každém utkání jasnými
favority, ale není snadné být
pořád plně koncentrovaní a
neklopýtnout. Ne všechny extraligové zápasy v tomto ročníku
jsme odehráli výborně, ovšem
těch slabších byl určitě menší
počet. A nikdy jsme střetnutí
nenechali dojít do nějakých
vážných problémů,“ ocenil
trenérský asistent VK Ľubomír
Petráš.

nic jiného než titul samozřejmě
nebereme,“ zdůraznil Petráš.
Cestu ke čtvrtému zlatu za sebou odstartují naše volejbalistky proti TJ Sokol Šternberk,
čtvrtfinálová série na tři výhry má
následující termíny: sobota 24. a
neděle 25. března od 17.00 hodin
v Prostějově, sobota 31. března
od 18.00 hodin ve Šternberku.
„Byť je soupeř papírově slabší,
musíme se i na tyhle duely
připravit naprosto zodpovědně
a nic nepodcenit. Abychom bez

problémů postoupili a dobrými
výkony se rozjeli do dalšího programu play off,“ plánoval Petráš,
který do středy povede kolektiv
sám (respektive s pomocí sportovního ředitele klubu Petera
Gogy). Od čtvrtka pak mančaft
převezme Čada, po návratu ze
Sao Paula se připojí též kapitánka
Solange Soares.
Na Šternberk tedy Prostějov
vyrukuje v kompletním složení,
přičemž na druhé straně sítě
bude stát Darina Košická jako

Připraveny byly:
Smáková, Jovanovičová

SPORTSWEAR

SK UP OLOMOUC

Dobrá nálada, a.s.

DUEL O HANOU MĚL TENTOKRÁT PODPRŮMĚRNOU ÚROVEŇ

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská

Smáková

Bodový vývoj – první set:
0:1, 2:1, 2:3, 3:6, 6:6, 6:9,
9:9, 9:12, 12:12, 14:13,
16:16, 24:16, 25:18. Druhý set: 3:0, 3:2, 4:4, 5:7,
7:7, 7:9, 8:14, 9:16, 16:16,
17:18, 20:18, 21:20, 24:20,
25:22. Třetí set: 5:0, 10:1,
11:2, 11:8, 14:11, 16:11,
21:17, 24:17, 25:18.

Horká

Artmenková
Jovanovičová
Popovičová

Trenér:
Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Velikiyová
Kubínová, Monzoniová

Sestava SK UP OLomouc:
Chalcarzová, Rutarová, Vanžurová, Honková, Nachmilnerová,
Gregorová. Libero: Maléřová. Střídaly: Grofková, Polášková
Trenér: Jiří Teplý

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

Tým
VK AGEL Prostějov

Z
26

V3 V2 PB
26 0 0

P
0

PS
78:5

PM
2060:1404

B
78

Olymp Praha

26

20

4

67:22

2087:1740

64

2

0

KP Brno

26

12

2

1

11

48:45

2065:1920

41

Slavia Praha

26

11

1

2

12

46:49

1995:2098

37

UP Olomouc

26

8

2

3

13

41:55

1985:2108

31

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


1.
2.
3.
4.
5.

Tým. Svěřenkyně Miroslava Čady míří za titulem. Foto: vkprostejov.cz

kmenová plejerka VK hostující do konce letošního ročníku
v Sokolu. „Z hráčského hlediska
to nebereme jako nic podstatného, spíš půjde o atraktivní věc
pro fanoušky,“ usmál se Petráš.
„Myslím si, že diváků by opravdu mohlo přijít víc, než třeba
na Ostravu. Po delší době uvidí
Darinu zase hrát a někteří se na ni
určitě těší,“ připojil Goga rovněž
s úsměvem.
Následně se Petráš ještě vrátil
k tématu aktuálního pobytu dvojice Čada – Soares v Jižní Americe.
„S Mirkem jsme si v pátek volali
přes skype. Seděl jen v trenkách,
asi je tam hodně horko. Trochu
jsme se bavili a říkal, že některé
z tréninků, které absolvoval,
byly skutečně vynikající. Kromě
toho jedná s agenty o hráčkách,
něco je vytipovaného. Jestli se
však povede dotáhnout do konce
příchod konkrétní posily, to se
teprve uvidí.“

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 1:03 hodin
š, K
š,
ovvářř
Rozhodčí: Trumpeš,
Kovář
Diváků: 250
255:222 222 minut
min
inut
utt
1. set: 25:18 20 minut 2. set:: 25:22
3. set: 25:18 21 minut


1.
2.
3.
4.
5.

V posledním týdnu nadstavby
vedl hanácké družstvo coby
hlavní kouč místo Miroslava
Čady, který pobývá na desetidenní stáži v Brazílii. Na hřišti KP
Brno i doma s Olomoucí sice
Agelky uspěly bez ztráty setu,
jenže hra měla k ideálu daleko.
„Holky už asi mají v hlavách spíš
nadcházející play off. Věřím, že
v něm bude motivace na úplně
jiné úrovni než během závěru
nadstavbové fáze, kdy jsme už
dlouho měli jisté první místo.
Ve vyřazovacích bojích chceme
a musíme potvrdit své postavení
nejlepšího ženského celku ČR,

VK AGEL PROSTĚJOV

Hrončeková
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Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

Přerov
Frýdek-Místek
Šternberk
Ostrava
SG Brno

26
26
26
26
26

14
15
5
5
1

8
10
17
18
24

52:41
53:40
34:65
27:63
13:74

2065:1978
2075:2014
2011:2292
1808:2066
1572:2103

47
46
21
20
5

1
0
2
2
1

3
1
2
1
0

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

Dvojice pro play off

(na tři vítězství od 24. března):

VK Agel Prostějov  Sokol Šternberk
Olymp Praha  Sokol Frýdek-Místek
KP Brno  PVK Přerov
Slavia Praha  UP Olomouc

Prostějov/son - Hanácké derby v posledním 28. kole dlouhodobé fáze UNIQA extraligy
žen se moc nevydařilo. Volejbalistky VK AGEL Prostějov
i SK UP Olomouc zůstaly daleko za tím, co by výkonnostně mohly předvést, a k vidění
tak bylo víc nepřesností než
hezkých momentů. Z výsledkového hlediska se projevila
vyšší herní úroveň favorita,
takže uspěl domácí kolektiv,
byť vlastní vinou zdaleka ne
bez potíží.

Stejně jako ve čtvrtek na hřišti
Brna začaly Agelky váhavě, když
nepříjemně podávajícím soupeřkám dovolily hned tři tříbodové
série na 3:6, 6:9 a 9:12. Samy
vzápětí oplácely stejnou mincí
(6:6, 9:9, 12:12), ale nastartovat
nepřesnou hru na vyšší obrátky
se jim dlouho nedařilo. Až za
stavu 16:16 výborně odservírovala Popovič (tři esa, pět přímých
bodů z podání!) a zakončovala
Artmenko, což vedlo k rozhodujícímu maxi trháku na 24:16.
Problémům se domácí tým nevyhnul ani ve druhé sadě a opět byla
na vině především nejistá při-

hrávka. Tentokrát VK servisem
potrápily Polášková s Gregorovou, favoritky upadly do herní
krize a pohodou náhle oplývající
Olomoučanky si naopak lebedily
v nečekaně výrazném náskoku
9:16! Prostějovskému družstvu
pomohl zpět na nohy druhý technický timeout. Po něm přišla na
podání Horká a výsledkem byla
další dlouhá šňůra, tentokrát
na druhé straně (16:16). Výběr
UP tím promarnil velkou šanci
urvat slibně rozjetý set, neboť
koncovku už měly pod kontrolou Petrášovy svěřenky (20:18,
24:20).

Očima hráček
Monika SMÁKOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Jsme rády za další vítězství, ale byl to takový divný
ospalý zápas. Probudily jsme se až v polovině druhého
setu za stavu 9:16, pak už to z naší strany až do konce
utkání bylo přece jen lepší.“

Veronika Gregorová - SK UP Olomouc:
„Prostějov určitě nehrál to, na co normálně má. Tím
pádem jsme měly šanci zahrát si kvalitní a vyrovnaný
zápas, ale bohužel jsme se toho asi lekly. Hlavně ve
druhém setu při vedení o sedm bodů, které jsme rychle
ztratily a potom už se to s námi vezlo. Škoda, chvílemi
jsme vůbec nebyly schopné trefit hřiště.“

Očima trenérů
Ľubomír PETRÁŠ - VK AGEL Prostějov:

„Asi bylo vidět, že šlo o zápas posledního kola nadstavbové části, v němž de facto o nic nešlo. Všichni už se nejspíš
viděli v play off. Z naší strany se dnešní výkon pohyboval
v takových vlnách: chvíli to šlo a chvíli ne. Proto došlo
k tolika výpadkům a zbytečným chybám včetně horší komunikace mezi hráčkami, které pak často kazily i lehké
míče. Hlavně ve druhé sadě jsme se trápili na útoku s pouhými dvaatřiceti procenty úspěšnosti, proto bylo nutné dohánět výraznou
ztrátu. Nakonec se to zvládlo, ovšem rozhodně jsme nehráli takový volejbal,
jaký bychom hrát měli.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Ani mi to dnes nepřipadalo jako střetnutí extraligy
žen, spíš jako přátelské utkání mladších žaček. Za nás
můžu říct, že jsme hráli velice špatný volejbal, a soupeře jsme bohužel přinutili k tomu, aby se přizpůsobil.
Což bylo to jediné, k čemu jsme Prostějov donutili.
Proto se mi hodnotí strašně špatně. Vést 16:9 a do stavu 1:10 v příštím setu skoro nedostat balón na druhou
stranu sítě do hřiště o rozměrech devětkrát devět metrů je opravdu umění.
K tomuhle není v podstatě co dodat.“

Tento průběh vysokoškolačky
zdánlivě zlomil a dominantní
nástup AGELU do třetího dějství 10:1 napovídal rodícímu se
debaklu. Jenže při oboustranné
nevyrovnanosti hned vzápětí
udělaly hostující plejerky šest
bodů za sebou, čímž se vrátily
do střetnutí (11:8). Následně

se oba celky přetahovaly a nadále dost chybovaly, zejména
děvčata SK kupila i nevynucené hrubky. Díky tomu ženy
VK zase navýšily svůj odstup
a ačkoliv samy nepředvedly
v sobotním podvečeru nic světoborného, získaly další hladké
vítězství 3:0.

Náhradní kapitánka MONIKA SMÁKOVÁ: Darinu Košickou čeká série
proti „jejímu“ Prostějovu
„JE DOBŘE, ŽE UŽ ZAČNE PLAY OFF“
Prostějov - Vzhledem k probíhajícímu brazilskému
pobytu kapitánky VK Prostějov Solange Soares ji musel na dva zápasy ve funkci někdo nahradit. V Brně
dostala od kouče Petráše důvěru Helena Horká a proti
Olomouci slovenská nahrávačka Monika Smáková,
pro kterou to bylo něco velmi nezvyklého.
Marek Sonnevend
Moniko, můžete střetnutí
zhodnotit ze svého pohledu?
„Jsme rády za další vítězství, ale
byl to takový divný ospalý zápas.
Probudily jsme se až v polovině
druhého setu za stavu 9:16, pak
už to z naší strany až do konce
utkání bylo přece jen lepší.“
Cítila jste výjimečnost
okamžiku coby kapitánka místo nepřítomné Soli?

„To určitě jo. Však mohli
všichni vidět, že jsem se při
pozdravu stavěla na konec
řady místo na začátek a zapomněla jsem jít podepsat zápis
před i po utkání. (smích) Dělala jsem kapitánku snad teprve
podruhé v životě, podle toho to
vypadalo. Naštěstí se Soli už
ve středu vrátí.“ (úsměv)
I s ohledem na dnešní
slabší zápas plný chyb
je asi dobře, že konečně začne play off, ne?

„Jasně. Díky nadstavbě se
sice odehrálo víc utkání, ale
ve většině stejně o nic nešlo
a jejich úroveň nebyla moc
vysoká. Teď ke konci se to už
táhlo jako sopel. (zase se směje) V play off půjde každému
o postup a odpadnou zápasy o
nic, všechno opět získá potřebný náboj.“
Koho vy osobně považujete za nejtěžšího
soupeře v boji o titul?
„Olymp nebo Brno, aniž bych
chtěla kohokoliv podceňovat.
Pražanky hrají dobře celou
sezónu a jsou asi většími favoritkami na postup do finále,
jenže Královo Pole se poslední
dobou hodně zlepšilo a může
překvapit. Bude to zajímavé,
my každopádně půjdeme za
zlatem.“

Šternberk, Prostejov/son - V extraligovém čtvrtfinále se
Šternberkem budou naše volejbalistky jasnými favoritkami
a překvapením by byl v podstatě i jeden ztracený set během
celé série. Přesto nebude tento hanácký souboj postrádat zajímavost, neboť v dresu Sokola bude proti svým klubovým
parťačkám hrát kmenová členka VK AGEL Darina Košická.
Mladá smečařka v městě známém automobilovými závody do
vrchu Ecce Homo hostuje z Prostějova do konce letošní sezóny.
Směr Šternberk nabrala zkraje února a za SK stihla absolvovat
všech osm střetnutí nadstavbové části UNIQA extraligy.
Hned na úvod pomohla svému novému týmu skvělým výkonem
k důležitému vítězství 3:0 v Ostravě. Potom se však svěřenky
kouče Juříka zasekly a další čtyři duely prohrály, včetně šokujícího
klopýtnutí 2:3 doma proti SG Brno.
Naštěstí pro Darinu vyšel Sokolu finiš, v němž Košická i celý kolektiv zabrali a dvěma klíčovými triumfy (venku SG Brno 3:1, doma
Přerov 3:2) se posunuli před Ostravu na osmé místo znamenající
postup do play off. Závěrečná porážka 1:3 ve Frýdku-Místku na
tom již nemohla nic změnit.
Teď se tedy jedna z oblíbenkyň prostějovských fandů pokusí
čtvrtfinálově znepříjemnit život svým kamarádkám. A bude to tím
pikantnější, že kromě předzápasového tréninku absolvuje Darina
Košická přípravu normálně s VK. Teoreticky tedy může zafungovat jako výborně informovaná špionka a obohatit šternberskou
ekipu cennými radami. Pomůže to outsiderovi?

Sport
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V Brně měly ženy VK potíže, ale sadu neztratily „S výsledkem jsme spokojení,
herně ještě máme co zlepšovat“
Očima trenérů

Fotbalový útočník Michal Pospíšil:

Bodový vývoj – první set:
0:1, 2:1, 3:3, 6:3, 10:4, 11:10,
13:10, 13:13, 15:13, 15:16,
16:18, 18:20, 20:20, 21:23,
23:25. Druhý set: 0:2, 1:4,
3:4, 3:6, 4:9, 8:10, 8:12, 12:12,
12:14, 15:15, 15:17, 19:17,
19:19, 21:19, 24:20, 24:26.
Třetí set: 0:2, 1:4, 3:4, 4:6,
8:6, 8:8, 11:9, 11:11, 12:13,
14:14, 14:18, 15:22, 17:22,
17:24, 18:25.
Prostějov/son - Přesně dle
očekávání to ženy VK AGEL
Prostějov neměly na hřišti VK
Královo Pole vůbec jednoduché. V duelu 27. kola UNIQA
extraligy musely proti nadšeně
bojujícím soupeřkám obracet
průběh všech tří setů, v koncovce druhého dokonce ze
zdánlivě rozhodnutého stavu
20:24! Všechny kritické mo-

menty však naše volejbalistky
překonaly a nakonec po zajímavé bitvě udržely téměř tříletou neporazitelnost v ČR bez
výraznějšího zaváhání.
Domácí tým sice nastoupil bez tří
opor Svobodníkové, Tobiášové a
Vincourové, přesto do utkání odstartoval mnohem lépe. Uvolněná hra na hranici rizika nesla proti
zaskočeným a jakoby vlažným
Hanačkám bohaté ovoce, vyústěním byl až šokující dílčí stav 11:5.
Teprve za něj favoritky procitly,
při podání Velikiy začaly pořádně
bránit i útočit a postupnými kroky otočily průběh (11:10, 13:13,
15:16). Mladé soupeřky se sice
nevzdaly a kousaly až do konce
úvodní sady, ale zkušenost VK
mocně živená hlavně bodovým
přívalem Popovič přece jen slavila úspěch – 23:25.
Tím, že Prostějovanky zvládly
špatně rozjeté dějství číslo jedna,
nabraly potřebný vítr do plachet.
Často se dokázaly prosazovat
středem sítě (Hrončeková, Monzoni), přidaly několik vítězných
bloků a rychle utekly do slibné-

ho náskoku 4:9. Jenže vzápětí
postihl naše ženy výpadek koncentrace spojený se špatnou přihrávkou, takže kvalitní servisy
Širůčkové a Pospíšilové stačily
ke srovnání na 12:12. Tím se
v děvčatech KP znovu probudilo předchozí nadšení, naopak
AGELkám dál haproval příjem.
Proto nebylo divu, že brněnské
družstvo dospělo ke čtyřem setbolům (24:20). Proč ani jeden
nevyužilo a obhájkyně titulu šesti
body v řadě sadu zachránily?
Markovy svěřenky se asi zalekly
možnosti zdramatizovat vývoj
střetnutí, zatímco Petrášův soubor v rozhodující pasáži dal vše,
nač sáhl – 24:26.
Také ve třetím zápasovém dílu
ordinovaly mladé Jihomoravanky účinný recept na poněkud rozpačitý výkon VK. V první řadě
jim většinou vycházelo maximálně riskantní podání, v řadě druhé
bez zábran solily smeče ze všech,
i těžších pozic. Dámy z Hané tak
opět ztrácely (8:6, 11:9), ještě
v polovině setu panovalo nerozhodné skóre 14:14. Až pak lídr

Ondřej MAREK - VK Královo Pole:
„Tři holky ze základu nenastoupily, protože jsme chtěli
stejně jako v minulém zápase v Olomouci rozložit zátěž
na další hráčky. Některé členky kádru toho v posledních
týdnech absolvovaly hrozně moc a potřebovaly si odpočinout. Tým v daném složení se toho dnes zhostil velice
dobře, hlavně servisem Prostějov dost trápil. Jen škoda
výsledku nula tři. Do střetnutí jsme šli s cílem získat alespoň jeden set a měli
k tomu hrozně blízko, bohužel to nevyšlo. Projevilo se mládí našich nezkušených děvčat, která to na konci druhé sady měla vyloženě ve svých rukou.“

Prostějov - Už v zimních přípravných zápasech
střílel dost gólů a své pověsti kanonýra stoprocentně dostál i v jarní mistrovské premiéře. Útočník
s prvoligovou i reprezentační minulostí Michal
Pospíšil (na snímku) ozdobil své první divizní vystoupení dvěma brankami do sítě Havířova a ukázal se jako cenná posila 1.FK Prostějov na jeho
plánované cestě do MSFL.

Ľubomír PETRÁŠ - VK AGEL Prostějov:
„Domácí volejbalistky hrály velmi uvolněně a vycházel jim
servis, kterým nás hodně trápily. Dostali jsme deset přímých
bodů z podání a v prvních dvou setech dlouho prohrávali.
Po téhle stránce bylo důležité, že jsme ustáli obě dramatické koncovky. Potom byl vyrovnaný ještě začátek třetího
setu a teprve od jeho půlky jsme zbytek utkání už měli pod
kontrolou. Velice dobrý výkon podala Sanja Popovič, která
uhrávala důležité balóny v koncovkách. To, že Brno nastoupilo v jiné sestavě
bez tří obvyklých členek základu, bylo pro nás paradoxně těžší.“

tabulky definitivně zlomil srdnatý odpor svých protivnic bleskovým únikem na 15:22, jenž
rozhodl. Objektivně je ale nutné
přiznat, že za velmi sympatic-

ký herní projev si domácí holky
zasloužily aspoň výsledek 1:3.
Ve skutečnosti to dopadlo jinak,
poslední sada skončila 18:25 a
utkání celkově 0:3.

Petráš po Brnu: „Nervozitu a obavy jsem trochu cítil“
„Na post hlavního trenéra jsem si musel zvykat, ale byla to příjemná
změna.“ Hlavní je vítězství, zdůraznil asistent VK AGEL

Prostějov - Zatímco v prvních letech třetího tisíciletí dovedl Slávii UK Bratislava coby hlavní kouč
ke čtyřem slovenským titulům a dalším medailím,
v Prostějově dělá už čtvrtou sezónu asistenta.
Během současné stáže Miroslava Čady v Brazílii
však Ľubomír Petráš (na snímku) dostal šanci se
aspoň na deset dní a dva mistrovské duely posunout do pozice prvního trenéra. Soutěžní premiéru
ve VK takto absolvoval ve čtvrtek večer na palubovce brněnského Králova Pole.
Máte za sebou dost
těžký souboj. Jaký byl
z vašeho pohledu?
„Domácí volejbalistky hrály
velmi uvolněně a vycházel jim
servis, kterým nás hodně trápily. Dostali jsme deset přímých
bodů z podání a v prvních
dvou setech dlouho prohrávali.
Po téhle stránce bylo důležité,
že jsme ustáli obě dramatické
koncovky. Potom byl vyrovnaný ještě začátek třetího
setu a teprve od jeho půlky
jsme zbytek utkání už měli
pod kontrolou. Velice dobrý

výkon podala Sanja Popovič,
která uhrávala důležité balóny
v koncovkách. To, že Brno
nastoupilo v jiné sestavě bez
tří obvyklých členek základu,
bylo pro nás paradoxně těžší.“
Proč?
„Jednak
jsme
se
připravovali i na ty hráčky,
které nakonec zůstaly na
lavičce. A potom obvyklé
náhradnice v základu hrály
naprosto bez zábran a velmi
dobře. Brňačky jsou známé tím,
že hlavně v domácím prostředí
jsou schopné podáním nadělat

v týmu soupeře pořádnou paseku, což dneska potvrdily. I
když naše potíže nespočívaly
pouze v tom, ale i v některých
jiných herních věcech.“
Horší přihrávku než
obvykle tedy holkám
nebudete
příliš
vyčítat?
„Určitě ne. My
jsme se na to
zaměřili v tréale
ninku,
proti letošnímu
Poli
Královu
v jeho hale je to
opravdu
těžké.
Brněnské družstvo
opakovaně dokázalo v zápasech ev-

ropských pohárů - především
proti Lokomotivu Baku – že
servis umí. A vždy je to o
tom, jestli soupeř tenhle tlak
ustojí, nebo ne. My jsme to i
s dílčími problémy dokázali,
dost nám k tomu pomohla zvládnutá koncovka druhého
setu. Důležité bylo, že
holky ani za kritického
stavu 20:24 nepřestaly
bojovat ani věřit ve
zvrat.“
Jak jste si utkání užíval
ve významnější roli
hlavního kouče?
„Bylo to samozřejmě
jiné. Za poslední čtyři
roky už jsem

odvykl dělat prvního trenéra,
ale do toho se člověk rychle
dostane.“ (úsměv)
Ona je to příjemná
změna, ne?
„Pro mě tenhle dočasný posun
určitě znamená jisté oživení
v práci a také motivaci.“
A neměl jste při své
maximální
zodpovědnosti rovněž obavy, aby
zrovna pod vaším vedením
Prostějov po dlouhé době
nepodlehl českému celku?
„Trochu ano, nějaká nervozita
tam byla. Moc jsem chtěl, abychom tady nezaváhali a pokud
možno v klidu zvítězili. I na
holkách bylo vidět, že za dané
situace hodně chtějí, možná až
moc. To jim hlavně ze začátku
svazovalo ruce. Důležité však
je, že jsme to společně zvládli
a teď nás čeká poslední utkání
nadstavby. Doma s Olomoucí
to též musíme zvládnout,
abychom se následně mohli
nerušeně soustředit na přípravu
před play off. A v něm je cíl
jasný: získat další titul.“

Ofenzivní bitvu ovládli házenkáři Hustopečí
Prostějovský Sokol II marně dotahoval poločasové manko

Prostějov/jim – Rovných
třicet
branek
nastříleli
prostějovští
házenkáři
největšímu pronásledovateli
vedoucího Nového Veselí.
Ani tento ofenzivní příděl
jim ovšem na body nestačil
a již potřetí na jaře prohráli. Nutno podotknout, že
Hustopeče letos jen dvakrát
prohrály a třicet branek jim
dokázaly nastřílet jen Kuřim
a Kostelec.
Na jaře tak Prostějovští doma
ještě nebodovali, na vině je ale
také los. Při soubojích s lídrem
ani nyní s Hustopečemi byl favorit jasně daný a zkušenosti
soupeře se potvrdily i v sobotu.
„Je to velice zkušené mužstvo,

všichni prošli extraligou. Šest
nebo sedm hráčů bylo nad
třiatřicet let, to na naší straně
nebylo,“ uvědomuje si kouč
Prostějova Josef Zedníček.
Jeho hráči tentokrát nezaspali
úplný úvod, do konce poločasu
již ale vysoko prohrávali.
„Utekla nám doba mezi 11. a
16. minutou, kdy jsme dostali
čtyři branky za sebou a bylo to
rázem 7:12. Druhý takový moment nastal mezi 25. a 28. minutou, kdy nám utekli na 12:20,“
vypíchl hlavní trháky soupeře.
Ve druhé půli se nastřílené
branky rozdělily rovnoměrněji
a díky pěti gólům v řadě to na
konci utkání bylo i o šest. Závěr
již ale opět patřil hostům.

„Naše obrana není ideální a
hrajeme na hodně gólů. Hodně
jsme jich dnes dali a hodně
také dostali. Dát Hustopečím
třicet gólů je slušná porce, to
se podaří málokomu. Ovšem
dostat 38 je moc. Prostě obrana špatná, svůj den neměl
ani brankář,“ našel příčiny
Zedníček. Tou třetí podstatnou bylo neproměňování
brejků. „Nejméně šestkrát
jsme selhali při rychlém protiútoku a od toho se vyvíjelo
skóre. Šancí jsme měli
hodně, ale nedávali,“ mrzelo
prostějovského kouče.
O víkendu jede celý tým k
soupeři z opačného pólu tabulky, předposledních Sokoln-

Sokol II Prostějov
Legata Hustopeče

30:38
14:21

Rozhodčí: Kaufman – Malínek. ŽK: 3:2. Vyloučení: 5:5. Sedmičky: 1/1:4/5. Diváků: 50.

Sestava Sokol II Prostějov
Kamenný, Hrubý – Černíček 3, Kozlovský 3, M. Jurik 1, T. Jurik
2, Jurečka 3, Bečička 1, Ordelt, Šestořád 1, Gazdík 6, Valach 2,
Kosina 8. Trenér: Josef Zedníček.

ic. „Doma jsme je porazili rozdílem dvou tříd,“ vzpomněl
Zedníček dvoucifernou výhru.
Uvědomuje si ale, že nepůjde
o snadný úkol, v paměti
má nedávnou překvapivou
porážku z Maloměřic. „Hraje
se v Telnici v nafukovačce

na japexu, pro nás neznámý
a hlavně pomalý povrch.
Stejné podmínky jako v
Maloměřicích, takže v Sokolnicích nás nečeká nic
lehkého. Jedeme tam pro
dva body,“ stanovil cíl Josef
Zedníček.

Marek Sonnevend

začátku trefí, mnohem víc si
věří a na hřišti dovolí.“
Pomohla vám výrazně
jako týmu chyba brankáře při úvodní gólové situaci?
„Určitě, protože vstup do střetnutí jsme neměli moc dobrý.
Důležité bylo, že jsme si pro
gól šli napadáním, podstupováním soubojů. Jakmile se povedlo skórovat, celý mančaft
to psychicky nakoplo.“
Už víte, jaké taxy jsou
v Prostějově za vstřelené branky?
„Tohle slyším poprvé, že se za
góly něco platí. (naoko udiveně) Myslel jsem, že se fotbal
hraje na vítězství a za to hráči
dostávají prémie. Ne aby sami
něco museli platit.“ (smích)
V čem podle vás spočívaly největší herní rezervy?
„Asi v mezihře, chtělo to někdy lépe podržet míč a zakombinovat. Jenže my jsme
až doteď hráli všechny zápasy
na umělce, kde je úplně jiný
odskok míče než na přírodní
trávě. Na ní jsme absolvovali
zatím jen dva nebo tři tréninky, takže si musíme zvykat.
Nejsme Barcelona, abychom
se adaptovali tak bleskově.
Podstatná byla bojovnost, se
kterou jsme šli za úspěchem a
vynahradili částečně chybějící
fotbalovost.“

Michale, po úvodním
duelu asi panuje spokojenost, že?
„S výsledkem určitě. Máme
tři body, dali jsme čtyři góly
a vzadu udrželi nulu. Herně je
ještě co zlepšovat, v některých
pasážích nám trochu vadil balón. Možná to bylo částečně i
terénem, tráva zatím ideální
zelená není.“
Trenér Jura vtipkoval,
že vám rozhodčí ušetřili placení za hattrick odpískáním dvou neexistujících
ofsajdů. Bylo to tak?
„Taky se mi zdálo. Přesně jsem
to sice neviděl, ale myslím, že
v momentě kopu jsem v ofsajdu fakt jednou nebo dvakrát
nebyl. Na druhou stranu chápu, že to rozhodčí mají těžké.
A pokud k takovým situacím
dojde za jasného vedení, člověk se tolik nezlobí. I když
útočníka mrzí všechny podobně zastavené akce, každý gól
je dobrý. Třeba se mi to někdy
vrátí, až sudí v budoucnu pustí
nějaký malý ofsajd jako hraniční situaci.“
Pomůže vám psychicky takhle vydařená
soutěžní premiéra se dvěma
zásahy do černého?
„Rozhodně je to pro psychiku
dobře. Útočník potřebuje střílet branky, a když se hned ze

Tabulka 2. ligy Morava jih po 15. kole
1. Nové Veselí
2. Hustopeče
3. Ivančice
4. Velké Meziříčí
5. Prostějov
6. Bohunice
7. Kostelec
8. Kuřim
9. Havlíčkův Brod
10. Maloměřice
11. Sokolnice
12. Telnice

13
12
9
9
8
7
7
5
6
5
2
1

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

1
2
5
6
6
8
8
7
8
10
11
12

461:359
441:312
401:386
377:370
406:411
395:405
390:405
401:416
391:409
374:410
341:419
357:433

26
24
19
18
16
14
14
12
12
10
5
4

Kostelečtí dostali pořádně „naloženo“ v Ivančicích

Chuť si hodlají spravit v neděli od 10.30 hodin, kdy přivítají Kuřim
Ivančice/Kostelec n. H./jim
- Chtěli zaskočit v tabulce
třetí Ivančice a proniknout
tím do boje o medailové
umístění. Házenkářům TJ
Sokol Kostelec na Hané
tato snaha v 15. kole 2.
ligy mužů Morava jih venku zprvu vycházela, jenže
po dobrém úvodu začali
úřadovat sudí a naděje
na vítězství vyletěla komínem.
Hosté odstartovali do zápasu skvěle, většinu prvního
poločasu byli stále ve vedení. Karta se počala obracet před přestávkou a po
ní soupeř rychle odskočil na

rozhodující rozdíl. Bohužel
s vydatnou pomocí dvojice
arbitrů.
„Na horké půdě Ivančic
jsme nastoupili ve značně
okleštěné sestavě, z různých
důvodů chyběli Varha, Varhalík, Ševčík, Vymětal a M.
Grepl. Kluci se však semknuli a úvodní půlku odehráli
výborně, pětadvacet minut
měli utkání pod kontrolou,“
vrátil se trenér HK Alois Jurík ke slibnému vývoji.
„Pak
začali
úřadovat
rozhodčí hlavně tím, že
pouštěli nadměrnou tvrdost
domácích bez jakéhokoliv trestání. Naši kluci

byli biti doslova jako žito,
přitom prvního ivančického
hráče sudí vyloučili až
ve 47. minutě. Nemluvě
o
přehlédnutí
několika
likvidačních zákroků zralých
na okamžitou diskvalifikaci,
zatímco našemu mladíkovi
Kopečnému dali červenou
kartu hned a bez pardonu,“
popsal Jurík jednostranné
dění na hřišti.
„Za dané situace chlapci cítili
oprávněnou křivdu a v závěru
pod dojmem marnosti svého
snažení zcela vyklidili pole.
Byla to fraška, s níž jsme
nemohli nic dělat. Porážka
je vzhledem k okolnostem

krutá i hořká,“ posteskl si
kostelecký kouč. V neděli 25.
března od 10.30 hodin hostí
jeho mužstvo výběr Kuřimi.
„Musíme se dát zdravotně

Ivančice
Kostelec na Hané

a psychicky, prostě celkově
dohromady. Tak, abychom
Kuřim porazili pokud možno
kvalitním výkonem,“ přál si
Alois Jurík.

30:21
14:12

Brankový sled: 1:4, 3:5, 5:6, 7:8, 10:10, 14:12, 19:13, 23:14,
24:17, 27:19, 29:20, 30:21.
Rozhodčí: Šlezingr a Berger.
Vyloučení: 4:7. ČK: Kopečný. Sedmičky: 3/2:5/1.
Diváků: 150.

Sestava Kostelce:
Navrátil, Zacpal – Vasyliev 3, Kopečný, T. Grulich 7, M. Grulich
2, Jurka 3, Rikan 2, Chalupecký 3, Novák, Palička, J. Grepl, Říčař.

Foto: Zdeněk Pěnička

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. března 2012

Exluzivní interview s velezkušeným sportovním nestorem - druhá část

„Nejvíce mě mrzí olympiáda, chtěl jsem se na ni dostat,“ vzpomíná František Sedláček
Prostějov – V minulém vydání Večerníku jste mohli najít úvodní část exkluzivního rozhovor s velkým
sportovním nadšencem Františkem Sedláčkem,
který čtyřikrát vyhrál lukostřelecké mistrovství republiky a 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. Nedávno se po šestnácti letech k luku vrátil, absolvoval několik halových
závodů a s chutí vyhlíží venkovní sezonu. Kromě
toho se i v pětasedmdesáti stále věnuje kušistice a
o uplynulém víkendu jej čekalo halové mistrovství
republiky... Ještě předtím vám přinášíme druhou
část obsáhlého interview.
Jiří Možný
Mluvil jste o svých
začátcích i úspěších. Jakých výsledků si nejvíce ceníte?
„Po útlumu formy jsem se v roce
1978 dostal znovu do formy i
reprezentace. Byl jsem dvakrát
v Mongolsku, Rusku, Belgii. Ve
východoněmeckém Aue jsem
vyhrál a zdolal i v té době neporazitelné Rusáky. V Mongolsku
jsem byl čtvrtý a pátý, v Lipsku a
Berlíně čtvrtý. Největší úspěch se
mi ale podařil v roce 1985 v Přerově. Všichni kroutili hlavou, jak
je to možné, že v 49 letech jsem
znovu získal titul mistra republiky.
A to pěkným výkonem.“
Co na to říkalo okolí?
„Nikdo tomu nechtěl věřit a i státní
trenérka mě musela pochválit.
Měl jsem špičkovou formu a
další rok jsem byl na mistrovství
republiky v Plzni druhý, o čtyři
body. Střílelo se nejen do terčů,
ale i takzvaná terénní střelba, která
mi šla také dobře. Vždy jsem se
umisťoval mezi prvními, dokonce
jsem dvakrát vyhrál i mistrovství
republiky. Naposledy se mi to povedlo v roce 1988 v Pezinku. V
roce 1991 pak svazový předseda
Melichár uspořádal první neoficiální mistrovství Slovenska. Přihlásil jsem se a vyhrál.“
INZERCE

Co pro vás naopak
bylo
největším
zklamáním?
„Nejvíce mě mrzí olympiáda, chtěl
jsem se na ni dostat. Když jsme
probírali dějiny Řecka a jaké to pod
Olympem bylo, tak jsem si říkal,
chtěl bych se tam dostat. Když
jsem měl formu, tak na olympiádě nebyla, a když jsem ji měl podruhé, tak jsem byl již moc starý.
Lukostřelba se po zhruba padesáti
letech vrátila na OH v Mnichově
1972 a velkou šanci dostat se na
ni měl i Tonda Přikryl. Jenže naši
účast bojkotovali, a tak tam nikdo
nejel. Na olympiádu se z našeho
oddílu dostal až Martin Hámor,
který se nominoval na olympijské
hry do Barcelony. Klidně mohu
říci, že lukostřelci TJ OP patřili k
nejlepším v republice, a dnes v tom
pokračují, za což jim tleskám.“
Co vás od luku zavedlo ke kuši?
„Měl jsem zdravotní
problémy, pobolívalo mě rameno
a střelby z luku jsem v roce 1995
nechal. Doslechl jsem se, že se také
závodně střílí z kuše a že lukostřelci v Opavě založili oddíl a pořádají
závody. Domluvili jsme se a odjeli
se tam podívat. Po seznámení s
pravidly a technickými parametry
kuše jsme usoudili, že kušistika je
velice podobná lukostřelbě a že to
také zkusíme. Výroby kuší se chopil pan Bedřich Korbař z Plumlova,

blém, to málokdo umí, a protože
spousta nových zájemců neměla
zkušenosti, odpadla. Ani pan
Korbař, který teď dostal syna na
světovou úroveň, to nevěděl, ale
vypracoval se časem během pěti
šesti let.“
Střelba z kuše je pro
tělo jednodušší?
„Kušistika je velice přesný sport, téměř jako
střelba z palné zbraně. Musíte
zaujmout střelecký postoj, tělo
držet pevně, trošku se zaklonit,

kde jsme s jeho synem Bohumilem
a panem Milanem Směšným v
roce 1996 založili Střelecký klub
Plumlov. V roce 1997 jsme uspořádali první, ale i poslední závody. Poslední proto, že jsme ztroskotali na
financích a nedostavěli střelnici, což
trvá dodnes. Z toho důvodu jsem z
klubu odešel a snažil se založit kušistický oddíl někde jinde.
Takže jste založil
klub v Kostelci?
Je to trochu složité. Nejprve jsem zkoušet střílet
společně s lukostřelci v areálu TJ
OP. Přesto, že nám v roce 2000
pomohli uspořádat dva veřejné
závody, nakonec k dohodě nedošlo. Stejně jsme dopadli i v Sokole
Držovic, kde se nám za velké pomoci funkcionáře Josefa Přikryla
podařilo vyrobit dvacet terčovnic a
uspořádat veřejný závod. Nakonec
jsme se přestěhovali do Kostelce
na Hané, kde se právě dokončovala výstavba lukostřelecké střelnice.
Mohu poděkovat tehdejšímu vedení lukostřeleckého oddílu panu
Martinu Hámorovi, Miluši Slezákové, Karlu Böhmovi, Zdeňku
Čepýmu a Jiříně Kubové, že došlo
k dohodě společného působení na
jedné střelnici. Zájemců o střelbu z kuší přibývalo a když začal

„Pamatuji si, že když byla olympiáda
v Barceloně, tak byl předsedou MOV
Juan Antonio Samaranch. Na pozvání
ČOV se přišel podívat do obrovského
střediska v Nymburku, kde jsme zrovna
měli zimní přípravu. Díval se, jak tam
střílíme, a pak nám podával ruku. Takže
jsem se pozdravil se Samaranchem...“
Legenda lukostřelby FRANTIŠEK SEDLÁČEK
zmínil svůj největší nevšední zážitek
střílet i Martin Hámor, kterému se
náramně dařilo, odhlasovala valná
hromada Sokola Kostelec na Hané
v roce 2003 založení nového oddílu polní kuše. Dalšími členy byly
Jiří Složil, Pavel Hrbáček a Marie
Böhmová. V roce 2004 si kostelečtí kušisté vystříleli účast v I. lize
družstev, kde dnes zásluhou rodiny
Nedělníků získávají nejvyšší posty
v jednotlivcích i družstvech.
Kolik času vám zabrala
adaptace
z luku?
„Do kušistiky jsem poměrně
rychle vnikl, i když je to dost
odlišné. Zůstala jen ramena, byť
jsou kratší, tětiva a zkrácené šípy.
Vše ostatní – pažba, spoušť, mířidla – má charakter palné zbraně. Jde o to, jak dobře kuši seřídím, jaké šípy si vyberu a jakou
mám hlavu, aby mi vše brala.
V seřízení kuše je největší pro-

aby se těžiště dostalo na osu
těla. Levá ruka musí pevně držet, pak namířit a jemně zmáčknout. Nejpečlivější musíte být v
okamžiku zmáčknutí spouště,
ale to je u všech střeleckých
disciplín stejné.“
Na co si musíte
dávat pozor?
„Kuše kopne zpravidla nahoru, ale běda, jestli to
máte špatně seřízené a kopne
na stranu. Je to holt určitá věda,
chvilku trvá, než šíp vyletí, ale
stačí to, abyste let pohybem
ruky ještě ovlivnili. Takže je
to dost náročné na techniku
střelby a seřízení kuše. Spousta
kušistů si u nás dělá kuše sama
za pomoci frézářů a soustružníků. Něco udělá Korbař, něco si
koupí od někoho jiného. Dobré
kuše umí udělat i pan Horák z
Kostelce.“

kdo je

františek sedláček
Rodák z Domamyslic se narodil 24.
24 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.

Také využíváte podomácku zhotovenou kuši?
„Třetí kuši jsem si vyrobil před
třemi roky, první dvě mi ukradli.
Takže mám už trošku zkušenosti
s výrobou. Kupuji jen laminátová
ramena a šípy. Se zámkem, dráhou a mířidly mi hodně pomohl
pan Korbař a v posledních letech i
pan Horák. Výroba poslední kuše
mě stála asi pět a půl tisíce a vzhledem k tomu, že deset šípů stojí
dva a půl tisíce, tak za osm tisíc
mám solidní vybavení. Samozřejmě kušisté, kteří si na kuši neumí
nic udělat, musí sáhnout hlouběji
do kapsy, třeba až na dvacet tisíc.“
Vybavíte si za vaši
bohatou kariéru
nějaký nevšední
zážitek?
„Pamatuji si, že když byla olympiáda v Barceloně, tak byl předsedou Mezinárodního olympijského výboru Španěl Juan Antonio
Samaranch. Na pozvání Českého
olympijského výboru se mimo
jiné přišel podívat do obrovského
tréninkového střediska v Nymburku, zrovna jsme tam měli
zimní přípravu. Díval se, jak tam
střílíme, a pak nám podával ruku.

Takže jsem se vlastně zdravil se
Samaranchem.“
Je něco, co vám na
současné polní kuši
vadí?
„Máme tři samostatné kušistické
svazy, to je hrůza. Jeden je odnoží
střelectví a střílí ze speciálních kuší
na deset metrů, druhý tvoří anglosaské země jako Anglie, Austrálie,
Nový Zéland, USA. Mají jinou
sestavu a jiná pravidla, která jsou s
našimi téměř shodná. Přesto se stále
nejsou schopni dohodnout (důrazně). Když se nedohodnou, tak se na
olympiádu nedostaneme. Náš svaz
o členství požádal, dokonce již složil i zálohu a teď se jen čeká, jak to
dopadne. Největší brzdou je, že obě
vedení se nedokážou sjednotit, abychom se zúčastňovali společných
akcí. Mají své mistrovství světa, my
taky. Co to má za smysl?“
Kdy došlo k rozdělení?
„Trhlo se to až po
roce 2000, nevím proč. Ještě v
Chorvatsku 2002 byli Irové, v
Maďarsku 1998 byli i Američané.
Hrozně mě to mrzí, přece jen vidina
být na olympiádě je lákavější. Jak to
není olympijský sport, tak to nikdo
nepodporuje.“

