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Případ Močidýlka:

Chcete lístky
ZDARMAnu?10
Nalistujte stra

ŽHÁŘEM JE HASIČ!

Tak za tohle bezdomovci nemohli! Při zjišťo-vání okolností kolem série požárů dřevěných
h
domků v zahrádkářské kolonii v Močidýlkách
h
došlo v minulém týdnu ke skandálnímu odhalení. Policie zatkla muže, kterého podle
našich informací již usvědčila ze žhářství.
A lidi, podržte se! Nejde o nikoho z bezdomovců, na něž měli podezření samotní majitelé zahrádek. Ten, kdo úmyslně zapaloval
zahrádkářům jejich chatky, je dobrovolným
hasičem z Vrahovic!
Prostějov/mik
Přestože vedení Hasičského záchranného sboru ani
policisté k případu nevydali žádné konkrétní stanonodz
visko, Večerník má tuto informaci potvrzenou hned
několika zdrojů. Podle jednoho z nich bude muž ze
ích
Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice v nejbližších
erý
dnech obviněn ze žhářství! Zdá se tak, že člověk, který
vál
má lidi zachraňovat a požáry hasit, je naopak naschvál
zakládal!
VÍCE SE O TOMTO PŘÍPADU
DOČTETE NA STRANĚ 13

ŠOKUJÍCÍ
ODHALENÍ

Místo činu. Hasiči několikrát letos likvidovali požár chatek v zahrádkářské kolonii v Močidýlkách. Mezi nimi i dobrovolníci
z Vrahovic, v jejichž středu působil i pachatel těchto činů žhářství....
2x foto: HZS OK plus koláž Večerníku

INZERCE

Info: 604 230 768
www.tuning-sport.cz

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Krev na chodbě

Na syna zavolala policii!

V sobotu došlo k nebývalému incidentu mezi osmačtyřicetiletou ženou z
Prostějova a jejím devatenáctiletým synem. Mladík zaútočil na vlastní matku
s výhrůžkou, že ji sprovodí ze světa. Nebyla to první hádka mezi nimi, ale toto
zřejmě překročilo všechny meze. Žena neváhala zavolat policii.
Prostějov/mik

Nemazlili se s ním. Policisté vykázali mladého násilníka na deset dní z bytu, aby tak ochráníli jeho matku.
Foto: internet
Na linku 156 bylo přijato
oznámení o skupině podnapilých bezdomovců, kteří mají
u sebe vzduchovou pušku a
sedí v blízkosti supermarketu
na ulici Plumlovská. Vyslaná
hlídka zjistila, že pánové ve
věku 34 a 49 let mají pouze nefunkční část zbraně. Strážníci
dotyčné z místa vykázali, aby
svojí přítomností zbytečně neděsili kolemjdoucí. Protiprávní
jednání nebylo zjištěno.

Dívky v nebezpečí
Desetileté dívky se nebezpečně
vykláněly z okna panelového
domu. V podvečerních hodinách toto spatřil muž, kterému
chování malých slečen nebylo
lhostejné. Na linku 156 uvedl
jejich rizikové chování. Strážníci zastihli otce jedné z dívek
a upozornili ho na jednání ratolestí. Tatík slíbil nápravu.

Zloděj v Národě
Strážníci zjistili o půl druhé
v noci vloupání do Národního domu. Pachatel skončil
v poutech. Při kontrole objektu
zjistila hlídka vypáčené hlavní
vchodové dveře vedoucí do
restaurace. Pro podezření ze
p
y
spáchání
trestného činu byla
na místo přivolaná Policie ČR.
První dorazil psovod se služebním psem, který za účasti hlídky provedl prohlídku vnitřního
prostoru. Netrvalo dlouho a
pes objevil podezřelého. Strážníci pětačtyřicetiletého muže
zajistili.
j
Celou událost si ppo té
převzala Policie ČR k dalšímu
šetření.

Kočárek na stezce
Dětský kočárek na stezce pro
cyklisty nemá co dělat! Před
polednem byla zaznamenána
na linku 156 stížnost o zneužívání stezky pro cyklisty chodci, a to zejména maminkami
s kočárkem. V tomto případě
se jednalo konkrétně o lokalitu Sídliště svobody. Zákon
o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že stezku
pro cyklisty může užít i osoba
pohybující se na lyžích nebo
kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavením. Osoba tlačící dětský
kočárek se řadí do skupiny
chodců a na stezce pro cyklisty
se pohybovat nesmí! Strážník i
policista za tento dopravní přestupek může udělit pokutu, a to
až do výše 2 000 korun.

Pálil kabely
Bezdomovec na sebe upozornil pálením izolace z kabelů.
Nepříjemný kouř z ohniště
vzbudil pozornost občana.
Ten po zjištění, co se děje, zavolal na linku 156. Hlídka na
místě zastihla dvacetiletého
mladíka, který přiznal záměr
zpeněžit zbylé kovové části.
Uvedl, že tyto „dráty obalené
umělou hmotou“ našel položené opodál na zemi. Majitele
těchto předmětů se zjistit nepovedlo.

ČERNÁ KRONIKA

PROČ? Vejlupek vyhrožoval matce zabitím

V odpoledních hodinách ohlásila žena na linku 156 objevení
většího množství krve na chodníku před domem i na chodbě.
Strážníci následně zjistili, že
osmadvacetiletý muž při návratu z oslavy nešťastně upadl
a přitom si způsobil zranění
hlavy. Na místo byla přivolána
sanitka. Znečištění odstranil
jeho otec.

Bezdomovci a vzduchovka
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„V sobotu 24. března před
polednem oznámila na policii osmačtyřicetiletá žena
z Prostějova, že byla slovně
napadena svým devatenáctiletým synem. Operační důstojník okamžitě poslal na
místo hlídku,“ informovala
Večerník Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. Policistům otevřela

byt žena se slzami v očích a
začala popisovat průběh napadení. „Policisté na místě
zjistili, že se nejedná o první
případ, ale jde o delší záležitost. Již od konce ledna letošního roku mladík opakovaně
slovně útočí na svoji matku.
Tyto útoky se stupňují a nabývají na intenzitě. Událost
se vyhrotila až do té míry, že
matce nyní vyhrožoval zabitím,“ uvedla mluvčí krajské
policie. Strážci zákona tak na

místě učinili zásadní rozhodnutí. Mladík se musel pakovat z bytu, jeho matka si tak
od něj na pár dní oddechne.
„Protože se jedná o opakované jednání s postupným
nárůstem intenzity a také je
zde jasná role mezi násilnou a
ohroženou osobou, přistoupili
policisté k vykázání devatenáctiletého mladíka ze společného obydlí na deset dnů,“
potvrdila tisková mluvčí Policie ČR Tereza Neubauerová.

Za týrání dětí dostal podmínku Brutální PŘEPADENÍ
Zanedbaní sourozenci skončili u babičky
Prostějov/mls - Týraní bezbranného
dvanáctiletého
dítěte, nebo přísná výchova,
která měla vést k nápravě
nezbedného syna? Před takovým dilematem stál senát
prostějovského soudu v případě šestkrát soudně trestaného Petra Procházky. Soud
se nakonec přiklonil ke stanovisku státní zástupkyně a
obžalovaného uznal vinným.
Potrestal jej tříletým podmíněným trestem.
„Chlapce nutil k pracím, které
byly nepřiměřené jeho věku.
Například musel kopat jámy
na zahradě a vozit kolečka s
těžkým nákladem. V pokoji mu

vyšrouboval žárovky ze svítidel, takže se chlapec nemohl
připravovat do školy. Strefoval
se do něj kamením a nabádal
k tomu i jeho mladší sestru.
Holčičku pak nutil vstávat
uprostřed noci a opakovat slova těžká na výslovnost. Také ji
tahal za uši a vytrhával vlasy,“
uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Obhajoba byla založená
mimo jiné na tvrzení matky, že
dvanáctiletého syna bylo velmi
těžké zvládat. Ona sama prý
byla ráda, že jí její nový druh
s výchovou pomohl. Dle soudkyně však byla tato obhajoba v
průběhu dokazování vyvrácena.
„Jednání nevlastního otce bylo

natolik vytrvalé, že hoch rodinu
nakonec sám opustil,” odůvodnila výrok o vině Ivona Otrubová, která se v tomto případě rozhodla udělit podmíněný trest.
„Pro odsouzeného by měl být
dostatečným ponaučením, aby
se už fyzického i psychického
násilí vůči nezletilým nedopouštěl,” konstatovala v odůvodnění rozsudku Ivona Otrubová. Sám odsouzený během
soudního procesu nad svým
jednáním projevil lítost. Obě
děti jsou nyní v péči babičky,
kde se prý cítí lépe. Rozsudek
dosud nenabyl právní moci, obhájce odsouzeného si ponechal
lhůtu pro možnost odvolání.

Lupič byl bleskově chycen

Prostějov/mik - Úder hlavou, kopance a bití pěstmi. Tak se v
pátek večer prezentoval hrubián, který tímto způsobem napadl muže v Kollárově ulici. Jakmile napadený ležel bezvládně
na zemi, mladík ho prošacoval a okradl.
„V pátek 23. března po deváté hodině večerní byl přepaden dvaatřicetiletý muž. K přepadení došlo v Prostějově na ulici Kollárova.
Neznámý pachatel muže napadl údery hlavou a pěstmi. Poté jej
povalil na zem a ve fyzickém útoku pokračoval dále. Nakonec
zraněnému muži z kapsy odcizil peněženku s finanční hotovostí
4 000 korun a 40 euro, kterou odhodil nedaleko od místa činu.
Pachatel nechal zraněného muže ležet na chodníku a utekl,“ sdělila
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Pátrání po brutálním zločinci ovšem netrvalo dlouho. Prostějovští
kriminalisté ho dopadli po několika hodinách. „Ihned po oznámení se policisté pustili do pátrání po pachateli. Zanedlouho se jim
také podařilo zadržet podezřelého dvaadvacetiletého mladíka. Již
druhý den mu policejní komisař sdělil obvinění ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví, za které mu hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky,“ dodala Marta Vlachová.

OHNIVÁ NOC pro hasiče
V Prostějově vzplály další kontejnery na odpad

Ještě v živé paměti máme neuvěřitelnou sérii požárů kontejnerů na tříděný odpad, ke které docházelo před třemi lety. Kriminálka ve spolupráci se
strážníky tehdy dopadla muže, který měl na svědomí celkem sedmadvacet jednotlivých případů
žhářství. Bohužel, nyní je to tady zase. Uprostřed
týdne došlo v Prostějově k dalším třem případům
hořících kontejnerů.
Prostějov/mik
Hasiči v tom mají opět jasno,
kontejnery se nemohly vznítit
samy, a k tomu ještě na třech
různých místech ve městě.
„Ve středu 21. března těsně po
půlnoci hořely v Prostějově
kontejnery na odpad. Na
třech místech museli zasahovat hasiči, všechny požáry
byly poblíž sebe, s největší
pravděpodobností je někdo
založil úmyslně,“ informoval už

druhý den ráno Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Ke třem požárům kontejnerů
na odpad vyjížděli ve středu
těsně po půlnoci profesionální hasiči z Prostějova. „První
požár na ulici Dr. Horáka byl
ohlášen na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje v dvě
minuty po půlnoci. Než hasiči
přijeli na místo události, požár

Neklidná noc. Ve středu v noci zasahovali hasiči u tří případů hořících kontejnerů. Bude následovat
další série jako před třemi lety?
Foto: HZS
uhasili kolemjdoucí občané.
Díky rychlému zásahu požár
nezpůsobil žádnou škodu.
Druhý požár plastového kontejneru byl ohlášen na operační
středisko hasičů v 0.25 hodin
na křižovatce ulici Žeranovská
a Krokova. V kontejneru hořely

plasty a požár poničil dno
kontejneru. Výše škody byla
předběžně stanovena na pět tisíc
korun,“ uvedl mluvčí krajských
hasičů. Jak ještě dodal, třetí
požár, tentokrát na křižovatce
ulic Krokova a Rumunská, byl
ohlášen v 0.37 hodin a obešel

se beze škody. Je ale víceméně
jisté, že zatím neznámý člověk
procházel ve středu v noci uvedenými lokalitami a zapaloval
jeden kontejner za druhým.
Ani zmínku o dalších případech
žhářství v Prostějově však neuvedla policie.

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.

Bohatství v autě

Ve čtvrtek po poledni se neznámýý ppachatel vloupal
p do
vozidla Škoda v obci Kralice
na Hané. Poté, co pachatel
vnikl do vozidla, odcizil z
něj šperky, finanční hotovost,
dále hotovost v cizí měně,
mobilní telefon a osobní doklady. Majiteli vozidla vznikla
škoda ve výši 48 tisíc korun.

Železo z domu
Zatím neznámý pachatel se
vloupal do neobývaného
domu v Prostějově na ulici Demelova. Odcizil řetěz s lankovým zámkem uzamykajícím
vstupní dveře do domu a v prvním patře domu demontoval a
ukradl celkem osm kovových
radiátorů. Z přízemní místnosti
dále odcizil šest třímetrových
lešenářských kovových trubek
a dvě křídla kovové brány. Pachatel způsobil škodu v celkové výši 20 000 korun.

Lehká kořist
Zatím neznámý pachatel na
pparkovišti u čerpací
p
stanice
v Žešově ukradl z nezajištěného vozidla Opel Astra
kabelku, ve které se nacházely osobní doklady, finanční
hotovost a značkový mobilní
telefon. Pachatel způsobil
škodu za bezmála 13 tisíc
korun. Opět je důležité všem
připomenout, že není bezpečné ponechávat si ve vozidla
odložené žádné a už vůbec ne
cenné věci. Věci ve vozidle
jsou jako magnet pro zloděje,
kterému stačí okamžik, auto
poškodí a věcí se zmocní.

Pondělní razie
V pondělí ráno byla provedena
dopravně bezpečnostní akce
zaměřená zejména na kontrolu
dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných
návykových látek ze strany
řidičů. V rámci akce bylo kontrolováno celkem 170 motorových vozidel a bylo zjištěno
celkem devět přestupků, které
byly řešeny v blokovém řízení uložením pokuty v celkové
výši 2 800 korun. V jednom
případě bylo dále zjištěno řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu ze strany řidiče.

Okradená cyklistka
V úterý dopoledne doposud
neznámý pachatel odcizil na
ppřesně nezjištěném
j
místě ppři
cestě z ulice Újezd na ulici Netušilova v Prostějově z košíku
jízdního kola, které vedla padesátiletá žena při sobě, černou
koženkovou tašku obsahující
dioptrické brýle, mobilní telefon, koženou peněženku černé barvy s finanční hotovostí
1 000 korun, umělohmotnou
taštičku s třemi vkladními
knížkami a finanční hotovostí
ve výši 6 500 a taštičkou, ve
které byly osobní doklady a
platební karta. Celková škoda
je vyčíslena na 12 750 korun.

Havárie u benzínky

VLADIMÍR HALÍK

PETRA BLANAŘOVÁ

RADEK KOLÍSEK

GABRIELA SUCHÁ

se narodil 5. května 1969 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
22. března 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 42
do 45 let, měří mezi 175 centimetrů a má krátké prošedivělé vlasy česané na ježka.

se narodila 12. dubna 1994 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
3. ledna 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 17 do
18 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

se narodil 22. června 1971 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
22. března 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 42 let, měří 183 centimetry, má střední postavu a hnědé rovné vlasy.

se narodila 13. května 1994
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
24. února 2012. Její zdánlivé
stáří je 18 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
dlouhé vlasy.

V úterý před polednem jela
ppětadvacetiletá řidička s vozidlem Škoda Octavia v Konici
po komunikaci vedoucí směrem na Jesenec. V prostoru
čerpací stanice LPG začala
odbočovat směrem k čerpací
stanici, čímž porušila dopravní
značku zákaz odbočení vlevo
a v jízdním pruhu určené pro
směr jízdy do centra Konice
došlo ke střetu s nákladním vozidlem Mercedes Benz Atego.
Způsobená škoda činí 115 000
korun.

Zpravodajství

3

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. března 2012

V Prostějově připadá na DVĚ SVATBY JEDEN ROZVOD
„Partneři žijí častěji jen na psí knížku,“ konstatuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Tímto se chlubit fakt nemůžeme... Jak totiž
vyplynulo ze statistik, nepatříme zrovna k
městům, ve kterých by panovala věrnost až
za hrob. Novomanželé sice při svatebních
obřadech slyší mimo jiného okřídlenou větu,
že mají spolu vydržet v dobrém i ve zlém, ale
realita bývá často odlišná.. Jak to tedy vypadá ve skutečnosti? Jednoduše řečeno velmi
tristně. Prostějov patří k městům s největší
rozvodovostí manželství v celé republice! Na
dvě svatby totiž připadá jeden rozvod. A tento
průměr se bohužel stále prohlubuje. Například
vloni bylo úplně nejhůř. V Prostějově došlo k
192 svatbám, ale zároveň k 171 rozvodům...
Prostějov/mik
Už desátým rokem oddává
snoubence na prostějovské
radnici náměstkyně primátora
Ivana Hemerková. Právě ona
poskytla Večerníku velmi zajímavá statistická čísla o počtech
svateb a naopak rozvodů za
poslední léta. „Až do roku 2007
se v našem městě každoročně
uskutečnilo kolem tří stovek
svatebních obřadů. Od následujícího roku ale tento počet
rapidně klesá a vloni dosáhl
naprostého minima. Poprvé
v historii našeho města jsme
se dostali pod hranici dvou set
svateb,“ konstatuje Ivana Hemerková. Jak vzápětí k těmto
číslům dodala, v roce 2012 se
podle počtu dosavadních svateb v prvním čtvrtletí očekává
další pokles jejich počtu. Jak
je to možné? Ubývá snad mezi
Prostějovany lásky? „To určitě
ne. Myslím si, že stoupající rozvodovost a naopak snižující se
počet svateb nemá zas až tak s
láskou co společného. Domnívám se, že spíše dnes není výjimkou, když muž a žena spolu
žijí takzvaně na ´psí knížku´.
Čím dál tím více žen a mužů
dnes žije ve volném svazku.
Stále častěji kolem sebe slyším,
že ten či onen žije s přítelem

nebo přítelkyní. Nikoliv s manželem či manželkou. Svatba se
dnes bohužel bere jako přežitek... A ani v tom nehraje roli
skutečnost, že spolu mají dítě.
Dříve to bylo společensky nepřijatelné, dnes naprosto běžné a společností akceptované.
Ne každý pár považuje svatbu
za nutnost,“ uvádí Ivana Hemerková jeden z důvodů, proč
ubývá svatebních obřadů.
Co se týká rozvodů, jejich zvyšující se počet je už alarmující.
„Nedávno jsem studovala celostátní statistiku, ve které se uvádí, že v republice ubývá svateb,
ale i rozvodů. Jenomže v Prostějově tomu tak není. Svateb
ubývá i tady, ovšem rozvodů
přibývá! Co si budeme namlouvat, láska je o chemii mezi
dvěma lidmi. V okamžiku, kdy
žijeme ve svazku manželském,
tak intenzita zamilovanosti postupem let slábne. A nejde jen o
erotický náboj. Může docházet
k omrzelosti a postupem času
vstupuje do hry také majetek
a peníze. Manželé se začínají
hádat o každou maličkost a
pálí za sebou mosty. Potom
jiná cesta než k rozvodu bohužel nevede,“ poznamenala pro
Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora města
Prostějova.

Když se potopil TITANIC, ona se narodila

Anastázie Pospíšilová slavila
„STOVKU“ a Večerník byl u toho
Držovice/mls - „Tak, kde máte
tu stoletou babičku? Přišli jsme jí
pogratulovat,“ ptám se usměvavé paní, která mě přišla přivítat
na chodbu jednoho z domů v Držovicích. Stojí přede mnou starší
žena a šibalsky si mě prohlíží.
Sice hůře slyší, ale jinak z ní vyzařuje čiperná energie. Odhaduji,
že by to mohla být dcera, případně výrazně mladší sestra Anastá-

zie Pospíšilové, která se v pátek
dožila rovné stovky let. Paní přede mnou se nepřestává usmívat,
oči ji hrají rošťáctvím. „Ale vždyť
to jsem přece já!“ překvapí mě
samotná paní Anastázie. Připadá
mi téměř neuvěřitelné, že právě
tato paní se v Dobromilicích narodila 23. března 1912, tedy přesně před sto lety...
VÍCE ČTETE NA STRANĚ 9

Hlavně to zdraví! Redaktor Martin Zaoral poblahopřál paní Pospíšilové
mimo jiné řadu dalších dlouhých procházek po Držovicích a za celou redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ji předal kytici. Foto: M. Kadlec
INZERCE

Dva ku jedné. V Prostějově vychází v průměru na dva svatební obřady jedno rozvodové řízení ročně. Z velké lásky tak zbývají oči pro pláč
a balení kufrů.
Koláž Pv Večerníku
O rozvodových tahanicích ví
nejvíce předseda Okresního
soudu v Prostějově Vladimír
Váňa. Také on zdůrazňuje, že
řízení tohoto druhu je na Prostějovské poměry více než dost.
„Počet rozvodů rozhodně neklesá, právě naopak. A pokud
se v určitém období přece jen
snížil, v dlouhodobějším horizontu to rozhodně nic neznamená. Rozvodovost je vyšší, než
bývávala v předešlých letech,“
konstatoval Vladimír Váňa,
předseda Okresního soudu v
Prostějově. Podle něj manželské dvojice, které přicházejí k
soudu se žádostí o rozvod, jdou
lidově řečeno od sebe nejčastěji kvůli majetku. Z dalších
důvodů je až daleko v pozadí

nevěra... „V manželských neshodách hrají obrovskou roli
majetkové spory. Buďto partneři mají hodně majetku a neshodnou se, jak s ním naložit,
nebo naopak se u nich vyskytují
neřešitelné finanční problémy.
Oba tyto problémy jsou nejčastějšími důvody, proč muž se ženou nemohou žít spolu a žádají
soud o rozvod,“ potvrzuje šéf
prostějovské justice.
Ovšem nemysleme si, že při
rozvodových řízeních panují
nějaké vášně. „Dnes už většinou všechno okolo rozvodů
probíhá v klidu. Takzvané
´Itálii´ jsme svědky jen ve výjimečných případech. Pokud jde
o majetek, v současnosti v některých případech už všechno

mezi manželi vyřeší advokáti
předem dohodou. Inteligentní
lidé se dokážou dohodnout bez
emocí či zbytečného protahování soudního jednání. Ovšem
musím přiznat, že se také setkáváme s případy, kdy to skutečně
stojí za to. Zvláště když jsou v
tom velké majetky a tím i velké
emoce. Tyto rozvody bývají velmi vleklé a pro každého z manželů i velmi finančně náročné,“
přidává Vladimír Váňa.
Jak ještě připomněl, důležitým
faktorem rozvodových řízení
jsou samozřejmě děti. „Současná právní úprava oddělila

otázku výchovy a výživy dětí od
rozvodových jednání jako takových. A to je podle mě nešťastné. Tato řízení, při kterých se
rodiče doslova tahají o své děti,
se neuvěřitelně vlečou. Trpí tím
samotní rodiče, ale především
jejich potomci. Samotný rozvod může trvat půl hodiny, spor
o děti i několik let,“ konstatuje
předseda Okresního soudu v
Prostějově.
Jak jsme ještě na samotný závěr
zjistili, Prostějovu se v minulých
letech nevyhýbaly ani takzvané
účelové sňatky, které hraničily
s podvodem. „Pamatuji se na

nedávnou perličku. Jedna Prostějovanka se zamilovala do
Egypťana, když v této zemi pobývala na dovolené. Přestoupila
na korán, milého Egypťana
dotáhla sem a vdala se za něho.
Pak se přišlo na to, že milý cizinec potřeboval jen získat povolení k pobytu v České republice,
a tak zneužil důvěry této ženy.
Po svatbě zmizel, pak za nějaký
čas požádal o rozvod. Zklamaná Prostějovanka s rozvodem
souhlasila, Egypťanovi však
povolení k pobytu zůstalo...,“
prozradil Večerníku Vladimír
Váňa a přidal ještě jednu perličku: „Podobný případ se stal
dívce, která se zamilovala do
Tunisana. Také se brali v Prostějově a pár dní po svatbě snědý
pán také zmizel. V tomto případě už navždy... Vzkázal bych
ženám, ponejvíce pak mladým
slečnám, aby byli obezřetnější a
více opatrnější. Rozum by měl
vždy zůstat na místě...“
Co dodat závěrem? Snad jen
to, že do manželství by měli lidé
vstupovat, jen pokud jsou připraveni na dlouholetý společný
život. Pokud manželství berete
jen jako dobrodružství, polovina z vás je zralá na posílení
statistických čísel rozvodovosti
v Prostějově...

svatby
rozvody

Statistika počtu sňatků a rozvodů v Prostějově
Rok
Svatby
Rozvody
2001
299
2002
292
2003
292
2004
289
2005
289
128
2006
283
155
2007
298
129
2008
252
86
2009
231
133
2010
223
145
2011
192
171
Poznámka: Počet rozvodů v letech 2001 až 2004
není na radnici evidován.

HRŮZA: Prostějované dluží DÍRA před rondelem
... a opravit ji nemá kdo!
8,6 milionu za odpad...
Prostějov/mik - Už několik let
se táhne boj prostějovského
magistrátu o peníze, které mu
někteří lidé dluží za odvoz odpadů z popelnic. Městu v rozpočtu chybí přes osm a půl milionu korun. A stejně jako další
radnice v tuzemsku povolává i
Prostějov kvůli nezaplaceným
milionům exekutory...
„K dnešnímu dni je evidován
nedoplatek na místním poplatku
za komunální odpad ve výši 8
655 000 korun,“ prozradila Večerníku Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu. V letošním roce přitom
lidé za odpad platí částku, kterou
město již několik let nemění,
tedy 492 koruny. „V současné
době neuvažujeme o navýšení,
samozřejmě nevíme, jak porostou náklady na svoz v budoucnu.
Jen chci podotknout, že město
doplácí ročně na svoz a likvidaci
odpadu zhruba pětadvacet milionů korun ze svého rozpočtu!
Uznáte jistě, že to je částka vy-

Prostějov/mik - Opravdu zvláštní věc. Při výjezdu od čerpací stanice OMV na velký rondel v Plumlovské ulici číhá na cyklisty i motoristy pořádná past. Díra po chybějící mřížce na odvodňovacím
kanálu však zřejmě zůstane nebezpečím ještě dlouhou dobu.
Nemá ji totiž kdo opravit!
Dokončení na straně 13

Milionové dluhy. Každým rokem dluh občanů vůči městu za
odvoz komunálního odpadu stoupá. Kdy najdou úředníci na
dlužníky metr, toť otázka...
Foto: Michal Kadlec
soká,“ uvedl Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
Jak dodal, dlužná částka od občanů ho nemile překvapuje. „Pokud
bychom ji měli v rozpočtu, mohli
bychom třeba opravit spoustu
chodníků. Každý dlužník by se
měl zamyslet a ve chvíli, kdy mu
přijde upomínka k zaplacení,
tak by měl částku uhradit. To je

první krok, který město při vymáhání činí. Pokud ani upomínka
nepomůže, předáváme věc k řešení právní cestou, to znamená
vymáhání exekucí, která se dlužníkovi mnohonásobně prodraží,“ popsal J. Pospíšil snahu města
dlužnou částku vymoci a varoval
tím všechny, kdo by se ke svým
povinnostem nadále chtěli stavět
zády...

Kdo si nabije ústa? Odvodňovací žlab před rondelem v Plumlovské ulici je nebezpečný pro cyklisty i motoristy. K opravě se ale
nikdo nehrne....
Foto: Michal Kadlec
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Barometr

Číslo týdne

+

Nečekaný pachatel. Minulý týden mínus,
nyní plusová zpráva. Máme tím na
Dva ku jedné.
mysli dopadení žháře, který zahrádkáVelmi nepříznivý
řům v Močidýlkách nechal zapapoměr si zapisuje Prolovat jejich dřevěné chatky.
stějov co do srovnání svaKriminálka dopadla
teb a rozvodů. Na dva uzavřené
pachatele - dobsňatky v našem městě připadá jedno
rovolného
zmařené manželství. V Prostějově
hasiče!
tak láska nemívá dlouhého trvání.

-

Výrok týdne

10

LUCIE BÍLÁ
L

A nedají si říct a nedají. Řeč
je o majitelích vozidel, kteří
naprosto ignorují zákaz parkování v místech, kde probíhá
blokové čištění města. Minulý
týden technické služby poprvé
vyjely do ulic čistit silnice a
chodníky a deset aut jim zavazelo!

P pátečním koncertu se skupiPři
nou Arakain česká zlatá slavice
v Prostějově jasně dokázala,
že tvrdý rock jí rozhodně
není cizí. Naopak, dokonce
k jejímu hlasu sedí nejvíce.
Diváci ve Společenském domě
šíleli!
Čtěte na staně 10

„Prodám svoji
starou.
Tomu, kdo ji
bude chtít, dám
slevu. Výraznou!“
Viditelně rozezlený
muž po pátém pivu
v prostějovské hospůdce

„ÁČKA“ - REKLAMNÍ „ÁČKA“, NA ČEŠTINU LÉČKA….

Analýza
Trochu jsem upravil známý hit Michala Davida o
céčkách, ale prostě nedá
mi to, abych se tentokrát
reklamním „áčkům“, kterými je Prostějov, stejně
jako jiná města, doslova
posetý, nevěnoval.
Martin Mokroš
Začíná jaro, teď už i podle
kalendáře, a všichni podnikatelé a živnostníci (stále jsem
nenašel mezi těmito pojmy
v místních podmínkách rozdíl)

fejeton
Rostislav Kocmel
„Doba je těžká.“ Tohle
strohé konstatování používají Češi od nepaměti, poněvadž jsou vnímáni jako
ekonomičtí pesimisté. Pokud se zeptáte Američana,
jak se má, téměř vždy vám
odpoví:
„Fantasticky!“
Na druhý den se sice oběsí, ale takoví už Američani
jsou. Čech se měl vždycky
špatně a nemá smysl to
měnit. V těchto ohledech
nám vyšla doba vstříc. Konečně se má většina z nás

pod dojmem, že sníh a déšť už
křídu nesmaže, vyrážejí před
své provozovny s reklamními
poutači, kterým se říká „áčka“,
neboť ono písmenko připomínají. Ano, někdo používá jiný
styl reklamy, ale „áček“ je
myslím nejvíce.
A nastane každoroční boj mezi
podnikateli-živnostníky a příslušníky městské policie, která bude kontrolovat, zda je na
„áčku“ samolepka, která označuje pravidelnou roční platbu
radnici za tento kus reklamy a
také, zda tento kus reklamy nestojí o dvacet centimetrů jinak,
než podle jakési vyhlášky má
stát. Pak nastane dohadování,
pokutování, řešení na radnici a následné stěžování nám
příslušníkům sedmé velmoci,
tedy médiím, abychom napsali
něco slov o buzeraci. Já tentokrát vynechám tento každoroční lidový folklór a zaměřím se
na to, co je na oněch reklamních plochách napsáno.
Nejsem ani F. L. Věk ani jiný
národní buditel, dokonce ani
člen Ústavu pro jazyk český,

ale to, co si někdy přečtu na
oněch „áčkách“, mne v lepším
případě nahlas rozesměje, ale
někdy se mi chce až zaplakat.
Zjistil jsem totiž, že někteří
chtějí do Evropy za každou
cenu a tak cpou na „áčka“ cizí
slova, aniž tuší, jak je správně
napsat, případně nasadí variantu počeštěné zpotvořeniny, a

CHRAŇTE SI SVÉHO KAPITALISTU
hůř a hůř,
a nemusíme
si tolik lhát.
Naše univerzální odpověď: „Vydržel bych lepší
časy,“ se dnes zdá být dokonce zcela pravdivá.
Bohužel do jámy sociálních nejistot nepadají jen
lidé nezaměstnaní, propuštění z práce nebo nějak jinak handicapovaní.
V těchto opravdu zlých
časech se propadají až na
dno i živnostníci a podnikatelé. Ti z práce nejsou
propouštěni, ale zkrachují. Bohužel, to potom bývá

tanec! Zůstávají dluhy,
věřitelé, ohromené manželky, prchající milenky a
jiné nepříjemnosti. Zkrachovalý podnikatel není
nic dobrého pro celou společnost...
Chraňte si proto své kapitalisty. Někdy sice mají
zvláštní zvyky. Kupují si
naprosté zbytečnosti, a
dokonce i nesmysly, drahé telefony, silná auta,
exkluzivní chaty, kýčovité
šperky, vydržují si milenky a někdy i cizí manželky. Tolerujte jim to, dávají
nám práci a většina z nich
je přece jen plus minus
skoro normální.

Konstalace hvězd Prostějova
Nikdo vám nemůže nic vyčítat, když volné chvíle v tomto týdnu
budete trávit v nějaké té útulné prostějovské hospůdce. Na druhé
straně byste měli dát na žádost rodiny, která v tak krásném jarním počasí chce na vycházku. Nejradši mimo město.

Berani - 21.3.-20.4. Kolega si bude všímat spíše vás než své vlastní práce. Budete středem pozornosti, možná i proto, že v zaměstnání všechny převyšujete. Dávejte proto pozor na chybu,
mohla by se vymstít.
Býci - 21.4.-21.5. Lezou na vás bacily, máte nejvyšší čas s tím něco udělat. Být nemocní, to si v
následujících dnech nemůžete v žádném případě dovolit. Zaprvé byste přišli o peníze, zadruhé
o důležitou schůzku.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vaší silnou zbraní je kamufláž, tudíž velice dobře dokážete zmanipulovat své známé, aby vám šli na ruku. Tím pádem
si budete užívat zisku z cizí práce, nebudete muset hnout ani rukou.
Raci - 22.6.-22.7. Nemusíte se bát o své těžce
naspořené peníze, ovšem nemůžete bezhlavě
utrácet. Rádi se předvádíte před osobami opačného pohlaví a platíte jim, na co si vzpomenou.
To ale musí skončit!
Lvi - 23.7.-23.8. V pracovním prostředí proběhne menší bouřka, takže bude záhodno zmizet
nadřízenému na pár dní z očí. Zkuste si vymyslet nutnou služební cestu a urychleně opustit
město. O nic nepřijdete.
Panny - 24.8.-23.9. Až příliš dáte najevo své
city, čehož budete vzápětí hodně litovat. Se
svým nejtajnějším tajemstvím se totiž svěříte
člověku, který nemá ty nejlepší úmysly. Prostě
a jednoduše naletíte.

Váhy - 24.9.-23.10. Docela vám půjde karta, tudíž se směle můžete pustit do hazardu. Začněte
ale při zdi, štěstí se k vám bude otáčet postupně.
Na konci týdne se z vás stanou boháči, budou
vám závidět.
Štíři - 24.10.-22.11. Tento týden budete schopní
zvládnout všechno, co si umanete. Každé ráno
se probudíte plní energie, která bude ubývat jen
velmi pozvolna. Navíc ji každý večer dobijete.
Klidně si vsaďte.
Střelci - 23.11.-21.12. Pokud se budete cítit příliš unaveni z práce, pomůže vám, když si uděláte s rodinou hezký večer. V jejich společnosti
vám bude nejlépe. Dokážou vás dostat do pohody a do veselé nálady.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Může vás překvapit
neočekávaná návštěva, která překazí vaše plány.
Nakonec jí ale budete vděční, že vás rozptýlila.
Během víkendu navštivte rodiče, už jste u nich
dlouho nebyli.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Sázka s kolegou bude vypadat jako příslib snadné výhry, ale tak jednoduché to nebude. V nejbližších dnech nebude váš
odhad stoprocentní. Proto se do ničeho nežeňte,
prohrajete i kalhoty!
Ryby - 20.2.-20.3. Zaskočí vás náruživost vašeho protějšku. Zároveň jste potěšeni, že se mu
lýtka zapalují s vámi a nepošilhává jinam. Na
druhé straně to budete právě vy, kteří se ocitnete
v problémech nevěry.

tak člověk průměrně vzdělaný
snad ani nemůže tušit, co si lze
v daném obchodě koupit či občerstvovacím zařízení dát...
Neustále se posmíváme školákům, že umí špatně česky, že
čtenářská gramotnost na základě výsledků testů evidentně
upadá, ale reklamu píšou dospělí lidé, ne žáci základních
škol.. A já bohužel získávám
pocit, že i „páťák“ píše mnohem lépe a spisovněji, než
leckterý autor písemností na
„áčku“.
Pojďme na konkrétní ukázky. Psaní i a y, s a z, háčků a
čárek, no tak to by byl dlouhý
seznam pikantností z našich
ulic. Co mne více děsí, je ono
počešťování cizích slov a tak
prostě si stojím za tím, že toast
není „toaost“ a sýr typu gervais
opravdu není „žervé“ a vlastně
nevím, co dostanu a snad už
ani co je správně, když vidím
ve čtyřech různých kavárnách
napsáno preso nebo espreso
nebo presso nebo esspresso,
případně mám šanci dát si
pikolo a zde se tedy autor ne-

potkal ani s jazykem, ale myslím, že ani s tím, co vlastně
vaří. Skoro si říkám, že lepší
je, když vidím napsáno prostě
„kafe“. Z míchaných drinků
jsem již také narazil na mochyto, piňakoládu a z jídel už na
mne také jednou vykoukly palačynky. Cizokrajná jídla také
dostávají co proto, a tak se na
mne už zasmál i giros a kebap.
Abych nezůstal jen u jídla, tak
jsem si už letos mohl ve výprodeji koupit i zimný boty.
Možná namítnete, že jsem
malicherný a že bych si měl
zamést před vlastním prahem.
Ano, máte pravdu, do novin se
také někdy dostane gramatický
paskvil, za který by autorovi,
korektorovi, případně tiskaři
patřilo minimálně slovně vyčiniti či nakopati do zadnice, ale
uvědomte si, že noviny mají x
stran, kdežto reklamní „áčko“
strany dvě a zatímco nad novinářem neustále tiká čas uzávěrky, nad autorem textu na
„áčku“ pouze třeba jen o pět
minut dřívější povstání z postele a to, pokud reklamu ne-

mění, třeba jen jednou týdně.
Takže rozdíl je tu podstatný.
Na úplný závěr chci říci, že
reklama je vizitkou firmy a
první kontakt se zákazníkem.
Já osobně si myslím, že pokud
zákazník není úplný neandrtálec, měl by podnikatele-živnostníka hodnotit nejen podle
výrazných slev, ale i podle
toho, jak tyto slevy a zboží vůbec nabízí.
A tak zkuste mrknout na reklamní „áčka“ a vývěsní štíty
místních firem vůbec a zkuste
sestavit vlastní hitparádu nejpovedenějších překlepů. Já
věřím, že dotyčný podnikatel-živnostník vezme vše s humorem a jemnou nadsázkou a
polepší se, či dokonce předělá
svou reklamu s úsměvem a
poklepáním na čelo pro sebe
sama.
Tak živnostníci-podnikatelé
a zákazníci - mějme všichni
společně krásné reklamní jaro
a slibuji za nás média, že ty
naše gramatické „krpy“ se také
pokusíme co možná nejvíce
omezit...

Manželky do recyklovaného
odpadu nepatří! glosa týdne
Martin Zaoral
Zatímco
obchodů valem přibývá,
opravny z
našich ulic
začínají mizet. Pokud
vám dříve
teklo do bot,
dali jste si obuv do opravy.
Doba se však mění. V současnosti se většina věcí neopravuje,
ale jednoduše se vyhodí a vymění za nové. Podobné je to s
partnerskými vztahy. Ani jeden
z partnerů se obvykle nesnaží
napravit, raději se rozejdou.
Nemůže se pak divit, že počet
rozvodů možná brzy převýší
počet svateb.
Přitom oblibě rozvodů u nás nerozumím. Zatímco svatba stále
zůstává oblíbenou příležitostí
pro veselý mejdan široké rodiny, rozvod se až na výjimky nijak bujaře neslaví. Přitom jde o
skutečně jedinečnou příležitost
pro to, aby si obě rodiny u vína
vyříkaly vše, na co během společného soužití pozapomněly.

Určitě by bylo o čem mluvit…
S rozvodem opravdu bývají jen
starosti. Na rozdíl od lednice,
chladnou manželku reklamovat
nemůžete. Kde taky? U jejích
rodičů? V tom případě musíte
počítat s tím, že místo sympatického obchodníka, který vám
spotřebič ochotně vymění, u
tchyně s požadavkem na „výměnu manželky“ nepochodíte.
A vsadím se, že vám nenabídne
ani vrácení peněz, které jste investovali do provozu.
Z toho plyne jediné, rozvody
jsou opravdu na nic. Pokud
vám po uplynutí dvouleté záruční doby přestane fungovat
plazmová televize, bez problémů ji můžete vyhodit do kontejneru. Ale co když se vám „po-

kazí“ manželka? Jak ji vyhodit?
Patří podle vás do komunálního, recyklovaného, či dokonce
nebezpečného odpadu? V případě možnosti recyklace byste
snad ještě mohli o výpomoc
požádat některého z vašich rozvedených přátel... Ale opuštěné
manželky často spadají spíše
do kategorie nebezpečných
látek. V tom případě si můžete
být jisti, že jejich další uložení
se bez problémů neobejde. A
není myslím třeba zdůrazňovat,
že pro odložené manžely totéž
platí dvojnásob!
Z toho jasně vyplývá: neopouštějte proto staré věci pro nové
a už vůbec nevyhazujte své
partnery! Nepatří ani do komunálního, recyklovaného, ba dokonce ani nebezpečného odpadu. Zároveň však nečekejte, že
se vám je podaří opravit, nebo
že vám je v nějaké opravně
„vezmou“. Když už si člověk
někoho bere, měl by si ho brát
takového, jaký je. A jako takového ho pak i brát po zbytek
společného života.
Určitě to nebývá jednoduché...
Ale člověku to ledacos usnadní!

Agentura

Hlídači náměstí

Pryč jsou ty doby, kdy muži
zákona hlídkovali v nejtemnějších zákoutích města a na
místech prolezlých zločinem
nebo alespoň něčím nekalým.
Dnes hlídají náměstí před
radnicí, poněvadž se po něm
prohánějí neukáznění řidiči,
jimž jsou příkazové a zákazové značky putna.
Řeč je o městských policistech. Všude je jich zapotřebí a
teď začnou zastrašovat šoféry
přímo v centru Prostějova. Je

to smutná vizitka. Pokud Čecha nepraštíš přes prsty, nedá
si pokoj. To samozřejmě platí
i pro Prostějovany. Policistů
je málo a ještě musí poletovat tam, kde je nejlépe a nejbezpečněji. Jestli to tak půjde
dál, budou strážníci brzy vartovat v každém patře radnice.
K tomu ale asi nedojde, poněvadž se neplánuje vjezd automobilů na tento úřad. Ovšem
jeden nikdy neví. Občané jsou
neukáznění a dělají primáto-

rovi asi naschvály. To za časů
starostů nebylo!
Agentura Hóser proto apeluje na všechny tyto neurvalce:
„Neblbněte, jinak nás nikdo
nebude hlídat a v temných
zákoutích města se začnou
dít nevídané a nevítané věci!“
Ti lidé v černých uniformách
jsou Městská policie Prostějov
a ne dopravní hlídači náměstí
a přilehlých uliček.
Za Agenturu
HÓSER ROSŤYK

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

Stávkovat nebudu
Takzvaná Holešovská výzva
na odstoupení české vlády mě
nechává naprosto chladným. A
to i přesto, že demonstrace na
podporu této výzvy proběhla i
v Prostějově. Abych byl přesný,
úplně s chladnou myslí jsem
stávkující na náměstí T. G. Masaryka nepozoroval, spíše jsem
se divil, jak lidé mají krátkou
paměť. Ano, jistě, současná
koaliční vláda, ve které hraje
prim pravicová ODS, přiškrcuje
všechny možné výdaje, na což
doplácí i ta nejchudší vrstva.
Ale copak má tato vláda jinou
možnost? Copak my všichni,
mám tím na mysli naši republiku, chceme žít jako Řekové
na dluh? Bohužel, současné
utahování opasků mělo přijít už
po revoluci v roce 1989. Tehdy
byli lidé plní nadšení a snadněji
by život na samé hranici minima přečkali. Ale přesto, co
kdybychom teď přestali remcat
a v rámci celonárodní sounáležitosti se na pár let uskromnili a
přežili to? Pořád věřím, že bude
líp. Já osobně beru důchod 9
856 korun, žiji sám a vystačím
si. Stávkovat za odstoupení někoho, kdo chce prostě šetřit a
srovnat dluhy, tedy rozhodně
nebudu.
Jan Vaněk, Prostějov

Kde byli celý rok?
Přečetla jsem si článek v Prostějovském Večerníku o tom,
jak městská policie znovu
kontroluje příjezdové trasy do
centra města a vykazuje z něj
řidiče vozidel, která tam nemají co dělat. Konečně! Co se na
náměstí v poslední době dělo,
to už přímo volalo po nějakém
opatření. Je to přece pěší zóna,
ale já jsem si zde často připadala jako normálně na silnici, kde
se závodí, kdo dřív uskočí před
autem. Jenom pořád nemůžu
pochopit, proč víc jak rok strážníci náměstí nehlídali a nechali
řidiče zvlčit. Sama uvítám, když
hlídky budou u náměstí vartovat každý den.
Jitka Opluštilová, Prostějov

Pamatujte i na fasádu!
Nedávno jste psali o plánované
rekonstrukci prostějovské radnice. Proti tomu zřejmě nikdo
nic nenamítá. Věřím, že sto let
staré rozvody vody a elektřiny
jsou velkým problémem. Co
mě však zaráží, že se naši páni
konšelé skutečně nechtějí pouštět do opravy fasády. Prý není
tak špatná. Já nevím, asi mám
špatné oči, ale kdyby se nechala
aspoň očistit od holubích výkalů a stoleté špíny, určitě by jí
to neuškodilo. Aspoň by jí to k
blížícímu se stoletému výročí
radnice více slušelo.
Jiří Lang, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?

Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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Učitelské povolání mělo v minulosti vždy specifické postavení ve společnosti. Učitel totiž vzdělává a formuje názory
mladé generace, společnost si proto jeho práce vždy vážila.
V České republice připadá Den učitelů na 28. března. Právě tento den je výročím narození Jana Amose Komenského, který je považován za učitele národů. Celosvětově se
práce učitelů z rozhodnutí organizace UNESCO od roku
1994 oceňuje 5. října. Našemu prostředí je však bližší právě
březnová oslava a proto statutární město Prostějov minulý
pátek ocenilo pedagogy prostějovských základních a středních škol v Národním domě (informujeme na straně 14
dnešního vydání – pozn.red.). My se pak, tentokrát v kosteleckých ulicích ptali:

V duchu policejního
bobříka mlčení
Prostějov/pk

VZPOMÍNÁTE V DOBRÉM NA UČITELE,
KTEŘÍ VÁS UČILI?
Hana BOŽKOVÁ,
důchodce, 68 let,
Lešany

Karel KAŠTIL,
duchodce, 63 let,
Kostelec na Hané

Ano

Ano

„Mým oblíbeným učitelem
byl Svatopluk
Skládal
ze
základní školy v Kostelci na Hané. Uměl
dobře vykládat všechno
učivo, promítal nám diapozitivy, jezdil s námi na
výlety. Byl velice hodný a
férový chlap, kterého měli
všichni rádi, zároveň to
byl náš třídní učitel. Když
byly hody, každý žák ho
zval domů. A on do rodin
žáků chodil na návštěvy,
byl velice přátelský. Myslím si, že oblíbenější učitel v té době na škole nepůsobil.“

„Rád vzpomínám na pana
učitele Miloše
Pluháčka, který nás vyučoval chemii a hudební výchovu
na ZŠ v Kostelci n. H., později
se stal ředitelem školy. Byl oblíbený u mnoha žáků, byť byl
přísný, ale uměl naučit a se žáky
si udržoval přátelský vztah.
Mnohokrát nám říkal: ´Ve škole
jsem pro vás pan učitel, mimo
školu mi říkejte Miloš...´ Byl velice chytrý a sečtělý s nadáním
pro hru na housle. Vždy vám
vyšel vstříc, když jste se k němu
chovali fér. Vzpomínám na něj
v dobrém a za svých mladých
let jsem ho měl velice rád.“

I v uplynulém týdnu jsme zjišťovali
další okolnosti hrůzného činu, který
se stal druhého března v Okružní
ulici v Prostějově. Jednapadesátiletý Roman M. společně se svým
kumpánem Davidem B. šli za bílého dne loupit do jednoho z bytů,
načež vše skončilo nejhůře, jak
mohlo - vraždou oběti, kterou byl
jednaosmdesátiletý senior! Večerník, který o tragédii věděl jako první
a byl také tím, kdo policii přivedl na
stopu po pachatelích, bude i nadále celý případ podrobně sledovat.
Proto jsme pro vás připravili tuto novou a pravidelnou rubriku... Zapojit
se do ní můžete i vy! Pokud byste
nám chtěli cokoliv sdělit, nebo máte
jakýkoliv dotaz, napište do redakce
na e-mail: vecernik@pv.cz . Žádná
indicie, ani zajímavost nesmí zůstat
skryta!
Jelikož policie pořád mlčí, vydali jsme se minulý týden sondovat, kdo
že to vlastně byl ten pravděpodobný
vrah Roman M. Jak jsme si z několika zdrojů ověřili, sedí za „katrem“
zaslouženě! V prostějovském pod-

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Jste si až příliš vědomí
ěd í toho, že jste přitažlivé typy a docela
jednodušeho dokážete jakéhokoliv partnera zmanipulovat. A
to i v posteli. Rádi si budete i tento týden s každým zahrávat
a testovat, co v sexu všechno vydržíte. A vůbec vás nebude
zajímat, jestli to vydrží ten druhý. Rádi svého sexuálního partnera zaučíte do všech erotických praktik, které ovšem nemusí
být po chuti jemu. Můžete taky ale hodně tvrdě narazit, zvláště
když se seznámíte s milencem či milenkou, kteří toho mají za
sebou víc než vy. Abyste toho druhého v posteli dokázali ovládat, musíte se podřídit jeho povrchnosti a jen vzdychat blahem
až na vás bude ležet a silou vás mačkat. A pozor, zadaní Lvi
na jakoukoliv mimomanželskou či mimopartnerskou erotiku
zapomeňte. Pokud v nejbližších dnech neposlechnete, i ta sebemenší nevěra se ihned provalí a vy budete mít problémy. A
stojí vám to za to?

Příště: Panny
napsáno před

světí není žádným tajemstvím jeho
neurvalé a především neférové
chování. Ke svým četným krádežím si totiž vždy přizval nějakého
parťáka, který se právě ocitl v těžké
životní situaci a když se vše provalilo, snažil se na něj celou záležitost
svést...
ČTĚTE NA STRANĚ 13

jak šel čas Prostějovem ...
severní fronta náměstí T. G. Masaryka

10
lety

Parašutista z Maďarska našel
SMRT na prostějovském letišti

Tr a g i c k y
skončil pro
devětadvacetiletého
Maďara sobotní seskok ze
čtyřkilometrové výšky na
plochu prostějovského letiště. Ve chvíli, kdy se se svým
padákem již snášel k zemi,
udělal mladý Maďar osudnou chybu a tvrdě dopadl na
letištní plochu, jen pár metrů
od přihlížejících lidí.
„Po příčině tragického pádu
pátráme, moudřejší budeme
až po odborných závěrech
přivolané letecké inspekce,“
byla první informace o tragédii z úst operačního důstojníka
prostějovské policie. O bližší
vysvětlení jsme požádali zástupce společnosti Falcon Air,
která na našem letišti provozuje svůj aeroklub. „Nejednalo se o našeho žáka, jak vyplynulo z některých zkreslených
zpráv v rádiu a televizi. Sku-

pině maďarských parašutistů
jsme pouze zajistili letadlo a
plochu k seskokům. Jednalo
se celkem o zkušené parašutisty, každý z nich vlastnil licenci a měl za sebou více než
stovku seskoků. Stejně tak
tomu bylo i v případě devětadvacetiletého nešťastníka,“
řekl nám Jaroslav Koribský a
přidal popis tragické nehody.
„Bohužel to byla čistě jeho
vina. Skupina Maďarů začala
najednou doskakovat zhruba
sto metrů od určeného místa,
protože se chtěli při doskoku
vyfotit. To se stalo devětadvacetiletému muži nakonec
osudné. Když se blížil k zemi,
byl k fotografovi otočen zády
a tak to chtěl napravit. Udělal
tedy jednu spirálu navíc a v
zatáčce bohužel „trefil“ zemi.
Byla to čistě jeho chyba, špatně vyhodnotil doskok a vše
skončilo tragédií,“ dodal Jaroslav Koribský.

Návrat ke
„starým” případům
Severníí fronta náměstí. Od poloviny 19. století majitelé staSe
S
rých měšťanských domů na náměstí stavěli druhá patra, která
byla do té doby slepá. Přízemí se upravovala pro obchody a
domy dostaly i novou fasádu. V tzv. Novém domě (č. 18) na
rohu s Pernštýnským nám. existovala od r. 1822 továrna na
likéry. V domě č. 20 sídlila koncem 18. stol. císařská pošta, což
dodnes dokládá císařský orel na barokním portálu. Dům s věžičkou (č. 22) je rodný dům básníka Jiřího Wolkera. Výstavní
renesanční portál na Onšově domě (č. 24) byl podle některých
teorií přenesen z prostějovského zámku. V domě U Bílého kohoutka (č. 27) byla hospoda, kde sídlil spolek Slovanská lípa.
Ve vedlejším domě č. 28 fungoval za první republiky první prostějovský bar U Weiglů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Husovo náměstí
INZERCE

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

SLANÉ PEČIVO

Bohemia SENSA
Cheddar 70 g

Pringles
original 165 g

Bersi Snack
uherák 60 g

Bohemia tyčinky
bramborové 85 g

TUC paprika
100 g

7Days
Bake Rolls
salt 80g

23,90

-

12,50

15,40

15,90

17,50

24,90

49,90

-

14,90

-

-

23,90

68,90

-

14,90

19,90

17,90

23,90

62,90

-

13,50

19,90

-

-

-

-

-

-

-

23,90

62,90

14,90

13,50

14,00

17,90

Naše RESUMÉ
S plnými žaludky jsme uklidili a
tak jsme se mohli v klidu posadit
k televizní obrazovce, kde zrovna běželo nejslavnější fotbalové
derby pražských „S“, k němuž
jsme si dopřáli špetku pochutin.
Jít však pro ně do Lidlu, byla
marná cesta, nenašli jsme ani
jeden námi vybraný výrobek...
V ostatních marketech to také
nebylo slavné, v každém případě
pro brambůrky Pringles se vyplatí zajít do Billy, Bersi Snack si
kupte v Albertu, paprikové TUC
zase v Tesku, stejně jako tyčinky Bohemia, které jsou levné i v
Kauflandu. Tak dobrou chuť!

Bývalý ředitel Úřadu práce v Prostějově:
Naplnily se moje nejčernější obavy
Prostějov/mls
4. DUBNA 2011
Nesmyslný zákon o rušení poboček úřadů práce měl před rokem
svoji první personální oběť i v Prostějově. Dosavadní ředitel Úřadu
práce v Prostějově Vojtěch Pospíšil rezignoval na svůj post. „Protože jsem odmítl nabízenou vedoucí funkci do struktury nového
Úřadu práce České republiky, končí mé působení ve službách zaměstnanosti. Byť se nemohu ztotožnit s mírou centralizace, kterou
nový úřad zavádí, jsem přesvědčen, že moji kolegové učiní vše,
aby dopad centralizace na klienty byl co nejmenší,” uvedl ve svém
dopise, ve kterém se podepsal jako poslední ředitel Úřadu práce v
Prostějově.
BŘEZEN 2012
Jak se hledá práce bývalému řediteli úřadu práce? Vojtěch Pospíšil se po svém odchodu z čela prostějovského pracáku ucházel o
místo vedoucího odboru kanceláře tajemníka. Ten však nakonec
získala Renata Grulichová, manželka prostějovského zastupitele
Bedřicha Grulicha, a to i přesto, že ve výběrovém řízení skončila
až na třetím místě. Vojtěch Pospíšil následně začal působit v oboru finančního poradenství. Své rozhodnutí opustit vedoucí pozici
Úřadu práce v Prostějově hodnotí s ročním odstupem jako více
než správné. „Bohužel se naplnily moje nejčernější představy. Po
dvaceti letech demokracie už zůstalo jen málo finančních toků ze
státního rozpočtu bez parazitujících přísavek pokladen politických
stran či kapes stranických kmotrů. Jedním ze zbytků z centra neovládaných toků byly finance rozpočtované na 77 úřadů práce,
které byly samostatnými účetními jednotkami. Od 1. dubna 2011
vznikl jediný Úřad práce České republiky a tím dostali politici finance ze 77 samostatných rozpočtů úřadů práce pod svoji kontrolu
a mohli spustit výběrová řízení podobná těm, která se proslavila již
v minulosti, jako např. ´Internet do škol´. Ostatně se kolem nich
točí stejné osoby. Anebo dokonce už nic nepředstírat a na výběrová řízení se rovnou vykašlat. Navíc mne mrzí i to, že předkladatelem zákona, kterým likvidace sociálního systému České republiky
začala, je poslankyně z Prostějova, která bývalý Úřad práce v Prostějově nikdy ani nenavštívila,” vyjádřil se Vojtěch Pospíšil, který
současnou situaci na úřadech práce sleduje s obavami. „Je mi totiž
jasné, že ohrožením sociálního systému země se mohou otřást i
samotné základy naší korupcí již tak dost oslabené demokracie,”
uzavírá Pospíšil.

Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE PRAVIDELNÝCH RUBRIK
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz
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Jak vybrat auto a nešlápnout vedle?

Jak často budete jezdit
do servisu?
Spolehlivost je důležitá hlavně u ojetého auta, ale měla by
vás zajímat i u nového, pokud
si ho plánujete nechat déle než
dva roky. U ojetého auta se vám
může stát, že bude více v servisu než na silnici. Pokud plánujete delší cestu, pak se musíte
na své auto zcela spolehnout,
jinak někde zůstanete „trčet“.
Pokud kupujete ojeté auto, pak
si dejte pozor na to, aby nebylo
kradené.

Potřebujete nové auto? Informace, jak koupit kvalitní vůz za dobrou cenu, se shánějí poměrně těžko.
Pokusili jsme se pro vás dát dohromady všechny
základní faktory, které jsou při rozhodování o koupi
auta důležité. Vždy platí, že je při výběru třeba zachovat chladnou hlavu a dát si pozor na podezřele laciné vozy. Jejich koupě vás později může přijít
hodně draho a ještě rádi se jich budete zbavovat.
hodnoty. Nákup auta v bazaru
vás tak vyjde levněji, je však
Základní otázkou, kterou si vždy spjatý s určitou mírou ripřed nákupem vozu musíte vy- zika.
řešit, je, zda chcete nové, nebo
Velký prostor,
ojeté auto. V případě koupě
nebo malá spotřeba?
nového auta získáte několikaletou záruku a s jeho provozem Při rozhodování o konkrétním
nebudete mít v podstatě žád- automobilu je dobré sehnat si
né starosti. To o nákupu auta informace o jeho spolehlivosti
v bazaru neplatí, každý, kdo a bezpečnosti. Určitě není od
auto prodává, obvykle dobře věci se zaměřit i na to, jak je
ví, proč se ho zbavuje. Právě z dané auto zabezpečené protěchto důvodů každý automobil ti krádeži. Zásadní je, zda se
právě v prvních měsících svého rozhodnete pro větší auto s
provozu ztrácí nejvíce ze své velkým prostorem, nebo men-

Spolehlivé, nebo levné auto?

ší s nízkou spotřebou. Každý
by si měl rovněž rozmyslet,
na kolik peněz jej v budoucnu přijdou případné opravy.
Díky tomu se zdánlivě laciný
vůz může velice brzy opravdu hodně prodražit. Na tyto
otázky vám mohou pomoci
odpovědět různé testy, statistiky, ale především zkušenosti
majitelů daného typu vozu.

Benzínový,
nebo naftový motor?
Motor, který zvolíte, rozhoduje
o výkonnosti a spotřebě auta.
Pozor na to, že naftový motor
už zdaleka není vždy výhodnější než benzínový. Spočítejte si
proto radši pečlivě, co se vám
vyplatí. V tom vám pomůže
speciální kalkulačka a srovnávací tabulka.

Koupí auta to nekončí!
Při koupi auta byste se neměli
„vycinkat“, měly by vám nějaké peníze zůstat. Nezapomínejte, že čím dražší auto máte, tím
dražší je u něj servis. Často se
také stává, že předchozí majitel
auta již nějakou dobu zanedbával jeho údržbu, takže vás možná hned po koupi čeká určitá
investice do servisu.

POVOLENKY k parkování? Jak pro koho, a nebo jen pro FTL...
Prostějov/mik - Nedávno jsme
na stránkách Večerníku kritizovali situaci, kdy na komunikaci mezi supermarketem
Billa a čerpací stanicí OMV v
Plumlovské ulici parkují přes
noc dva autobusy FTL. A to
i přesto, že v nočních hodinách je na základě vyhlášky
města parkování vozidel nad
3,5 tuny v Prostějově zakázáno! Později nám bylo řečeno,
že autobusy mají povolenou
výjimku. Ale proč právě tyto
autobusy a nikdo jiný?
„Povolenky na parkování vozidel nad 3,5 tuny jsou skutečně jediné dvě v Prostějově, a
to konkrétně na dva autobusy
FTL. Tato dopravní společnost
nás o to požádala z důvodu, že
jde o autobusy příměstské linky,
která začíná trasu vždy časně
ráno právě v této lokalitě. Jde
o to, aby řidiči těchto autobusů

Výjimka je jen pro někoho. Autobusy FTL parkují v noci u benzínky v Plumlovské ulici na základě povolené výjimky. Nikdo jiný podobnou povolenku nedostal…
Foto: archiv Pv Večerníku
nemuseli denně zajíždět až do
velmi vzdálených garáží na Letecké ulici,“ vysvětlil Večerníku
Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

„Favorit“ českého automobilismu
aneb nehasnoucí hvězda silnic

fejeton
Martin Drábek
Když v roce
1987 představila Škoda
na veletrhu v
Brně zbrusu
nový vůz s
názvem Favorit, málokdo asi tušil,
že se takto
automobilka, která je jednou z nejstarších v Evropě, nesmazatelně
zapsala do historie...
Na to, že vývojáři měli od zadání
projektu po vyjetí prvního kusu z
výrobní linky „jen“ dva a půl roku,
což je i na dnešní počítačovou dobu
poměrně šibeniční termín, dokázali
vyrobit auto, které se stalo stálicí
nejen na československém, později českém trhu. Tehdy se jednalo o
auto svým vzhledem velice moderní. Vždyť se na jeho designu podílelo i italské studio Bertone, které
mimo jiné navrhovalo a navrhuje
například vozy pro Lamborghini
nebo Fiat. I když vyvinout auto
pro zemi, která musela veškeré
komponenty kupovat od domácích
výrobců, nebylo zrovna jednoduché… Bertone například nemohl
použít světla, která navrhl, ale jen
ta, která byl schopen vyrobit český průmysl. Proto jsou světlomety
oproti jeho návrhům o mnoho větší
a hranatější… Jinak to tehdy holt
nešlo. Jednalo se též o velice hospodárný vůz s mnoha moderními
prvky výbavy. Proto se také vyrovnal zahraničním automobilům své
doby a pro „manažery“ ve Škodě se
stal příslibem zářných zítřků. Avšak
firma investovala do vývoje Favoritu tolik peněz (cca 2,5 miliardy korun), že bez příchodu zahraničního

partnera by nemohla ani udržet
výrobu, natož aby Favorit dále zdokonalovala.
Tak se stalo, že do Škody vstoupil
Volkswagen, který pomohl udělat
z české firmy celosvětově uznávaný
kolos, jenž v loňském roce již svého
velkého bratra předběhl v prodeji
vozů třídy „A“.
Nyní ale zpátky k Favoritu. Tento
nejmodernější výkřik techniky si
mohlo dovolit jen málo lidí, tím
spíš, že se z počátku prodával jen
v Tuzexu a jeho katalogová cena
byla 84 600 Kčs.
O pár let později však nastalo něco,
co by se dalo nazvat záplavou Favoritů. Byly prostě všude, v devadesátých letech jej měl přibližně
každý pátý řidič a ti, co ho neměli,
ti ho chtěli.
I dnes se i přes jeho stáří přesahující dvacet let drží ceny poměrně vysoko. Není problém najít v bazaru
Favorit za 30 000 Kč. Což je, přiznejme si, za oplechovanou rakev
na kolečkách docela dost. Ale proti
gustu… I po tolika letech jde stále
o auta víc než spolehlivá. A hlavně,
pokud se vám něco porouchá, tak
opravu zvládne každý učeň – automechanik jak se říká „na koleně“ a
„za dvacku“.
Jeho jízdní vlastnosti také stojí za
zmínku. Favorit v losích testech
dopadl výborně, i přesto je typické
jeho „jankovité“ poskakování po
silnici. Na druhou stranu pro něj
není při náhonu na přední kola
problém projet i těžším terénem.
Což asi nevíce za celou historii vozidla ocenili chataři a zahrádkáři.
Pro mnoho majitelů (i já jsem tento
vůz vlastnil) jde o srdeční záležitost
a nějaká ta moucha a posměch
směrem ke krabicovitému designu
se prostě snese. Image Favoritu a
jeho ostře brumlavý zvuk motoru,
který později částečně převzaly i
Felicie (vždyť to je také jen několikátý facelift Favoritu) jsou prostě
nezapomenutelné…

INZERCE

Proč obdržely jediné dvě výjimky zrovna autobusy FTL,
se nemusíme dlouho vyptávat.
Problém je v tom, že ve stejné
lokalitě dříve parkovaly také
autobusy soukromé dopravní

společnosti stejně jako několik
nákladních vozidel. Ty všechny
musely zmizet. „Pravidla neplatí pro všechny stejně. Vloni jsem
se na radnici ptal, zda je možné
dostat výjimku. Můj řidič totiž
bydlí v ulici A. Slavíčka, rovněž jezdí příměstskou linku a
chtěl parkovat s autobusem v
noci také u benzínky v Plumlovské. Bylo mi řečeno, že žádné
výjimky se dělat nebudou, že
zákaz parkování od desíti večer
do šesti hodin do rána platí pro
všechna auta nad tři a půl tuny.
Dál jsem po tom nepátral a pak
jsem jenom zjistil, že dva autobusy FTL povolení dostaly. Co
si mám o tom myslet?,“ svěřil se
nám jeden z majitelů soukromé
dopravní společnosti, který si
však nepřál být jmenován. „Co
se týká těchto výjimek, nebylo
to nic jednoduchého. Povolení
pro autobusy FTL jsme museli

vyjednat s majitelem pozemku,
kterým je společnost Billa. Povolenky pro autobusy FTL jsme
potvrdili až po jeho souhlasu,“
vysvětlil šéf prostějovské ´dopravky´.
Druhou věcí, na kterou si stěžují
řidiči vyjíždějící od čerpací stanice OMV, je způsob parkování
obou zmíněných autobusů. Zakrývají totiž rozhled. „Nezkoumali jsme zatím, zda jsou řidiči
těchto autobusů nebezpečím pro
ostatní a jestli dodržují parkování
pět metrů od hranice křižovatky.
Pokud to tak je, požádáme vedení FTL, aby své řidiče upozornilo,“ reagoval Miroslav Nakládal.
„Podobné stížnosti jsme zaregistrovali také. Pověřím strážníky,
aby během nočních hodin parkování autobusů FTL u benzínky
v Plumlovské ulici častěji kontrolovali,“ slíbil Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

Policisté preventivně
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měřili propustnost skel

Stovka aut by neprošla „ostrou“ kontrolou!
Prostějov/mik - Ve čtvrtek zahájili policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově a oddělení
prevence ve spolupráci s BESIPem první preventivní akci na
měření propustnosti autoskel.
Akce proběhla v Prostějově na
parkovišti u aquaparku v Anenské ulici.
Policisté majitelům vozidel zdarma zkontrolovali propustnost skel
a poskytli informace a rady související s danou problematikou.
Řidiči si tak na místě mohli ověřit,
zdali mají čelní a přední boční skla
odpovídající hodnoty, které jsou v
souladu s platnými právními předpisy. „V rámci této preventivní
akce bylo zkontrolováno celkem
113 vozidel. Bohužel, velká část
jich měla propustnost nižší, než je

zákonem povolená hranice. Pouze deset vozidel bylo bez závady.
Problém se objevil zejména u bočních skel, kde propustnost nesmí
být nižší než 70 procent. Nejnižší
propustnost byla naměřena 10,6
procenta u bočních skel. Čelní skla
měla hodnoty většinou v pořádku,
ale zde musí být propustnost světla vyšší než 75 procent,“ uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Při naměření nesprávných hodnot
může být řidičům na místě udělena bloková pokuta až do výše
5 000 korun a ve správním řízení pak až do výše 50 000 korun.
Řidičům bylo doporučeno, aby si
fólie z oken odlepili. Tentokrát,
vzhledem k tomu, že se jednalo
o akci preventivního charakteru,

byli řidiči pouze upozorněni na
nedostatky. Aby si řidiči vzpomněli na povinnost, že musí své
vozidlo upravit, dostali od koordinátora BESIPu za Olomoucký
kraj a Policie ČR malý dárek a
preventivní materiál. Preventivní
akce tohoto charakteru se pro velký počet zájemců budou opakovat
i v budoucnu,“ dodala mluvčí prostějovské policie.

Předplaťte si periodikum,
kde vám každý týden
přinášíme
TÉMATICKOU STRANU
SE SPECIÁLNÍM OBSAHEM
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Zatím šlo o prevenci. Během čtvrteční policejní akce prošel bez závad jen zlomek kontrolovaných vozidel. Pokud na silnici nechtějí řidiči platit pokuty, musejí si sundat černé fólie ze skel.
2x foto: Policie ČR

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

Téma Večerníku

AUTOMOBIL JE PRO STÁLE VĚTŠÍ POČET LIDÍ NAPROSTOU NEZBYTNOSTÍ. MNOHO LIDÍ V NĚM
TRÁVÍ PODSTATNOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA. PROTO BY SE V NĚM KAŽDÝ MĚL CÍTIT BEZPEČNĚ,
MÍT K NĚMU DŮVĚRU A VĚDĚT, ŽE SE NA SVŮJ VŮZ MŮŽE VŽDY SPOLEHNOUT. JÍZDA V TAKOVÉM
AUTĚ PAK NEMUSÍ BÝT POUZE NUTNOSTÍ, ALE I POŽITKEM A ZÁBAVOU.
KDE NA PROSTĚJOVSKU KOUPIT PRÁVĚ TAKOVÝ VŮZ? A JAK PŘI VÝBĚRU NOVÉHO AUTA
NEPROHLOUPIT?
PRÁVĚ NA TYTO OTÁZKY JSME SE POKUSILI ODPOVĚDĚT PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍHO TÉMATU
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, KTERÝ SE NÁM TENTOKRÁT PŘI ZAMĚŘENÍ NA VŠE, CO SE
TÝKÁ AUTO-MOTA, ROZROSTL NA PŮLDRUHOU STRÁNKU...
Připravil: Martin Zaoral

Navštivte autosalon Chevrolet

O úsporu jde především
Specializovaná prodejna
by velmi ráda poukázala
na svůj autosalon Chevrolet na Brněnské ulici v Prostějově.
Právě tento autosalon pro
vás řidiče, kteří uvažujete o
nákupu nového auta, připravil velmi příjemné překvapení. Můžete přitom polovinu
auta zaplatit při převzetí a
druhou polovinu až za rok. A
nezaplatíte nic navíc. Velmi
příjemné co říkáte?
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povinné ručení. Zkrátka ideální auto pro jízdu za nákupy,
příbuznými atd. A takové auto
tam koupíte od 187 500 Kč.
A zase si můžete platbu rozdělit na polovinu nebo i jinak.
Jak vám to bude vyhovovat.

A senioři?
Na ty také Chevrolet myslí.
Má pro ně vozidlo Spark s velmi nízkou spotřebou benzínu a
při „slušné jízdě“ se můžeme
pohybovat kolem 1,40 za jeden
kilometr jízdy. Velmi nízké je i

OSLAVUJEME 100 LET
Zákazníci tak dostávají hodnotné dárky právě
ke stoletému výročí automobilky. Pouze však na
prodejně v Prostějově v
Brněnské ulici...
-pr-

Používáte k mytí auta myčku?

Která auta jsou podle
mechaniků spolehlivá?
Podle společnosti TÜV, která v Německu provozuje síť stanic technických kontrol, je nejspolehlivějším autem hybridní Toyota Prius. Mezi nejlepšími se umístily také Toyota Auris, Mazda 2,
Volkswagen Golf Plus nebo Ford Fusion. Pracovníci TÜV Süd letos použili pro své žebříčky poznatky z více než tří milionů technických kontrol.

TÜV REPORT 2012
2 až 3-letá auta:
4 až 5-letá auta
DESET NEJLEPŠÍCH...
DESET NEJLEPŠÍCH...
1. Toyota Prius
1. VW Phaeton
2. Toyota Auris
2. Toyota Prius
2. Mazda 2
3. Porsche Boxster/Cayman
4. Porsche Boxster/Cayman 4. VW Eos
5. VW Golf Plus
5. Toyota RAV4
6. Ford Fusion
6. Toyota Corolla Verso
7. Toyota Corolla Verso
7. Mazda 2
8. Mazda 3
8. Audi A8
9. Opel Agila
9. VW Golf Plus
10. Suzuki SX4
10. Toyota Avensis
54. Škoda Octavia
67. Škoda Fabia

59. Škoda Octavia
85. Škoda Fabia

DESET NEJHORŠÍCH...
118. Kia Sorento
119. Peugeot 407
119. Alfa Romeo 159
121. Citroën C4
122. Hyundai Atos
123. Hyundai Santa Fe
124. Citroën C5
125. Fiat Panda
126. Renault Espace
127. Dacia Logan

DESET NEJHORŠÍCH...
111. Peugeot 407
112. BMW X5
113. Renault Kangoo
114. Peugeot 206
115. Peugeot 307
116. Fiat Stilo
117. Renault Laguna
119. Dacia Logan
120. Renault Espace

Jak ušetřit za benzín
Vhodným stylem řízení automobilu
můžete snížit celou řadu nákladů. Kromě vlastních provozních nákladů ve
formě nižší spotřeby benzínu, lze snížit
i počet oprav a údržby v autoservisu.

• Kvalitní pneumatiky a jejich dostatečné nahuštění snižuje odpor.

• Starejte se o motor a preventivně kontrolujte celkový stav automobilu.

• Pro úsporu paliva nevozte zbytečné • Vysoká rychlost zvyšuje odpor vozu
věci v automobilu a nosiče na střeše, po- a tím i spotřebu.
kud je zrovna nepotřebujete.
• Šetřete elektrickou energii - pokud
• Plynulá jízda - zejména v městském můžete, vypněte vše nepotřebné - snížíte
provozu - dokáže uspořit nemalou část tím zatížení alternátoru, který je poháněn
paliva.
motorem.

INZERCE

z povinného ručení
a pojištění
ZDARMA
VYŘÍZENÍ
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
NA MÍSTĚ

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

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

Regionální zpravodajství


ŠTEFAN TULEJ BYL V PODMÍNCE, PO KRÁDEŽI PŮJDE SEDĚT
V celostátním dění mediálně známá rodina
Tulejových ze Vsetínska, která donedávna žila v
Čechách pod Kosířem, má své příbuzné i na jihu
Prostějovska. Početná rodina Ščukových obývá
už šest let dům v Dřevnovicích, a to aniž by zde
měli trvalé bydliště! Pětadvacetiletý Štefan Tulej,
který za příbuznými jezdí na návštěvy, přitom nyní
půjde na třináct měsíců do vězení. Poslala jej tam
totiž nepolepšitelnost. Ačkoliv byl kvůli loupeži
podmínečně odsouzen, neudržel se a z nádraží v
Nezamyslicích na Hané před pár dny ukradl šest
železných zarážek. A spadla klec...
Jak vyplývá z policejní zprávy,
Štefan Tulej svůj zmíněný lup
odvezl do sběrny v Dřevnovicích. Při krádeži jej ale „načapal“
řidič autobusu. Policisté si tak ve
sběrně vyzvedli nejen ukradené
zarážky, ale i samotného Tuleje s jeho bratrancem Davidem.
Těm nezbývalo než se k činu
doznat. Jelikož byl v podmínce
kvůli loupeži, tak si Štefan Tulej
od soudu „vysloužil” třináctiměsíční nepodmíněný trest. „Ve
prospěch obžalovaného svědčí
malá závažnost činu i jeho plné
doznání, v neprospěch pak naopak jeho kriminální minulost i
fakt, že kradl navzdory tomu, že
už byl pravomocně podmínečně

odsouzen,“ objasnil svůj verdikt
soudce Petr Vrtěl. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě
strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.
Zajímavé je, že Štefan Tulej
stejně jako rodina Ščukových
žije v Dřevnovicích, přestože
v obci nemají hlášený trvalý
pobyt. Dům jim stejně jako v
Čechách pod Kosířem či ve
Stražisku koupila vsetínská radnice. Na rozdíl od místních tedy
v obci nemusí například hradit
poplatky za odpad či daň z nemovitosti. Většina z nich je totiž
stále hlášena k trvalému pobytu
ve Vsetíně, odkud ale byli Jiřím Čunkem už před několika
lety vystěhovaní. To však není
případ Štefana Tuleje, který má

Expresz regionu
Č
Čelechovice
chystají Aprílový koncert
Čelechovice na Hané/red - TJ Sokol Čelechovice na Hané a zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané uvádějí VII. Aprílový koncert a prodejní
Jarní výstavu. V sobotu 31. března 2012 v 15 hodin v sokolovně v Čelechovicích na Hané zahraje Dechový orchestr ZUŠ Prostějov pod vedením Rudolfa Proseckého. Po skončení koncertu bude možnost posedět
při připraveném občerstvení ve sloupovém sále. Vstupné je dobrovolné.
Kladecký kos se rozletí do Jesence
Jesenec/red - Dětská zpěvácká soutěž Kladecký kos se letos přesune do kulturáku v Jesenci. Akce se zde bude konat v sobotu 31. března od 14 hodin.
Desátý ročník přehlídky mladých pěveckých talentů od předškoláků pro žáky
devátých tříd bude spojen s galavečerem vítězů předchozích ročníků.

PROTIVANOVSKO Fotoreportáž

PLUMLOVSKO

NA VSETÍNSKU HO NECHTĚJÍ, KRADL V NEZAMYSLICÍCH NA HANÉ

Dřevnovice/mls
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Kde domov můj? Štefana Tuleje, který má zakázaný pobyt na
Vsetínsku, trvalé bydliště v Uherském Hradišti a přechodně žije v
Dřevnovicích, poslal soud do vězení.
Foto: Martin Zaoral
kvůli loupeži pobyt na Vsetínsku úředně zakázaný a trvale by
měl bydlet v Uherském Hradišti...
Zjišťovali jsme tedy, jak situaci
s romskou rodinou ze Vsetína v
obci Dobromilice vnímají místní
obyvatelé? „Problémy jsou hlav-

ně s jejich dětmi. Tři rodiny jich
mají dohromady asi sedmnáct,
přitom v domě pro ně není dostatek prostoru. Takže často pobíhají na návsi, což místní obyvatelé nevítají právě s nadšením.
Na něco podobného totiž nejsou
zvyklí,“ prozradila Večerníku

starostka Dřevnovic Bohumila
Charvátová. „Sám Štefan Tulej,
který sem jezdí na návštěvu, mně
osobně před časem hodně drsně
vyhrožoval, hned následující den
se mi ale omluvil. Problémy s
nimi jsou na každodenním pořádku, většinou se to však řeší v
rámci přestupků,“ popsala první
žena obce.
Dle vyjádření místních občanů
jsme se pak dozvěděli, že největší problém s romskými dětmi
mají lidé žijící v bezprostředním
sousedství jejich domu. Přímo na
místě jsme se pak na vlastní kůži
mohli přesvědčit, že to v Dobromilicích skutečně není žádná
rajská zahrada. Jedním z důkazů
byl zážitek, jak romská holčička
kálí přímo na silnici před svým
domem (viz. snímek autora)...!
„Loni v lednu šestice romských
dětí napadla i místní dívku. Jejich
rodiče se však hned následující
den přišli postižené rodině omluvit. S Romy jsem v kontaktu a k
větším konfliktům tady nyní nedochází,“ dodala k situaci v obci
starostka Dřevnovic.
Ze Vsetína byly na Prostějovsko vystěhovány minimálně tři
početné romské rodiny. Rodina
Žigových žije ve Stražisku, Ščukovi v Dřevnovicích a do konce
roku obývala dům v Čechách
pod Kosířem rodina Tulejových.

O nemovitost, kterou jim koupila
vsetínská radnice, však přišli v
exekuci. Zeptali jsme se jejich
příbuzných, zdali neví, co s nimi
v současnosti je. „Vrátili se zpátky do Vsetína. My bychom taky
chtěli,“ reagovala Růžena Ščuková, která připustila, že si lidé
z Dřevnovic stěžují na chování
jejich dětí. „Snažíme se je krotit,

ale to víte, u nás je málo místa a
ony si nemají kde hrát...,“ vysvětlovala babička čtrnácti vnoučat.
Zpověď redaktora PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který byl při této reportáži obětí
nepochopitelného verbálního
útoku ze strany Romů, si můžete přečíst na straně 13 dnešního vydání...

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

Holčičí sny se zhmotnily
aneb nádhera v Čelechovicích

Autorky. Kateřina Citová z Havířova (vlevo) a Simona Mecerodová z
Opavska háčkování věnují každou volnou chvilku.

Stopadesát panenek vypráví příběhy
z dávné minulosti i pohádek

„Chtěly bychom starým a poškozeným panenkám
oprášit jejich duši, vynést je ze stínu zapomnění a
navrátit jim jejich urozenost, lesk a slávu,” tak to je
přání dvou kamarádek Kateřiny Citové a Simony
Mecerodové. Že se jim to daří, dokazuje výstava,
která je od neděle k vidění v prostorách sokolovny
v Čelechovicích na Hané. Panenky zde budou pouze týden, takže kdo má zájem, ať neváhá a nenechá si výstavu ujít. V dubnu bude ještě k vidění v
Přemyslovicích a Protivanově.
Čelechovice na Hané/mls

Bez komentáře...

Háčkovaný svět v Čelechovicích

Přibližně sto padesát panenek
oblečených do stylových háčkovaných šatů s nádhernými
účesy můžete od neděle vidět v
sokolovně v Čelechovicích na
Hané. Jejich majitelky je obsadily do rolí kněžen, nevěst,
dvorních dam, jeptišek, služebných, čarodějnic ale i kupců,
vévodů a loupežníků. Vytvořily
tak několik historicky věrných
scén, které se drží toho, jak se
lidé oblékali a žili v mnoha historických epochách od antiky
až po současnost. Nechybí tu
ani výjevy z pohádek. „Vždy si

vymyslíme nějaký příběh, do něhož obsazujeme jednotlivé herce
v podobě panenek. Šijeme jim
kostýmy, připravujeme jim rekvizity, vytváříme domy či lesy a
scénu často oživujeme také zvířaty. Díky tomu můžeme lidem
přiblížit třeba empírové Vánoce,
barokní loupežníky, Staré bělidlo
z dob Babičky Boženy Němcové
či třeba Robinsona Crusoa,” popsala Kateřina Citová, která svoji
kamarádku ke společné zálibě
přivedla před pěti lety. „Přinesla
jsem její dceři panenku s uháčkovaným oblečením. Zalíbilo se to
nejen její dceři, ale i jí. Tak jsme
se do toho pustily a dodnes jsme

se jaksi nedokázaly zarazit. Na
háčkování jsme se staly skoro
závislými. Jak dva dny neháčkujeme, cítíme se nesvé. Jakmile
přijdeme z práce, hned se na to
vrhneme, oblečky vytváříme
hlavně večer u televize. Háčkovaly jsme třeba i v autě cestou
do Čelechovic,” promluvila o
své vášni Simona Mecerodová s
tím, že manželé si na způsob trávení jejich volného času zvykli
a tolerují jej.
Výstavu panenek „Háčkovaný svět” lze v čelechovické
sokolovně navštívit pouze do
neděle 1. dubna. Ve všední dny
je otevřena od 14 do 17 hodin,
v sobotu pak navíc ještě od 9
do 12 hodin. Pokud by vám to
nevycházelo, dá se domluvit
návštěva i na jiný čas a to na
telefonním čísle 724 183 624.
Od neděle 15. dubna pak krásné
panenky budou moci celý týden
obdivovat lidé z Přemyslovic. Na
poslední dubnovou neděli se pak
přesunou do Protivanova. Mladé
slečny, pokud se vám dosud nepodařilo spatřit svoje sny, stejně
jako sny vašich babiček, určitě si
nenechte tuto výstavu ujít!

Biedermeier. Mladá Magdalena Dobromila Rettigová jedno krásné
nedělení dopoledne vyrazila na trh.

Loupežníci z baroka. Vévoda Filip z Neunes byl právě přepaden
zlými a ošklivými loupežníky.
3x foto: Martin Zaoral

zahájí sezonu vernisáží Lilian Amann
VÁCLAV OBR LETOS POPRVÉ PRÁSKNE DO KONÍ Zámek Plumlov
Autorka představí surrealistické kresby s humorným nádechem
Muzeum kočárů v sobotu slavnostně zahájí sezónu

Začátek dubna opět otevře i kulturní památky. Stejně tomu bude i v případě
Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem, které v letošním roce,
konkrétně 11. července, oslaví třetí výročí své existence. U této příležitosti
se PROSTĚJOVSKÝ Večerník stal pro sezónu 2012 hlavním a exkluzivním
mediálním partnerem muzea, jež bylo v prvním ročníku ankety „O sedm divů
Olomouckého kraje“ oceněno neuvěřitelným šestým místem. Do nové sezóny
vstoupí už tuto sobotu a připravuje řadu novinek. Ať se tedy práší za kočárem!

Mostkovický Kaléšek hlásí rekordních 750 vzorků
Mostkovice/mls - Neuvěřitelných 750 vzorků pálenek obdrželi do páteční
uzávěrky pořadatelé letošního Mostkovického kaléšku. „Není vyloučeno,
že některé ještě přijdou poštou v pondělí,” zmínil se jeden z organizátorů
Lubomír Karafiát. Mostkovický kaléšek tak obhájil pozici největší akce
svého druhu nejen na Prostějovsku, ale v celém Olomouckém kraji. Mezi
zaslanými vzorky tradičně převládají kořalky ze švestek a jablek. Oproti
loňsku se zdvojnásobil počet pálenek z meruněk. Vítěze vybere sedmnáct
tříčlenných komisí, které poslední březnovou sobotu zasednou v Seloutkách. Lidé si pak na nich budou moci pošmáknout v sobotu 14. dubna od
třech hodin v sokolovně v Mostkovicích, kde soutěž konaná pod heslem
„Není důležité zvítězit, ale vypálit” vyvrcholí. Garantem akce je i letos senátorka Božena Sekaninová.

Čechy pod Kosířem/mls

inzerce

Vrchol roku. Majitel muzea kočárů Václav Obr s Michalem Muchou
během loňského Josefkolu, který v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem navštívily tisíce lidí.
Foto: archiv Večerníku

Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem zahájí svoji sezónu v sobotu 31. března. Od devíti hodin
ráno od muzea vyrazí historický
cestovní kočár Landaur, který následně projede památnými místy
regionu. Pro bezpečnost cestujících bude doprovázen Hulánskou ozbrojenou strážní jízdou.
Na místech, kde kočár zastaví,
by pro veřejnost měl být připraven zajímavý program. „Minulý rok nám například připravili
perfektní uvítání v Lázních Slatinice, kam díky tomu dorazily
stovky lidí,“ zmínil se Václav
Obr. Kromě představení kočáru
se lidé, kteří dorazí na jednotlivé
štace, mohou těšit na oficiální
panoramatické fotografie. Kdo
nezastihne kočár přímo na cestě,
ten se bude moci svézt přímo v
Čechách pod Kosířem. Celý den

bude pro veřejnost mezi muzeem
a zámeckým parkem „pendlovat“
polootevřený kabriolet.
Zahájení sezóny v muzeu historických kočárů se koná ve spolupráci
s Olomouckým krajem a Vlastivědným muzeem v Olomouci. To
v sobotu při této příležitosti v areálu
zámku veřejnosti představí, jak by
měl zámek vypadat po rekonstrukci, která se tu nedávno rozeběhla.
Olomoucký kraj na obnovu novorenesanční památky letos uvolnil prvních patnáct milionů korun, podle
dřívějších vyjádření by celková rekonstrukce mohla spolknout až čtvrt
miliardy korun. Opravy by však
kvůli problémům se sháněním
financí mohly zabrat i více jak deset let. Po jejich první etapě by se
zámek měl veřejnosti opět otevřít
v květnu příštího roku.
Do nové sezóny Muzeum kočárů
v Čechách pod Kosířem vstoupí
s novými exponáty, které už byly
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představeny během adventních večerů. V sále je nyní k vidění přesně
šedesát kočárů a sání, čímž byla
zcela naplněná jeho kapacita. Hned
následující víkend po zahájení provozu čeká Muzeum historických
kočárů „Velikonoční workshop“
spojený s netradičně tradičním malováním vajíček, zdobením kraslic
a pletením pomlázek. Akce se bude
konat jak v sobotu, tak i v neděli
vždy od devíti do sedmnácti hodin.
Největší akcí, která ani letos nechybí
v programovém kalendáři, bude V.
ročník mezinárodního srazu mistrů
řemesla kolářského a kočárnického
„JOSEFKOL“. Ten je naplánovaný
na letošní červenec. Na den Sv. Václava pak muzeum kočárů slavnostně otevře svůj dokončený depozitář,
kam bude umístěná perla muzea,
kterou je největší smuteční kočár
na světě. Budete-li se chtít o dění
v Muzeu kočárů dozvědět více,
veškeré informace budete nacházet právě v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku, který se stal jeho oficiálním mediálním partnerem.

SOBOTNÍ TRASA JÍZDY CESTOVNÍHO KOČÁRU:
Muzeum historických kočárů a Hasičské muzeum
Pěnčín
Barokní sýpka Ludéřov
Zámek Náměšť na Hané
Lázně Slatinice
Černá věž Drahanovice
Hostinec Lhota pod Kosířem
Muzeum historických kočárů a zámecký park

Nadšenci na zámku připravují příjemné vítání jara
Vyvrcholením soboty na zámku bude divadelní ztvárnění Pašijí
Plumlov/mls - Spolek Plumlovských nadšenců se po roční
pauze vrací na plumlovský
zámek! Jejich první letošní
akce v prostoru, kde jsou tradičně „doma“, proběhne právě
tuto sobotu 31. března. Návštěvníci zámku díky tomu
dostanou příležitost strávit příjemné odpoledne.
Program odstartuje ve čtyři hodiny odpoledne „Velikonoční
dílna“, na níž se děti i dospělí
budou moci zapojit do pletení

pomlázek a barvení vajíček.
Jejich snažení pak bude vyhodnoceno o čtvrt na osm, kdy budou nejpodařenější výtvory po
zásluze odměněny. O půl páté
přivítají jaro děti z místní ZUŠ,
po nich bude následovat vystoupení trojčlenné hudební skupiny
Reminiscence vedené řezbářem
Miroslavem Srostlíkem Moravským. Přesně v 18.15 hodin
na připravené pódium vyskočí
Národopisný folklórní soubor
PANTLÉK z Němčic nad Ha-

nou, který se na akcích nadšenců představí vůbec poprvé,
ačkoliv loni oslavil už dvacet let
své existence. Po jeho vystoupení a následném vyhodnocení
dětské soutěže přijde vrchol
večera. Tím se nesporně stane
divadelní ztvárnění Pašijí. Příběh o umučení Krista začne ve
20.00 hodin.
„Dějem provedou dva řečníci,
samotné postavy v ní mluvit nebudou. Pro zvýšení dramatického
účinku jednotlivé scény nasvítíme

kuželem světla. Celým představením bude provázet třicetičlenný
pěvecký sbor,“ přiblížil šéf Plumlovských nadšenců Marek Otruba
s tím, že režie se ujala jeho sestra
Gábina Jančíková. Ta divadelní
ztvárnění Pašijí na zámku poprvé
zorganizovala už před dvěma
roky. „Od premiérového uvedení
se to sobotní nebude příliš lišit. V
některých případech však bude
třeba přešít vlastnoručně vyrobené historické kostýmy. Někteří
z účinkujících totiž během těch

dvou let zhubli a mnozí zase naopak...,“ poznamenal na závěr s
úsměvem Marek Otruba.
Návštěvníci by si měli s sebou přinést vyfouknutá vajíčka, ubrousky
s velikonočními motivy, barevné
stužky a nějaké proutí na kocary.
Těšit se mohou na stánkový prodej, speciality na roštu i z udírny a
živá zvířátka.
Už nyní se Plumlovští nadšenci
připravují také na premiérový
ročník rockového hudebního
festivalu ŽRALOK fest, který se
v plumlovském kempu bude konat koncem dubna. Jeho hlavní
hvězdou se stane skupina Citron.

Všestranná autorka. Lilian
Amann se svojí knihou.
Foto: archiv autorky

Plumlov/mls - Poslední březnový víkend se na zámku Plumlov
ponese ve znamení zahájení
nové sezony 2012, které obstará
vernisáž obrazů Lilian Amann.
Krásu jejích děl můžeme poprvé obdivovat tuto sobotu 31.
3. v 15 hodin, a to v prvním poschodí vysokého zámku.
Autorka přiveze tentokrát tvorbu
vytvořenou rozdílnými technikami. Jednu část tvoří cyklus kreseb představující jemné portréty
v klasickém stylu. Třešničkou na

dortu bude malba na plátně, na
kterém je vyobrazena holčička,
která se stala námětem na obal
knížky pro děti „Pohádky a povídání z dávné Hané“. Další částí
bude grafika s černými linkami a
lehce surreálně-humorným nádechem.
„Tento styl mě v poslední době
zaujal, ale klasickou malbu a
kresbu si v repertoáru ponechávám i nadále. Zrovna ve stejný
den, kdy začíná moje výstava na
zámku Plumlov, bude probíhat

také vernisáž v Šarišské galerii
na Slovensku, kde se podílím
na mezinárodní výstavě kresby
a můj příspěvek je grafika v podobném stylu,“ uvedla autorka,
která svoje kresby úspěšně prezentovala také v kavárně Anděl
v Brně.
Lilian Amann ve Stuttgartu
přednáší psychologii chování,
interkulturalitě a emocionální
inteligenci. „Momentálně pracuji také na ilustracích pro svoji
sbírku sedmasedmdesáti tragi-

komických básniček s názvem
´Tajemnost slov´, kterou právě
dokončuji,“ poznamenala Lilian
Amann. Jak sama říká, do Plumlova se už těší. „Cítím se s tímto prostředím spřízněná. Vždyť
mne také inspirovalo k napsání
deseti příběhů pro moji knížku
pohádek, která bude mimochodem na zámku Plumlov k sehnání,“ vyjádřila se.
Po vernisáži bude na nádvoří
zámku připraveno množství dalších akcí pro malé i velké.

Anastázie Pospíšilová slavila
„STOVKU“ a Večerník byl u toho
(pokračování ze strany 3)
Anastázie Pospíšilová, která
v pátek oslavila sté narozeniny, přišla na svět v roce, kdy
se potopil Titanic. V té době
ve třídách visel portrét císaře
Františka Josefa II. Do školy šla
nedlouho poté, co se T. G. Masaryk stal prvním prezidentem
samostatného Československa.
Svého milovaného muže Vojtěcha si brala rok před tím, než
se poprvé na stříbrném plátně
objevil začínající Oldřich Nový.
Dceru Marii porodila na své
dvaatřicáté narozeniny ve sklepě domu v Pustiměři, kde se za
druhé světové války skrývala
před nacisty. Poté, co jí a jejímu muži komunisté znárodnili
obchod, našla zaměstnání v prostějovských Železárnách. S rodinou se přestěhovala do domu
v Držovicích, kde také společně
prožili zbytek života. Paní Anastázie dodnes ráda vzpomíná,
jak s manželem na prostějovské
radnici oslavili neuvěřitelné sedmdesáté výročí svatby.
„Ale nejlépe se mám teď, když
se o mě dcera tak hezky stará,“

hlásí s rozzářenými oči sympatická babička, která podle
svých slov začala stárnout až
po devadesátce. „Někdy mě
zlobí, třeba letos odklízela sníh,
i když jsem jí opakovaně říkala,
ať to nedělá. Nedá si říct, že prý
je to potřeba a ona to zvládne,“
´práskla´ nám na ni její dcera
Marie. Paní Anastázie každé
ráno začíná děkovnou motlitbou za to, že se nového dne dožila a ještě dopoledne vyráží na
tradiční procházku po Držovicích. Všichni ji tu znají, vždyť
mnoha sousedům pekla cukroví na svatbu. Na její narozeniny
jí v pátek přišli pogratulovat
lidé z obce v čele s místní starostkou a také zástupci České
správy sociálního zabezpečení.
Samotná oslava se konala v
sobotu, kdy se za ní sjela celá
rodina. A byla to vydařená veselice.
Do zástupu gratulantů se postavila i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který vám v dalším čísle přinese
s paní Anastázií Pospíšilovou
obsáhlý rozhovor.

Starostovi Pavlovic už nabídky
na DIVOKÝ SEX nechodí...
Pavlovice u Kojetína/mls Seriál sporů v PavlovPo dle
icích u Kojetína, který
roz hod nut í kom ise
nezúčastněnému diváku připomíná spíše
jej vša k nap adl ma nže l
povedený sitcom, napsal svůj další díl. Hádky
býv alé sta ros tky
v jedné z nejmenších
obcí regionu, které začaly
po volbách v roce 2010, minulý týden opět řešila
přestupková komise. Ta rozhodla o tom, že manžel bývalé starostky
Josef Soviar slovně napadl současného starostu Milana Lešikara. O
těchto faktech Večerník informovala jedna z obyvatelek obce, potvrdil nám je i současný starosta.
Josef Soviar po jednání přestupkové komise byl shledán vinným tím,
že slovně napadl současného starostu Milana Lešikara. Z prostějovské
radnice tak minulý týden odcházel s finanční pokutou. „Pana Lešikara
jsem nenapadl,“ stál si však za svým Josef Soviar. Komise o jeho vině
rozhodla, jak na základě svědectví samotného starosty, tak i dalších
svědků. Tatáž komise se před nedávnem zabývala případem, kdy byl
na internetové gay seznamce uveřejněn inzerát s telefonickým kontaktem na současného starostu Pavlovic u Kojetína. Ten byl stažen díky
zásahu policie. I v tomto případě byli jako pachatelé určeni lidé kolem
bývalé starostky Marcely Soviarové. „Roztoužení homosexuálové už
mi nějaký čas nevolají. Nicméně třeba dnes dopoledne jsme u nás na
úřadě měli další z mnoha inspekcí, které k nám dorazily na základě
anonymního udání. To si nedokážete představit, jaký je to ´záhul´. Jsem
přesvědčen, že jsme tou nejprověřenější radnicí nejen na Prostějovsku,
ale snad i v Evropě... Na druhou stranu díky tomu u nás už opravdu
všechno budeme mít tak prověřené a srovnané, že si na nás nepřijdou
ani ti nejpřísnější úředníci z Bruselu,“ glosoval v pátek aktuální situaci na
obecním úřadu v obci s dvě stě padesáti obyvateli Milan Lešikar.
Ten na rozdíl od Marcely Soviarové funguje coby neuvolněný starosta.
Jako takový pobírá měsíční mzdu 4 756 korun. Soviarová, která byla
starostkou „na plný úvazek“, měla plat přibližně třicet tisíc korun. Jelikož
nebyla opět zvolena, má ze zákona právo na odstupné ve výši pěti
měsíčních platů. Měsíční splátky na odstupné pro paní Soviarovou nyní
přijdou obecní kasu na více než plat současného starosty. „Částku sto
padesáti tisíc korun paní Soviarové kvůli napjatému rozpočtu splácíme v
měsíčních splátkách po pěti tisících korunách. Obec se totiž pod jejím vedením dostala do slušných dluhů,“ uvedl již dříve starosta Milan Lešikar.
A pak že je život někdy nuda. V Pavlovicích u Kojetína rozhodně ne..

„Můžu se těšit z podpory zastupitelů a ta se odráží i na mé práci,“
vypráví spokojený starosta Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský

Klenovice na Hané - Desátý rok v čele Klenovic
oslaví v příštím roce Stanislav Cetkovský. Ještě než
se tak stane, rád by získal dotaci na nový územní
plán obce či úpravu interiéru kulturního domu, čeká
i na vyjádření ministerstva životního prostředí, zda
se bude podílet na téměř třímiliónové obnově zeleně. „Musíme umět hospodařit s tím, co máme a na
co budeme mít. Hlavně nezdravě nezadlužit obec a
přitom se snažit i něco vybudovat,“ přeje si starosta.
Jiří Možný
Loni panoval v Klenovicích čilý stavební ruch. Do
čeho všeho jste se pustili?
„Jednalo se o tři akce - komunikace ke sportovnímu areálu,
dětské hřiště a úprava veřejného
osvětlení v souvislosti s přeložkou nízkého napětí. Ta na zastaralé a opotřebované rozvodné
sítí nastala po dvouleté přípravě,
když původní nadzemní vedení
nahradily kabely položené do
země. Zrušení nadzemního vedení vyvolalo také nutnou úpravu veřejného osvětlení, jelikož
některé úseky by poté nebyly
funkční. Úprava spočívala v pokládce většího množství kabelů,
propojení se stávajícími okruhy
osvětlení, umístění pěti nových

stožárů se svítidly a osazení nového rozvaděče. Všechny zemní
práce, montáže a dodávky materiálu přišly naši obec na čtyři
sta padesát tisíc a hradili jsme je
z vlastního rozpočtu.“
Co bránilo tomu, abyste
silnici ke sportovišti postavili již dříve?
„Po delší době se nám podařilo
dokončit místní komunikaci ke
sportovnímu areálu s chodníkem
pro pěší. Delší proto, že jsme se
snažili získat alespoň část peněz
z jiných zdrojů a také v letech
2009 a 2010 jsme stavěli sportovní centrum a komunikace by
výstavbou jistě utrpěla. Nejenom
pro obyvatele sedmi rodinných
domů, ale i pro návštěvníky centra přispěla nová silnice s možností
podélného parkování k zatrak-

mfortu
tivnění místní části a komfortu
zici je
denního užívání. K dispozici
vacích
celkem čtyřiadvacet parkovacích
míst, na konci komunikace je pak
točna. Celkové náklady si vyžářičemž
daly téměř milion a půl, přičemž
Olomoucký kraj přispěl pěti sty
tisíci z Programu obnovy venkoraje.“
va ((POV) Olomouckého kraje.“
Zmínil jste nové dětské
ětské
odohřiště. Jste s jeho podoojebou a využitelností spokojeni?
o„Za téměř půl milionu kodrun jsme na místě původo
ního a již dosluhujícího
dětského hřiště ve spor-tovním areálu vybudova-li zbrusu nové. Dětem jee
h
k dispozici sedm herních
prvků jako klasická hou-pačka, houpačka zvanáá
a,
hnízdo, lanová pyramida,
vsestava věží se skluzavukou, dvě pružinová houpadla a lanová dráha. Ta
se spolu s ´hnízdem´ těší u
adní
dětí největší oblibě. Základní
materiál tvoří akátové dřevo,
hou trkteré se vyznačuje dlouhou
uto invanlivostí a stálostí. Na tuto
vestiční akci jsme čerpali dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj
sáti tive výši téměř tři sta padesáti
át, aby
síc korun a lze si jen přát,

dětem slo
sloužilo velmi dlouho a
užívaly ssi na něm spoustu radosti a záb
zábavy.“
Zažádali jste i pro letošek
Z
Zažá
o do
dotace?
„Za již sch
schválené podpory Státního zemědě
zemědělského a intervenčního
fondu (S
(SZIF) prostřednictvím

Plánujete i něco dalšího?
„Během února jsme požádali o finanční příspěvky
z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na pořízení nového územního plánu
obce a na rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu.

„
„Vše
se bude odvíjet od množství
f
finančních
prostředků získaných
k
z krajských,
národních i evropských
zdrojů, nebo novelou zákona
o rozpočtovém určení daní...“
První
Pr muž obce STANISLAV CETKOVSKÝ
o tom, jaké má plány na její rozvoj
obecně pprospěšné společnosti
Prostějov venkov máme v plánu
provést st
stavební úpravy hřbitova a vyb
vybavení školní kuchyně.
Na místní
místním hřbitově vyměníme
dlažbu, do
doplníme veřejné osvětlení a mob
mobiliář, ve školní jídelně
nahradíme dosluhující myčku nádobí a jako doplňkové opatření se
nainstalují herní prvky v zahradě
mateřské školy.“

Každým dnem také očekáváme
rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace
na obnovu zeleně ve vybraných
částech obce z Operačního programu Životní prostředí. Rozpočet projektu činí téměř tři milioy korun.“
ny
Jaká je atmosféra v obci a
na zastupitelstvu, vycházíte spolu korektně?

„Atmosféra v obci do jisté míry
odráží náladu a pocity celé společnosti, ale přesto obec žije
svým poklidným a ustáleným
životem. Zastupitelstvo spolu
vychází velmi korektně, bez
vypjatých situací a špatných
nálad. Naším společným cílem
je rozvoj obce, nikoli pravý
opak... Můžu se těšit z podpory zastupitelů a tato podpora se
jjistě odráží i na mé práci.“
Co byste chtěl stihnout
do řádných voleb?
„Pokud bude naše žádost na obnovu zeleně schválena, budeme
tento projekt realizovat v roce
2013. Do voleb o rok později bychom se zaměřili ještě na
chodníky a rekonstrukci kulturního domu. Všechno se bude
zcela jistě odvíjet od množství
finančních prostředků získaných z krajských, národních i
evropských zdrojů, nebo novelou zákona o rozpočtovém
určení daní. Ale jako nejdůležitější vzhledem k ekonomické situaci považuji udržet léta
zaběhnutý chod obce, tedy provoz příspěvkových organizací,
organizačních složek, údržbu
nemovitého majetku, péči o
vzhled obce či služby občanům.“

Kultura v Prostějově a okolí
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LUCIE BÍLÁ ZNOVU
V PROSTĚJOVĚ

pařba na Arakainech

„Bude se mi o vás zdát,“ loučila se dojemně s fanoušky
Prostějov/mik
Exkluzivním hostem všech zastávek metalové
skupiny Arakain při letošním turné po České
Součást Arakainu. Lucie Bílá v Prostějově na pár desítek minut republice je nejúspěšnější česká zpěvačka Luzapomněla na svou popovou současnost a stala se z ní metalová cie Bílá, která právě v Arakainu v letech 1984
dračice.
Foto: Michal Kadlec až 1986 začínala. Dorazila i do Prostějova,
takže došlo ke změně oproti původnímu plánu,
Popová hvězda? Na pár okamžiků zapomeň- kdy se Bílá měla zúčastnit jen několika vybraných koncertů. „Původní záměr opravdu
te! Česká slavice Lucie Bílá vystoupila v pátek s byl ozvláštnit každý z koncertů přítomností
Arakainem před natřískaným sálem Společenského hosta nebo více hostů, protože se nedařilo sladomu a rázem se z ní stala metalová „dračice“. A dit kalendář turné se závazky Lucky Bílé. Proto
proč ne, říkala si spousta lidí. Vždyť právě Lucie Bílá byla volba dalších hostů na místě, aby tam, kde
Lucie Bílá, nebyl fanoušek ochuzen o
kdysi s Arakainem v polovině osmdesátých let mi- nebude
jistý atraktivní bonus! Postupem času se ale
nulého století začínala svoji pěveckou dráhu...
pracnou komunikací a obtížným přesouváním

koncertů a aktivit všech stran podařilo zajistit,
že termíny konečně vyhovují oběma a můžeme
tak slíbit, že na všech koncertech bude Lucie Bílá jako exkluzívní host. My jsme rádi,
protože jestli někdo k Arakainu nejvíc bytostně
patří, pak je to právě Lucie, která byla několik
let naší nedílnou součástí,“ řekl kytarista a zakládající člen Arakainu Jiří Urban.
Lucie Bílá na pódiu Společenského domu v
pátek excelovala. Vystupovala v prostřední
části tříhodinového programu Arakainu a
především duety s Honzou Toužimským byly
fanoušky tvrdého metalu přijímány více než
vřele. Po koncertu ji Prostějované vyprovodili neutuchajícím potleskem. „Byli jste skvělí,
dneska v noci se mi o vás bude zdát,“ loučila se
s Prostějovany Lucie Bílá.

Průřez historií. Arakain to bral v Prostějově postupně a z každého roku své existence předvedl pár metalových „pecek“.

Nejvýznamnější kulturní akce...
Koncert rockové skupiny slavící třicetileté výročí končil po půlnoci

ARAKAIN VYPRODAL SÁL PROSTĚJOVSKÉHO „KULTURÁKU“

Dunivý hlas. Po Aleši Brichtovi a Petru Kolářovi je Jan Toužimský třetím zpěvákem Arakainu v jeho třicetileté historii.

„Nadšení tryskalo větší měrou a úměrnou velikostí vyprodaného sálu,“ pochvaloval si lídr Jiří Urban
Prostějov/mik - To byl neskutečný nářez! Skladbami ze
svých starších alb i novými
peckami v pátek v sále Společenského domu v Prostějově
pokračovala metalová skupina Arakain ve svém jarním
turné po České republice.
Hostem Arakain Best of Tour
2012 v rámci oslav 30 let existence kapely byla i její bývalá
zpěvačka Lucie Bílá.
Arakain je zvyklý na vyprodané sály a nejinak tomu bylo i v
pátek v Prostějově. Přes dvanáct
stovek diváků – metalových ší-

lenců, se tísnilo v sále, ve kterém
po pár minutách koncertu bylo
neuvěřitelné dusno. Nejenom
kvůli řízným peckám Arakainu,
ale také pro chybějící ventilaci. Nedýchatelný vzduch ale
pořádně rozčísnul řízný zvuk
peprně naladěných kytar Arakainu. Samotný koncert zahájila rozhlasová nahrávka z roku
1982, ve které moderátor pořadu
Poslouchejte s Větrníkem Československého rozhlasu uváděl
píseň čerstvě založené skupiny.
„Poslechněte si novinku nedávno založené mladé rockové

skupiny, která si začala divně
říkat Arakain!“ Tento komentář
je starý přesně tři desítky let.
„Ahoj, Prostějove! Fakt jsme
tady, máme třicet,“ zaburácel
na jevišti svým dunivým hlasem zpěvák a frontman skupiny
Honza Toužimský.
Arakain v pátek po vystoupení
předkapely zahájil po deváté
hodině večerní svůj tříhodinový
koncert. „Rozdělíme ho na tři
části a brzy pochopíte proč. Ta
prostřední bude vyšperkovaná
účastí Lucie Bílé,“ vysvětlil
hned na začátku zpěvák Araka-

inu. „Líbí se mi, že z každého
roku své existence zahrají pár
písniček. Koncert má logiku,
stejně jako jejich celé turné,“
řekl Večerníku přímo v řádícím
davu fanoušků pan Richard,
muž okolo padesátky. „Na Arakain jsem šel poprvé, když jsem
byl na vojně. Bylo to v Plzni
někdy ve čtyřiaosmdesátém. Do
té doby jsem poslouchal metal
jen díky zahraničním deskám,
vůbec jsem tenkrát netušil, že i
v Československu může hrát tak
dobrá skupina,“ zavzpomínal
ještě Richard. Koncert Arakainu

skončil v Prostějově hluboko po
půlnoci. Vyprodaný sál byl šílený nadšením!
Během turné Arakainu se uskuteční celkem 14 koncertů. Kapela
zatím vyprodala víc než třetinu
všech zastávek. Vedle koncertu
v Polné, který byl vyprodán již
šest týdnů před termínem, už fanoušci vykoupili vstupenky i na
koncerty v Chyškách, Plzni, Brně
nebo Kardašově Řečici. Poslední
koncert se uskuteční 28. dubna v
Kladně, speciální vystoupení pak
ještě Arakain chystá před koncem
roku v Praze.

Nebylo k hnutí. Prostějovský koncert byl beznadějně vyprodaný.
V sále „kulturáku“ se tísnilo dvanáct stovek fanoušků metalu.
3x foto: Michal Kadlec

dárek od nás pro vás...

VYHRAJTE LÍSTEK NA... VĚRU ŠPINAROVOU!
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto exkluzivní
mediální partner, pro vás
ve spolupráci s pořádající
agenturou MUSIC MEDEA, připravil SOUTĚŽ O
VSTUPENKY na koncert
legendární české „rockové
babičky“ VĚRY ŠPINAROVÁ, která vystoupí ve
Společenském sále v Prostějově už příští neděli. A dá
se očekávat, 8. DUBNA 2012
bude „kulturák“ opět praskat ve švech. A díky Večerníku máte tradičně šanci být
u toho ZADARMO! Během

nadcházejících dvou týdnů totiž mezi vás rozdělíme
hned PŮLTUCET LÍSTKŮ!
Soutěž bude probíhat od pondělí 26. března do pátku 6.
dubna ve dvou dějstvích. V
každém z nich vylosujeme ze
správných odpovědí tři 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 Bílá Jawa 250,
Tenkrát na Západě,Měj mě
rád, Meteor lásky, či Raketou
na Mars.

Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku,
zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování
z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
KDE A KDY VYSTOUPILA VĚRA ŠPINAROVÁ
V PROSTĚJOVĚ NAPOSLEDY?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 30. BŘEZNA, jména první trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 2. dubna,
v němž také najdete otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či
tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „Koncert Věry Špinarové“. Můžete nám ale ovšem také volat na
známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960
042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. -pk-

Bylinky provoněly městskou knihovnu
Prostějov/nih – První březnové pondělí se mohli všichni bylinkářští nadšenci sejít
v prostějovské knihově a debatovat o svých názorech a
poznatcích se zkušenou bylinkářkou Zdeňkou Bašnou.
Ta zde vedla opět po dvou
letech přednášku s názvem
„Posezení u bylinkového
čaje“.

Osazenstvo bylo tentokrát ryze
ženské. Všechny zúčastněné si
vyslechly asi hodinový výklad
o protizánětlivých bylinkách,
dozvěděly se například, jak
správně bylinky sušit a sbírat,
jak je používat a k čemu která slouží. Sympatická dáma
Zdeňka Bašná přítomným také
během své přednášky poradila
různé recepty. Například jak

si vyrobit domácí měsíčkovou
mast, nebo jak si udělat čaj z jahodníkového listí.
Kromě bylinek byla řeč i o léčivých čajících nebo koupelích.
Některé zúčastněné si každé
slovo pilně zapisovaly, jiné jen
se zaujetím poslouchaly. Celkově se však odpolední posezení neslo ve velice příjemném
duchu, čemuž možná přispěla i

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury

Chvála prostějovských kulturních stánků
„Již podvanácté se s vámi setkávám na
stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně na konci
měsíce otevírám své kulturní okénko.
S radostí mohu konstatovat, že i nadále se setkávám především s pozitivními
reakcemi, a tak doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady města
Prostějova je vám moje přibližování
novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény přínosem.“
Většinou se ve svém dnes již pravidelném kulturním okénku věnuji kulturním akcím, které si z mého pohledu
v posledním měsíci zasloužily vyzdvihnout. Tentokrát bych se na kulturu
v Prostějově ale ráda podívala z jiného
úhlu a zaměřila se na ty, bez nichž by
se mnoho kulturních aktivit vůbec neu-

skutečnilo. Jde o galerie a další kulturní
zařízení, která výrazně přispívají k vytváření bohaté prostějovské kulturní
nabídky.

Aktivní knihovna
Velkou pochvalu si podle mého názoru v tomto ohledu zaslouží Městská
knihovna. Stačí pohled na její internetovou stránku, abyste viděli, že se zde
literární či výtvarná akce koná dokonce
častěji než jednou za týden. Dokladem
mohou být i dvě povedené březnové
akce, které proběhly na půdě Městské
knihovny. Na jedné straně to byl křest a
čtení z knihy Karla Foltýna „Vi to celé
Prostějov,“ a na straně druhé promítání a výstava fotografií Josefa France
z cest po Pobaltí.

ochutnávka výborného lipového čaje paní Zdeňky, chyběla
už snad jen nějaká bábovka a
posezení by se dalo nazvat anglickým čajem o páté.
Na závěr povídání se mohly posluchačky zeptat na cokoliv, co
je zajímalo nebo čemu v průběhu nerozuměly. Dotazy byly
různorodé, převažovaly však ty
´zdravotně problémové´.

Bohatá paleta galerií
K nejaktivnějším pořadatelům kulturních
akcí patří také Galerie U Hanáka, která
nám nabízí rozmanitou řadu fotografických i výtvarných výstav. Tento měsíc
šlo třeba o fotografie Jana a Lubomíra
Čížkových nebo o Petra Drábka.
Ke stánkům prostějovské kultury bez
pochyby patří také náš architektonický
skvost – Národní dům. I tam se střídají
mnohé zajímavé výstavy. V březnu zmiňme třeba pastely Jany Hejlové, které zdobí prostor tamní kavárny. Této výstavě
bych dala pomyslný titul Akce měsíce. A
své místo v prostějovském „galerijním“
světě mají bezpochyby i další místa Duha, kino Metro, Muzeum Prostějovska, RIC či okresní státní archív.
Díky všem, kteří rozvíjejí prostějovskou kulturu!
V dubnu bych vás ráda osobně pozvala na koncert irského písničkáře Marka
Gearyho, který proběhne 6. dubna v Klubu K 90.
Milada Sokolová, radní a předsedkyně
kulturní komise při Radě města Prostějova

Už příště SOUTĚŽ O VSTUPENKY!
Zajistěte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník
Předplaťte si periodikum, kde najdete nejaktuálnější

KULTURNÍ ZPRÁVY
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...

Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz
O FESTIVALU JEDEN SVĚT 2012 si můžete přečíst na straně 21 dnešního vydání

Ze života města
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První čištění - čtyřiatřicet PŘESTUPKŮ

INZERCE

Radnice začíná znovu zvažovat odtahy vozidel!

Jaro je tady a s ním každotýdenní série blokového čištění města. Během
uplynulého týdne měli
pracovní čety technických služeb při čištění
v lokalitě ulice J. Lady
v Prostějově obrovské
problémy. Práci jim
komplikovalo čtyřiatřicet
zaparkovaných vozidel,
jejichž majitelé nerespektovali zákazové značky a
zavazeli tak při úklidu. Město se po dvouleté odmlce
rozhodlo znovu uvažovat o odtazích vozidel!
Prostějov/mik
„V loňském roce jsme při
blokovém čištění města řešili
zhruba 650 přestupků řidičů. A
jak je patrné z prvního letošního čištění, majitelé aut se moc
nepolepšili,“ sdělil nám Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově. Také on by byl jednoznačně pro, aby se znovu zavedly odtahy vozidel. Ty se ale
už druhým rokem neprovádějí.
„Důvodem je rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky
z prosince roku 2010. To stanoví povinnost vrátit vozidlo zpět

na původní místo v okamžiku,
kdy pominul veřejný zájem na
odtahu vozidla. Jinými slovy
poté, co by bylo blokové čištění
dokončeno, museli bychom odtažená vozidla vracet zpět, což
je velmi technicky i administrativně náročné. Chtěli jsme proto spíše jít cestou vysvětlování,
proč je nutné vozidlo při blokovém čištění odstranit. Ne všichni však toto respektují,“ konstatuje Jiří Pospíšil, 1. náměstek
primátora města Prostějova. Jak
vzápětí potvrdil, město uvažuje
o znovuzavedení odtahů, samozřejmě podle litery zákona.

„Je to tak. Začínáme zvažovat zavedení odtahů vozidel
s následným navrácením na
původní místo. Blokové čištění probíhá přibližně dvakrát
ročně, takže se domníváme,
že je v silách majitelů vozidel
párkrát do roka s ohledem na
potřebu úklidu ve městě své
vozidlo odvézt. Bohužel, řada
řidičů toto stále nedodržuje,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil.
Jak již bylo řečeno, při prvním
letošním blokovém čištění
města v okolí
ulice J. Lady
řešili strážníci 34 řidičů,
kteří ignorovali značky
zákazu stání.
„Celkem dvacetjedna přestupků jsme
vyřešili uložením blokové
pokuty, zbývajících třináct
bude oznámeno správnímu
orgánu k vyřešení,“
uvedl velitel našich
strážníků Jan Nagy.
„Chtěl bych věřit, že počet
těchto přestupků klesne,

DONU už nic nezachrání
Z Neherovy továrny
kulturní památka nebude

Prostějov/mik - Definitivní konec! Budova Dony ve
Svatoplukově ulici půjde k
zemi. Tradice oděvnictví v
Prostějově přijde o část své
historie. Demolice může
začít kdykoliv a podle všeho zde vznikne obchodní
centrum.
Demoliční výměr, který vydala radnice, je totiž platný
a ministerstvo kultury nyní
potvrdilo, že pravomocné je
i rozhodnutí o tom, že Dona
nebude kulturní památkou.
To mohlo bourání unikátního
funkcionalistického objektu
odvrátit. Část opozice prostějovského zastupitelstva
před časem podala rozklad
proti prvnímu rozhodnutí
ministerstva, ale spíše šlo o
snahu zviditelnit se a zavděčit se několika málo lidem,
kteří proti bourání Dony
protestovali. „Rozhodnutím
ministerstva kultury nebyl
objekt bývalého zásilkového obchodního domu Dona
prohlášen za kulturní památku. Toto rozhodnutí nabylo
právní moci, je pravomoc-

Foto: archiv PV Večerníku

né,“ uvedla mluvčí ministerstva Markéta Ševčíková.
Jako hlavní důvod mluvčí
zmínila právě demoliční výměr. „Zásadní se při rozhodování ministerstva ukázala
skutečnost, že existuje platné rozhodnutí o odstranění
stavby, vydané Stavebním
úřadem Prostějov. Podle
zákona musí ministerstvo
respektovat práva majitelů
objektu nabytá v dobré víře,“
dodala mluvčí ministerstva.
Stavba leží těsně za hranicí
městské památkové zóny.
Prostějovská radnice tvrdí,
že podle zákona neměla jinou možnost než bourání povolit. Stavba totiž leží těsně
za hranicí městské památkové zóny a nevztahují se na ni
přísné ochranářské regule.
Historici a památkáři jsou
sice tvrdě proti, zákon však v
tomto případě podle radnice
žádnou možnost obrany nedává. Dona je navíc ve špatném stavu, do objektu zatéká a stavba pomalu chátrá.
Místo něj vznikne obchodní
centrum.

Radní pod palbou

Návrat k odtahům? Ještě během roku 2010
došlo v Prostějově ke stovkám odtahů vozidel. A
jelikož ani letos řidiči při blokovém čištění nerespektují zákazové značky, je možné, že se budou
znovu odtahovat! 2x foto: archiv Pv Večerníku
jakmile
si
občané zvyknou, že opět nastalo
období blokového
čištění. Důvodem tohoto vysokého počtu přestupků může

podle mne být také spíš nepozornost řidičů, kteří si zkrátka
nevšimli značky blokového
čištění, než její úmyslné ignorování,“ myslí si první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

komentář redaktora

Bude nám Dona chybět?
Michal Kadlec
Definitivně je rozhodnuto, že bývalá Neherova
továrna a pozdější sídlo
obchodního zásilkového
domu Dona půjde co nevidět k zemi. Demolici objektu už zřejmě nezastaví
ani nadpřirozené síly,
natož pár zastánců této
funkcionalistické budovy.
Dona má pech v tom,
že stojí jen pár metrů
za
hranicí
chráněné
památkové zóny města.
Tudíž současní majitelé
po obdržení demoličního
výměru nebudou mít
nejmenší
problém
chátrající ruinu poslat
k zemi. A nyní se nabízí
otázka. Bude nám Prostějovákům Dona skutečně
nějak chybět? Ano, jsme
na tuto budovu zvyklí,
poměrně skvěle zapadá do okolní zástavby
a určitou památkou na
slavného prostějovského
podnikatele skutečně je.
V tomto ohledu můžeme
být určitě nostalgičtí. Ale
co praktický rozum? Od
začátku devadesátých let
byla Dona v rukách několika majitelů. Ti všichni zde pár let podnikali,
vesměs neúspěšně, a objekt
opustili. A podle toho se

také vyvíjel technický
stav
celého
objektu.
Nenašel se nikdo, kdo
by ve své podnikatelské
kešeni našel potřebné
desítky milionů korun
na totální rekonstrukci.
Naopak, jeden majitel
za druhým tady nechal
padat vnitřní omítky, za
jejich podnikání se pomalu ale jistě začaly propadat stropy a to nemluvě
o zdevastovaných podlahách, rozvodech elektřiny a podobně. A střecha?
Darmo mluvit! Takže to
shrňme a podtrhněme.
Dona chátrá čím dál tím
víc, opravit ji nemá nikdo
zájem a ani na to nemá
peníze. Její zastánci, kteří
se bouří proti demolici a
požadují, aby byla budova prohlášena za kulturní
památku, zřejmě také nevytáhnou jednu jedinou
korunu na její opravu.
Tak co s tím? Ať to probíráme ze všech stran,
jiné řešení než demolice
prostě není. Dony je nám
líto, ale co se dá dělat.
Půjde k zemi a místo ní
současní majitelé postaví
nové obchodní centrum.
Zvykneme si na něj? Určitě. Stejně jako nedávno
na nové Lidly, Teska nebo
Alberty.

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

Město znovu získalo NEJVYŠŠÍ RATING

„Banky se o nás poperou,“ říká primátor města Prostějova Miroslav Pišťák
Prostějov - Už se to pomalu stává obehranou písničkou, o to víc tato skutečnost hřeje. Už poněkolikáté za sebou i letos Prostějov udržel vysoké ratingové
ohodnocení, které dokládá důvěryhodnost města dostát řádně a včas svým
závazkům. Společnost Moody’s Investors Service městu potvrdila rating Aa1.
cz, což je jedno z nejvyšších možných. Primátora Miroslava Pišťáka (na snímku) jsme na toto téma požádali o exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec
Pane primátore, jaké je odůvodnění opětovného získání
nejvyššího ratingu pro rok
2012?
„Národní rating města Prostějova na této úrovni odráží řadu
faktorů, zejména závazek současného vedení radnice udržet
nízkou úroveň zadlužení a také
dosavadní solidní provozní výsledky úřadu. A co je pro mě
velmi důležité, Prostějov patří
v rámci subjektů s hodnocením

na úrovni Aa1.cz mezi nejlepší
v České republice.“
Má naše město
tak dobré ekonomické hodnocení i kvůli
tomu, že není zaúvěrováno u
bank či jiných finančních
ústavů?
„Přesně tak. Ale nejenom to,
v tomto hodnocení je zohledněna rovněž naše snaha nenavyšovat provozní náklady a
rozumně investovat.“
Takže Prostějov
zatím investuje
jen do toho, na co má?

„Pochopitelně. My jsme zatím
nešli tou cestou, že bychom přijali nějaký úvěr. Budu naprosto
upřímný, existují některé naše
závazky, které nás ovšem v
současné době nijak neohrožují. Jsme například vázáni tím, že
ručíme za úvěr Domovní správě, která ho však splácí z vlastních prostředků. Takže městu
nehrozí žádné riziko.“
Pane primátore, proč si město doposud nevzalo žádný
úvěr? Nehodláte se pustit do
nějaké větší investice?

„Celou dobu, co mám na radnici na starosti hospodaření
města, jsem se ve své podstatě nebránil přijetí úvěru.
Ovšem za předpokladu, že
bude existovat maximální
shoda v celém zastupitelstvu v tom, že máme zájem
v Prostějově něco vybudovat
a vzhledem k tomu, že tato
potřeba je akutní a nesnese
odkladu. Pak i já budu stoprocentně pro to, abychom si
vzali úvěr.“
Doposud ale k
čerpání nějakého většího úvěru nedošlo.
Není to tím, že máte obavu
o komplikace s přidělením
výhodného ratingu? Hodnocení by například mohlo
výrazně poklesnout…
„Nemuselo by klesnout, pokud by agentura, která prověřuje hospodaření města,

konstatovala, že Prostějov
bude schopen bez radikálního omezení rozumných a
potřebných výdajů schopen
tento úvěr splácet. Vzít si
úvěr není nic špatného. Ale
musíme mít zaručeno, že si
ho vezmeme na něco, co je
ve městě nezbytně potřebné
a zejména, že budeme mít už
dopředu rozplánováno, jak
časově i co
do
objemu
ho budeme
splácet.“

Umíte si v nejbližší době, roku
či dvou let, představit nějakou
investici, na kterou by bylo zapotřebí si úvěr vzít?
„Zřejmě tehdy, pokud bychom
konstatovali, že je potřeba řešit
nějaký dopravní problém. A také
si umím představit, a na tom se
shoduji s většinou kolegů v Zastupitelstvu města, že pomocí
úvěru bychom mohli řešit palčivý
problém s životním prostředím ve
městě.“
Co se týká dopravy, to pochopí každý. Ale na co si brát úvěr
kvůli životnímu prostředí?
„Prostějov má jednu obrovskou nevýhodu, tou
je jeho zeměpisná poloha. Ležíme v kotlině a
díky větru k nám proudí nečistoty a smog až
z dalekého Ostravska.
A přestože za nečistý
vzduch si tedy nemůžeme
sami, například prů-

myslem, musíme tento problém
začít řešit. A výsadba zeleně
okolo města, která by mohla
zadržet část nečistot, bude
potřebovat značné investice.
Samozřejmě, je na to možnost
získat dotace, ale bez dostatku
vlastních peněz do toho jít nemůžeme.“
Pane primátore,
co znamená pro
město mít tak dobrý rating?
„Je to pochopitelně otázka prestiže a do určité míry také informace o tom, že nás a naše hospodaření kontroluje. A s výsledky
této kontroly se pak může každý
z občanů seznámit. Také nám ve
vedení města dává informace pro
naše další rozhodování o investicích. A kdyby se město Prostějov
rozhodlo v budoucnu pro přijetí
úvěru, tak s přihlédnutím k tomuto ratingu by byl Prostějov velice
solidním zákazníkem pro kteroukoliv banku. A myslím si, že banky by se předháněly v nabídkách,
aby nám mohly půjčit peníze.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

VEČERNICE SLAVÍ „PADESÁTKU“
Speciální strana nejen pro ženy se dočkala
úctyhodného jubilea. Dnes se s vaší příjemnou společnicí setkáváte již celkově popadesáté, a to je příležitost, jak ocenit váš zájem i
důvěru. VEČERNICE se totiž stala plnohodnotným čtením našeho periodika a dle vašich
ohlasů, se stala oblíbenou jak u něžnějších
poloviček lidstva, tak ale i mužů, kteří se
prostřednictvím jejích rad nechají často inspirovat. Jako výraz díků za vaši přízeň vám
v tomto týdnu nabízíme ojedinělou možnost,
získat některý ze zajímavých dárků!
Ti z vás, kdo správně odpoví na položenou
otázkou a budou mezi první padesátkou,
mohou se těšit na smíšený dárkový balíček
kosmetiky či malý prezent z kosmetiky. Na v
pořadí PADESÁTÉHO soutěžícího, či soutěžící pak čeká HLAVNÍ CENA, kterou je velký kosmetický balíček, poukázka do studia a
také PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU NA ROVNÝCH PADESÁT
TÝDNŮ!
Takže, neváhejte a pusťte se do toho –
OTÁZKA ZNÍ:
KDY JSTE MOHLI NA STRÁNKÁCH VEČERNÍKU NAJÍT PRVNÍ VEČERNICI?
Chceme znát číslo vydání, datum a rok.

Na vaše odpovědi čekáme na telefonním čísle
582 333 433, volat i posílat SMS zprávy můžete na 608 960 042, psát pak na e-mail: souteze@vecernikpv.cz s heslem“VEČERNICE“.
Padesátku šťastných zveřejníme hned v příštím vydání tohoto speciálu. Přejeme hodně
štěstí.

ZRCADLA V INTERIÉRU Kuskus-marocké lidové jídlo

Ta úplně první, vyrobená
leštěním kamene nebo kovu,
doplňují interiéry už od dob
starověku. Skleněná zrcadla
začali jako první používat
staří Římané, ale jejich výroba
se rozšířila až ve středověku,
kdy ji k dokonalosti dovedli
Benátčané. Dnes už jsou
běžným prvkem každé domácnosti.
To, že si díky zrcadlům můžete
doma opticky zvětšit prostor,
už určitě víte. Málokdo si ale
opravdu koupí několik tabulek
ze skla a rozvěsí je po zdech,
aby docílil toho zázraku. Nemusí
ale být jen a pouze praktickým
kouskem nábytku, či indikátorem
toho, jestli nám to sluší, nebo ne.
Můžete s nimi zacházet také jako
s dekorací, která dokáže dodat
interiéru potřebnou eleganci i romantiku.

Dokážete si představit život bez
zrcadla? Koho byste se pak ptala,
kdo je na světě nejkrásnější, že
ano? Ale teď už vážně....
Stejně jako funkce zrcadla je
důležitá i jeho estetičnost a vhodná kombinace s interiérem a ostatními doplňky.

Umístěním zrcadla na stěnu protilehlou oknu opticky zvětšíte
prostor a získáte maximum
z denního světla. Zrcadlové
dlaždice použité v malé kuchyni
na zdi za sporákem vám udělají
stejnou službu. Konečně se
zbavíte stísněného pocitu, jen si
asi trošku víc zaleštíte. Máte-li
prázdné bílé stěny, rozbijte velkou plochu zrcadlem s výrazným
rámem, který místnost citelně
oživí a rozveselí.
Koupelnová
zrcadla
jsou
vystavována největší zátěži
v podobě teploty a vlhkosti.
Z tohoto důvodu je dobré zvážit,
zda všechny materiály na zrcadle těmto „živlům“ odolávají.
Ať už plísně nebo koroze vám
mohou po čase estetický dojem
zkazit…
Také atypické tvary zrcadel či
koláže z jeho různých kousků

dokážou interiéru vtisknout osobitost a lesk velkého světa. Lze
je použít jako dekorativní povrchový materiál na různé druhy
nábytku, vytvořit z nich obrazce
na zeď, na stropě v nízkém bytě
vykouzlí nekonečný prostor.
Zrcadel můžete využít také při
tvorbě náladového osvětlení.
Takto byla zrcadla užívána při
zařizování palácových interiérů
v romantismu. Klasická je situace, kdy nad krbem visí zrcadlo
a před ním stojí zapálená svíčka.
Teplé a intimní světlo se pak rozlévá po celé místnosti a dodává
příjemnou romantickou atmosféru.
Zrcadlo ale není nutné pouze
věšet na zeď. Skvělého efektu
docílíte, i když ho necháte stát
jako sochu například volně
v prostoru, nebo jen tak úplně
obyčejně opřené o zeď.

rozhovor se zajímavou osobností...

pochází nejspíš ze Súdánu

Kuskus je arabský pokrm,
který se rychle zabydlel v Evropě a získal si přízeň mnoha labužníků. Jeho původ je
však značně nejistý. Nejspíš
pochází ze Súdánu a odtamtud přicestoval do severní
Afriky.
Mnozí z vás o něm už určitě
slyšeli. Někdo třeba ani netuší, že se jedná o těstoviny ve
tvaru žlutých kuliček. Vyrábí
se z bílé pšenice, krupice nebo
prosa. Je velice výživný, lehce
stravitelný, obsahuje vlákninu

a spoustu cenných látek, které
se nacházejí v obilovinách.
Kuskus je variantou rýže nebo
těstovin, používá se jako příloha k masu nebo k zeleninovým
pokrmům, dokonce i k omáč-

kám. Hodí se do ovocných i
zeleninových salátů, dá se připravit i na sladko jako moučník, lze ho konzumovat teplý i
studený a celé „vaření“ zabere
sotva pár minut. Můžete ho
připravit po evropsku v horké
vodě, nebo také expresně v mikrovlnce či na pánvi. Kuskus
seženete dnes skoro v každém
supermarketu, případně v prodejně se zdravou výživou.
Cena za 500 g obyčejného
kuskusu se pohybuje okolo třiceti korun.

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

„V Prostějově suplujeme profesionální galerii,“
říká o výstavních sálech muzea Kamila Husaříková

Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru pro Večernici jsme pro vás vyzpovídali
Kamilu Husaříkovou, zástupkyni ředitele
prostějovského muzea, kurátorku výstav
a členku komise pro nákup uměleckých
děl. Co její práce obnáší a proč ji tolik baví?
Dozvíte se v našem interview!? Přečtěte si
následující řádky exkluzivního interview...

„Práce v muzeu pro mě
byla na začátku takovým
zpestřením, postupem času
mě však úplně pohltila...“
Zástupkyně ředitele a kurátorka
KAMILA HUSAŘÍKOVÁ
vzpomíná na své začátky

Nikol Hlochová
Jak jste se k práci v muzeu vlastně dostala?
„Víceméně úplnou náhodou. Mojí největší zálibou byly odjakživa jazyky a tehdy ještě vlastivědné muzeum mělo volné místo. Jednalo se o zpracování starých tisků, které byly především v latině a
němčině, tak jsem se přihlásila a tehdejší pan ředitel si
mě vybral. Předtím jsem však nikdy o tom, že bych pracovala v muzeu, nepřemýšlela. Spíše jsem se chtěla více
věnovat právě těm jazykům, překládat, tlumočit a podobně. Ale je pravda, že tady v Prostějově to bylo hodně
problematické. A protože jsem už měla rodinu, nechtělo
se mi odcházet do jiného města, kde by těch příležitostí
bylo více. Práci tady v muzeu jsem proto brala jako takové zpestření a nakonec mě úplně pohltila...(úsměv)“
Vy máte tedy vystudovanou „jazykovku“?
„Ano, ale kromě toho jsem ještě studovala němčinu a teorii kultury, ale nedostudovala. Chybí mi
tři semestry... Po gymplu jsem se hlásila na filozofickou
fakultu, kam jsem se nedostala, protože jsem neměla ten
´správný politický profil´. Později, až když jsem pracovala tady, jsem se dostala na doporučení tehdejšího pana
ředitele na studium archivnictví. To mě však příliš nebavilo, proto jsem přestoupila právě na výše zmiňovaný
dvouobor, který jsem tedy studovala při zaměstnání. Pak
se mi narodil můj mladší syn a naskytly se mi v životě
určité komplikace, načež jsem se rozhodla studia zanechat. Ale teď už by se dalo říct, že dlouhodobá praxe
tady v muzeu mi to studium plně nahradí...“
Jste také členkou městské komise pro nákup
uměleckých děl, o co v této organizaci jde?
„Tato komise je v našem městě celkem výjimečná záležitost. Podle mě hodně souvisí s panem

primátorem, protože on má veliký vztah k umění a
podporuje tyto záležitosti. Úplně přesně nevím, jak
dlouho komise existuje, ale řekla bych, že tak sedm až
osm let určitě. Skládá se z odborníků nebo lidí, kteří se
o umění nějak blíže zajímají. Cílem je nakupovat díla
autorů, kteří jsou s Prostějovem nějak spjati, nebo těch
umělců, kteří Prostějov nějakým způsobem ztvárnili.
Někdy se však také podaří zakoupit dílo významného
autora, kdy je předpoklad, že jeho hodnota bude růst,
takže jde o takovou ´sázku na dobrou investici´. Do
loňského roku jsme vždy rozhodovali sami, co se koupí a nekoupí. Po rozvíření problémů v tisku máme nyní
už jenom tzv. ´doporučující funkci´. Navrhneme, co by
se mohlo nakoupit, a definitivně rozhoduje rada města
Prostějova.“
Prostějovském muzeum organizuje veliké
množství výstav, co všechno za jednou takovou výstavou stojí?
„Ano, za celý rok se u nás koná velké množství výstav
a expozic. Je to také vázané na to, že máme několik
výstavních sálů ve dvou budovách. Můžeme si dovolit jednak propojit sály a udělat jeden veliký projekt,

ale stejně tak dobře může existovat více dílčích výstav
v jednotlivých místnostech. Mojí prací je celý plán výstav zkoordinovat. Musí se pohlídat, aby se nekřížily
výstavy tematicky, časově a aby na ty souběžné nebyl
potřeba například stejný nábytek.“
Jakou kvalitu návštěvníkům nabízíte?
„Myslím si, že tady v Prostějově poskytujeme
výborné podmínky pro výstavy, především pro
ty výtvarné, a to i díky proskleným stropům a osvětlení. Osobně jsem si nejvíce zvykla na velké exkluzivní
výstavy, které se konají koncem roku. Ze začátku to
s nimi bylo docela problematické, protože jsme regionální institucí, tudíž pro prestižní galerie vlastně nejsme partnery a nemusí nám nic půjčovat. Výstavy však
měly obrovský úspěch, nikdy se s vypůjčenými díly
nic nestalo, takže v posledních letech jsme postupně
navázali spolupráci. Teď už jezdíme za konkrétními lidmi a díla si z galerií půjčujeme bez problémů.
Možná bychom si mohli dovolit uspořádat tyto veliké
výstavy i víckrát do roka, ale je pravda, že jsou velice
náročné z finančního hlediska, především pak na pojistky. Jak jsem ale už řekla, mám tyto akce nejraději,
přestože je to nejen pro mě hodně náročné. V rámci
mé práce je výstavu zorganizovat, jet pro ni, zabalit
ji a také se účastnit instalace. Běžně se stává, že díla
vozíme z dvanácti galerií po celé republice, což často
zvládáme za jeden den. A právě díky této akci a spolupráci často vznikají soubory, které jsou výjimečné a
normálně by spolu vystavené asi nikdy nebyly.“

A která z uspořádaných galerií se vám
osobně líbila nejvíc?
„ Asi to byla výstava Josefa Lady. Mimo jiné
bylo také velice příjemné přijít do výstavních sálů a
vidět je stále plné... Jinak z odborného kunsthistorického hlediska byla asi nekvalitnější výstava ´Pocta
kubismu´. Závěrem bych dodala, že moje práce mě
baví a naplňuje. Možná také hlavně proto, že za sebou cítím podporu pana ředitele, který je se mnou ve
všech těchto věcech naladěný na stejnou notu, za což
mu děkuji...(úsměv)“
INZERCE

Zpravodajství
Dávný parťák Romana M. promluvil:

„Ať ten darebák z vězení už nevyjde!”
Téma:

VRAŽDA

Prostějov/mls - „Vždycky
to byl hajzl. Ale to, co
udělal teď, to už překročilo
všechny meze,“ takhle se
o vrahovi jednaosmdesátiletého muže z Okružní ulice
vyjadřují všichni, kteří ho
znají. Nedělají si o něm vůbec
žádné iluze. „Seznámil se
třeba se ženou, začal s ní žít,
sledoval, kde si ukládá peníze
a pak ji normálně o všechno
okradl,“ zmínili se mnozí z
jeho známých. Patří mezi ně
i ti, které s ním spojila kriminální minulost. „Je to hrozný
darebák. Přál bych mu, aby
dostal minimálně dvacet let a
z vězení už nevyšel!“ vyjádřil
se o Romanovi M. jeho dávný
parťák.

Ten mu před pětadvaceti lety pomohl ukrást historický automobil
BMW z roku 1937. „Roman M.
si k sobě vždycky vybíral lidi,
kteří se dostali do těžké životní
situace. To byl i můj případ.
Těsně před krádeží jsem se rozvedl a zároveň při autonehodě
rozmlátil svoji škodovku. Kvůli
tomu jsem se dostal do velkých
finančních problémů. Roman M.
si mě vyhlédl a nabídl mi, abych
mu pomohl toho veterána odvézt.
Že jsem mu na to kývl, byl ode
mě velký zkrat, za který jsem už
dostatečně zaplatil,“ popsal muž.
Když se vše provalilo, snažil se
Roman M. svést všechnu vinu
právě na něj. „Nestačil jsem se
divit. Najednou dělal, jako by
to všechno byl jen a jen můj nápad, on mi pouze pomáhal... Po
této zkušenosti je mi skoro líto
toho Davida B., který s ním do té

Okružní ulice šel. Roman M. se
na něj určitě bude snažit všechno
svést stejně, jak to dělal v mém
případě,“ vyjádřil se muž, který
za krádež auta ve vězení strávil
dva roky.
Po propuštění se už snažil žít
normální životem a Romanovi
M. se vyhýbal, jak jen mohl.
„Když se napil, býval hodně
agresivní. Nechtěl jsem s ním
mít už absolutně nic společného.
Přesto mě jednou napadl v restauraci na Šárce. Já jsem se mu
ubránit dokázal, ale ten starý pán
proti němu neměl žádnou šanci...
Je hrozné, že to tak skončilo,“
uzavřel muž z Prostějova, jehož
identitu má redakce Večerníku
k dispozici, ale na jeho přání ji v
tuto chvíli odkrývat nebudeme. A
ani nechceme. Čekáme, co dál,
na Romana M., ale i Davida B.
vyplave na povrch...

POLICIE STÁLE MLČÍ
Olomouc, Prostějov/mik - Uběhl další týden a Večerník se ohledně vraždy v Okružní ulici
snažil získat informace z policejního vyšetřování. Marně. „K případu se až do jeho uzavření
nebudeme vyjadřovat,“ zní nadále z olomoucké krajské policie. Musíme opět konstatovat, že
tento opravdu podivný přístup Policie ČR směrem k veřejnosti nechápeme. Z jiných zdrojů jsme
se totiž například dozvěděli, že kriminalisté by už měli mít výsledky vzorků DNA zajištěných
na těle nebohého zavražděného staříka a že se objevily i další nové skutečnosti. Věříme také, že
i sami vyšetřovatelé pokročili ve svých úkonech a jsou zase o něco moudřejší. Bohužel „pochlubit“ se se svými výsledky nechtějí...
A tak tedy není jasné, zda-li zmíněné vzorky DNA skutečně patří předpokládanému vrahovi
Romanu M., a zda byl hlavním viníkem on, či jeho komplic David B. na kterého vinu hází..
Snad nám už brzy policie konečně něco prozradí...

DÍRA před rondelem...

(dokončení ze strany 3)
„Z hlediska bezpečnosti v silniční
dopravě je to silná závada,
kdy hlavně cyklista může při
průjezdu přes zející otvor lehce
spadnout a těžce se zranit. Ovšem
pochopitelně si stěžují i řidiči, kteří
upozorňují na možnost poškození
podvozků vozidel při projetí přes
tento příčný odvodňovací žlab,“
potvrdil Večerníku Michael Vafek,
dopravní inženýr Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově,
že se jedná o nezanedbatelný pro-
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blém. „Náš inspektorát na něj už
v loňském roce upozornil majitele
pozemku, kterým je společnost
OMV Praha. Bohužel, bez jakékoliv odezvy. Prostějovský odbor dopravy magistrátu svolal jednání,
na kterém zástupce OMV nechtěl
přiznat, že tato společnost je
skutečným majitelem pozemku, a
tudíž je zodpovědná i za technický
stav kruhové křižovatky. Tímto
stavem tak nemá dodnes problém
uspokojující řešení,“ dodal M.
Vafek.

Společnost
OMV
zatím
Večerníku neposkytla žádné
vyjádření, přestože jsme o
vyjádření žádali. Jak jsme se
ale dozvěděli, OMV zatím
nemá vyřešeny problémy
s převodem majetku jako
nástupnická organizace po
společnostech Petra a Aral,
které vlastnily pozemky v
okolí rondelu v Plumlovské
ulici. A prostějovský magistrát
vozovku také nechce opravit,
protože se nejedná o pozemek
města. Kdo tedy v co nejbližší
době zajistí bezpečnost na této
komunikaci?

zpověď redaktora...

Reportáž od domu „Čunkových“ Romů

„UMLÁTÍM TĚ LOPATOU“ aneb

jak se žije s Romy v Dřevnovicích
Dřevnovice/Martin Zaoral
„Jestli náš barák vyfotíš, tak už nevstaneš, to ti přísahám!“ řval na mě jeden z romských mladíků. „Vypadni odsud, nebo
neodejdeš po svých. Už jsem párkrát seděl, klidně půjdu sedět zase!“ vyhrožoval zase další. Jelikož jsem k podobným
verbálním útokům poměrně otrlý, tak jsem pouze odvětil, že jsem na veřejné cestě, odkud mě nikdo z nich nemá co vyhazovat. Na to mi jeden z mladíků strhl z ramene redakční fotoaparát a odběhl s ním do domu. Přesto snímek domu rodiny
Ščukových žijících v Dřevnovicích nakonec vznikl... (reportáž si můžete přečíst na straně 8 dnešního vydání)
Když jsem od nedalekých Nezamyslic přijížděl do vesničky
Dřevnovice, nic nenasvědčovalo
tomu, že bych se zde měl setkat
s nějakým větším problémem.
Vítaly mě opravené cesty, zametené chodníky i vstřícná starostka Bohumila Charvátová.
Spolu s ní jsem vyrazil k domu
rodiny Ščukových. Právě u nich
se zdržoval Štefan Tulej, který
byl prostějovským soudem
za krádež na nezamyslickém
nádraží odsouzen k několika
měsícům vězení. Zároveň
mě zaujal fakt, že se jedná o
rodinu, kterou před šesti lety na
Prostějovsko vystěhoval tehdejší
starosta Vsetína Jiří Čunek. Dům
v Dřevnovicích jim koupila
vsetínská radnice, a přestože zde
už šest let žijí, dodnes tu nemají
vedeno trvalé bydliště. Usadit se
zde natrvalo podle svých slov ani
nechtějí a stále se touží vrátit do
Vsetína.
Zajímalo mě, jak se Romům
v Dřevnovicích žije a jak vycházejí s místními obyvateli.
Nikdo z nich nemá práci, o to
více však mají energie. Cestou jsem si všiml, jak přibližně
pětiletá romská dívenka kálí na
silnici v mezeře mezi dvěma zaparkovanými auty. To už jsme se
společně přiblížili k domu rodiny
Ščukových. Z něj na nás vyběhli
tři muži. Začali pokřikovat, že

„Jako reportér toho zase
tolik neriskuji. Ale co
místní obyvatelé?“

V Dřevnovicích. Kvůli této fotografii se před domem rodiny
Ščukových strhla hádka...
Foto: Martin Zaoral
tam nemáme co dělat. Hlasité
urážky směřovaly nejen ke mně,
ale překvapivě dokonce i směrem
ke starostce obce, kterou nejstarší
z mužů nazýval „podvodnicí“.
Následně na to mi jeden z
mladíků vytrhl foťák z ruky a
odnesl ho do domu. Začala mi
docházet trpělivost. Důrazně
jsem opakoval, ať ho okamžitě
vrátí. Nastalou situaci musela
uklidňovat „matka rodu“ Růžena
Ščuková. Ukázala se jako jediný
člověk, se kterým se v tu chvíli dalo mluvit, ač i ona chvílemi neměla daleko k hysterii. Po
několika minutách dohadování
nakonec mladík foťák z domu
přinesl a vrátil mi ho. Paní starostka se mezitím dovolala na Policii
ČR do Němčic nad Hanou, kde

nahlásila krádež fotoaparátu a
moje napadení. Jelikož jsem
měl svůj přístroj opět u sebe,
poprosil jsem ji, aby policejní
hlídka na místo nevyjížděla, že
to zvládneme sami. Jelikož jsem
spěchal, bál jsem se, že by se
to čekáním na policisty mohlo
zbytečně protáhnout. Skutečně
paradoxní však bylo to, že krátce na to jeden z Romů rovněž
volal na policii s tím, že jsem
rodinu napadl a obtěžoval... Přes
opakované výhrůžky ze strany
přítomných Romů jsem si dům
Ščukových vyfotil, odmítl vyzvání „na férovku“ a následně se
společně s očividně otřesenou
starostkou vypravil zpět na obecní úřad. „Určité problémy tu jsou
na každodenním pořádku, ale k

něčemu podobnému tady dlouho
nedošlo...,“ přiznala se mi cestou
Bohumila Charvátová.
Coby redaktor přijedu na
místo a zase odjedu. Kromě
jednorázového napadení, ať
už slovního či fyzického (a k
tomu v tomto případě nedošlo)
v podstatě nic neriskuji. Ale
co místní lidé a především
sousedé, kteří tu musí žít?
Jak těm se nedaleko domu
romské rodiny Ščukových
žije? Nakonec jsem se na
jejich zkušenosti raději ani
neptal. Měl jsem vážné obavy,
že by se jejich výpovědi
mohly obrátit proti nim... Za
každodenní znepříjemňování
životů starších lidí, kteří se
kromě neustálého volání policie nemají jak bránit, by to
nestálo. Ke zlepšení situace
by to totiž v tomto případě
pravděpodobně nevedlo. Jen
se tak ptám, kam až toto povede a co všechno se může stát
při obyčejném lidském soužití,
či nevinné komunikaci...

Série požárů chatek v Močidýlkách je vyřešena: Zakládal je člověk, který má lidem pomáhat...

ŽHÁŘEM je dobrovolný HASIČ z Vrahovic!
Dva měsíce žili zahrádkáři ve své kolonii u dálničního nadjezdu v Močidýlkách ve strachu. Někdo
jim totiž hned několikrát zapálil dřevěné chatky,
ve kterých měli zařízeno skromné obydlí nebo
uloženo všelijaké nářadí. Hasiči měli jasno o tom,
že šlo vždy o činy žháře. A policie minulý týden
zjistila pachatele. Odhalení je přitom doslova
skandální, vyklubal se z něj totiž dobrovolný hasič
z Vrahovic! Tím tak definitivně padlo podezření,
že za požáry stojí bezdomovci, kteří se zahrádkářům chtěli mstít...
Prostějov/mik
Žhář v Močidýlkách poprvé
udeřil koncem února, kdy hasiči
vyjížděli k případu v domnění,
že mezi zahradami hoří tráva. Až
na místě zjistili, že v plamenech
je jedna chatka, od které se oheň
rozšířil i na sousední dřevěnou
kůlnu. Podruhé v této lokalitě
hořelo nedávno. V pondělí 12.
března tady lehly popelem dvě

dřevěné boudy. Vzdálenost mezi
těmito objekty byla deset metrů,
tudíž bylo zřejmé, že nemohlo jít o náhodu. Policie tak oba
případy po závěrech hasičských
odborníků vyšetřovala jako
žhářské útoky. A minulý týden
spadla klec!
„Víte, že tím žhářem je dobrovolný hasič od nás? A pozor,
chce se to zamést pod koberec,“
upozornil redakci Večerníku v

To je ironie! Úmyslně založené požáry v zahrádkářské kolonii v
Močidýlkách už mají svého pachatele. Je jím hasič z Vrahovic, který
zřejmě pomáhal i s hašením...
Foto: HZS Olomouckého kraje
e-mailové zprávě muž z Vrahovic. Vzápětí nám tuto informaci
potvrdili lidé, kteří jsou spjati
s vyšetřováním série požárů v
Močidýlkách. Zatímco si tak
už občané z Vrahovic o místním hasiči, který je podezírán
ze žhářství, šuškali na každém
rohu, oficiální místa o tom až

do pátku mlčely. A hasiči i policie prakticky nechtěli konkrétní
informace k závažnému provinění podat ani v dalších dnech.
„Můžeme jen potvrdit, že případ
sériového žhářství, při kterém
pachatel úmyslně zapaloval dřevěné chatky a další objekty v zahrádkářské kolonii Močidýlka v

Prostějově, byl policií dopaden.
K jeho osobě se ale nebudeme
vyjadřovat. Nicméně pokud
se potvrdí, že oním žhářem je
hasič, bude to pro nás velmi nepříjemné a trapné,“ sdělil Večerníku v telefonickém rozhovoru
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Opravdu skandální záležitost
se snažil zlehčovat člen Sboru
dobrovolných hasičů ve Vrahovicích. „Já se vám nebudu do
uzavření šetření tohoto případu
Policií ČR k ničemu vyjadřovat.
S některými médii mám velice
hořkou osobní zkušenost, takže
se nezlobte, že k tomu odmítám poskytnout informace. Vaše
zdroje z Vrahovic jsou velice
zkreslené a pocházejí z oblasti
jedna paní povídala,“ odpověděl na náš dotaz elektronickou
poštou Miroslav Vantuch, velitel
čety Sboru dobrovolných hasičů
ve Vrahovicích.

Policie byla na informace rovněž
velmi skoupá. Ostatně jak je v
poslední době zvykem...
„Ve věci, kterou uvádíte, skutečně probíhá rozsáhlejší šetření právě z důvodu, že v této lokalitě se
jednalo o opakovaný požár. Dosud není vyčíslena škoda a nikdo
nebyl k dnešnímu dni ze skutku
obviněn, respektive nebyly dosud
zahájeny úkony trestního řízení. I
proto nelze v současné době být
více konkrétní. Jak to okolnosti
dovolí, budeme veřejnost informovat,“ uvedla Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Vrahovický sbor dobrovolných
hasičů je organizační složkou
prostějovského magistrátu. A
naše zjištění, že oním žhářem
z Močidýlek je skutečně hasič
z Vrahovic, nám ale potvrdil
člověk nejpovolanější - primátor města Miroslav Pišťák. „Je
to bohužel opravdu skandální!
Člověk, který má lidi zachra-

ňovat a případně hasit požáry,
je sám zakládá. A možná proto,
že mu to činí radost... Je to ostuda, která je černou kaňkou pro
všechny dobrovolné hasiče. Já
jenom věřím, že jde o naprostou výjimku,“ svěřil se nám se
svými dojmy první muž prostějovského magistrátu. A jak
vzápětí dodal, zmíněný hasič už
není hasičem... „Jakmile jsem se
dozvěděl informace od policie,
že zmíněný člověk je důvodně
podezřelý ze žhářství, dal jsem
podnět k ukončení jeho působení u Sboru dobrovolných hasičů
ve Vrahovicích. Takový člověk
prostě nemá u záchranné jednotky co dělat..,“ dodal v exkluzivním vyjádření pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor města
Prostějova.
Po dalších podrobnostech o
dopadení žháře budeme pátrat i během tohoto týdne. Přinést se vám budeme snažit i
rozhovor s pachatelem...

Mladí barmani míchali drinky Ukradli prázdné láhve od piva a půjdou sedět
Prostějov/mik - Natřískaný
sál Společenského domu,
vymazlený
doprovodný
program, skvělá bouřlivá
atmosféra. To byly aspekty
v pořadí již 15. ročníku Hanáckého poháru v míchání
nápojů, který jsme mohli
sledovat ve středu ve Společenském domě v Prostějově.
V letošním již patnáctém
ročníku si to o vavříny rozdali junioři i profesionální
barmani. Vítězem v kategorii „Junior“ se stal Martin
Gottwald ze SOŠ v Litovli,
vítězem v kategorii „Profi“ Petr Slavíček z Karibic
Cocktail Bar a služby. Dlužno dodat, že v míchání nápojů se neztratili ani zástupci
pořádající prostějovské školy. Na šestém místě skončil
v těžké konkurenci sedmatřiceti mladých barmanů junior
Tomáš Musil.

ZA „HOVADINU” DO VĚZENÍ? Někdy to jinak nejde...
Prostějov/mls - Neustále přibýmejdanu. Načapali je však
vá mladých lidí, kteří sice nejprostějovští strážníci, kteří
Kdy se
sou žádní kriminálníci, přesto
obzvláště s Josefem Prekončí ve vězení. Opakovaně se
issnerem už mají opravdu
vzpamatují?
totiž dopouští drobných krábohaté zkušenosti, načež

Skvělá atmosféra. Mladí barmani míchali skvělé drinky a jejich
umění fandily stovky nadšených diváků.
Foto: Michal Kadlec

deží, díky nimž si přijdou pouze na pár korun, avšak veškeré
alternativní tresty, jakými jsou
například veřejně prospěšné
práce, v jejich případech selhávají. Soud pak nemá jinou
možnost, než je zavřít. Tito
mladí jsou jednak velice nespolehliví, problémem u nich
bývá už jen to, aby v daném
termínu dorazili na konkrétní
místo, navíc pracovat asi nemohou, nebo spíše nechtějí...
Že to rozhodně nemusí být
problém pouze romských slečen a mladíků, dokazuje příklad Tomáše Veselého a Josefa
Preissnera z Prostějova.

Ilustrační foto
Dvaadvacetiletý Tomáš Veselý a o něco starší Josef Preissner v listopadu loňského
roku přestřihli plot a ze skladu
obchodního domu Kaufland
vzali šedesát prázdných láhví
od piva. Chtěli je vrátit opět
v Kauflandu. Jejich záměrem bylo získat pár korun na
pokračování svého rozjetého

spadla klec..
V případě podobných krádeží
soud uděluje obvykle alternativní nebo podmíněné tresty. Z
nich si však oba výtečníci vůbec nic nedělali. Oba už před
tím kradli v Kauflandu či Tesku
a dopustili se mnoha dalších
drobných krádeží. Za některé z
nich byli i odsouzeni, přesto vesele kradli dál. A tak oba půjdou
sedět. Tomáše Veselého soud
poslal do vězení na třináct měsíců nepodmíněně, Josef Preissner by si měl odsedět devět
měsíců.
„Velice dobře si uvědomuji malou závažnost trestného činu, za

který byli oba mladíci odsouzení. Navíc se k němu přiznali.
Nicméně v jejich neprospěch
hovoří hlavně to, že se něčeho
podobného dopouštěli opakovaně. Ani jeden z nich přitom
neprojevil zájem změnit způsob
svého života. Ve vězení dostanou čas zamyslet se nad tím,
jak chtějí svůj život prožít, aby
se dokázali sami vzpamatovat,”
vysvětlil soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, oba odsouzení si
ponechali lhůtu pro možnost
odvolání.

Společnost 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!!!

Barbora Fečová
16. 3. 2012 54 cm 3,90 kg
Němčice nad Hanou

Julie Boudová
19. 3. 2012 48 cm 3,15 kg
Prostějov

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

Filip Kaštyl
18. 3. 2012 49 cm 2,85kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Karolína Žandová
19. 3. 2012 52 cm 3,80 kg
Prostějov

Elen Dlouhá
16. 3. 2012 50 cm 3,45 kg
Hrubčice

CAPARTI ZAMÍŘÍ K ZÁPISŮM DO „MATEŘINEK“
Romské děti letos přednost mít nebudou...

Už na konci týdne povedou rodiče z Prostějova své
ratolesti poprvé do mateřinek. „Zápisy do školek se
budou konat v pátek 30. března od osmi do sedmnácti hodin,“ informoval František Říha, vedoucí odboru školství prostějovské radnice. Ve stejný
den jako v městských školkách proběhne zápis i
v křesťanské školce na Sídlišti svobody, jejímž zřizovatelem je olomoucké arcibiskupství. Zapsány
budou děti od tří let. V uplynulých dvou letech se
přitom prostějovské mateřinky musely potýkat s
velkým náporem předškoláků...
Prostějov/mls

Ředitelé mateřských škol budou i letos upřednostňovat
tříleté potomky obyvatel města. Výhodou vždy býval také
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV -HELEN DORON EARLY ENGLISH: plánovaný nástup maminky
do práce. To se mělo původně
změnit. Vláda totiž na podzim schválila strategii, která
„Někdo věří na velikonoční ři sportovat, anglicky rýmovat a Více informací najdete na zvýhodňovala děti ze sociálně
zajíčky, někdo na piráty. Kdo snad i trošku notovat.
www.angličtinaprodetiprosví, kde všude bylo moře, říká Helen Doron Early English je tejov.cz.
se, že všude! Tudíž máme známá svými jednoduchými, ori- Angličtina otevřela teď v
šanci i my. Podle legend se ginálními a na staré známé me- březnu tohoto školního roku
právě v období Velikonoc sta- lodie nazpívanými písničkami, pokračující kurz pro školáky,
ré, tajemné poklady mohou v nichž se komentují a dokumen- optimální pro 3., 4., ale i páotevřít...“ Tak začíná pozván- tují veškeré denní i noční aktivity, tou třídu. Ještě teď je možné
ka na druhý ročník ´Cesty od umývání nádobí, přes jízdu naskočit jako LAST MINUza velikonočním pokladem autobusem a jinými dopravními TE. Začátkem května bude
Angličtiny pro děti Prostějov prostředky, počítání dopředu i po- zahájen zápis do kurzů na
Prostějov/red - Studenti prostězpátku až po zdravý jídelníček.
HDEE´.
příští rok.
jovských gymnázií se pustili do
Po loňském úspěšném tažení
mladých angličtinářů na velikonelehkého úkolu, když se roznoční vajíčka vyráží „Angličtina
hodli v pátek 6. dubna uzavřít
pro děti HDEE Prostějov“ za pove Společenském domě v Kokladem i letos. Tentokrát se zlamenského ulici sezónu charitatokopecké tažení prožene městivním plesem „POMÁHÁME
tem už tento pátek 30. března.
TANCEM“, kterým hodlají
Podle slov Evy Šmídové, manapodpořit onkologickou ambužerky LC Prostějov, byla právě
lanci v Prostějově.
městská trasa vybrána záměrně,
„Na tento projekt jsme dostali
s cílem osvěžit, nebo osvojit si
podporu z programu ´Think Big´,
který nabízí finanční podporu
slovní zásobu související právě
mladým lidem se zajímavým nás tématem Prostějova. „Snažíme
padem. Z tohoto příspěvku uhrase vždycky spojit příjemné s užidíme veškeré náklady s plesem
tečným a angličtinu dětem ´podspojené, tím pádem si můžeme
strkovat´ za všech okolností. Tak
dovolit darovat celý výdělek pronám to přikazují často adrenalistějovské onkologii,“ prozradil
nová pravidla multisensorického
jeden z organizátorů akce Tomáš
vyučování,“ přidala Šmídová.
Lázna. Spolu s ním se do příprav
K povinné výbavě účastníků
plesu nejvíce pustili Jana Větříšpatří vedle optimální nálady, tj.
ková a Tereza Dokládalová.
odhodlaně bojovné, ale týmově
„Velice rychle nám došlo, že zorgapřátelské, samozřejmě angličtina
Život hrou. Už podruhé se Angličtina pro děti Prostějov vypraví za
nizovat ples takového rozsahu nea hudební predispozice. Kromě
bádáním po Velikonočním pokladu.
Foto: archív APDP
bude nic jednoduchého,“ podotkla
práce s mapou budou angličtiná-

Cesta za velikonočním pokladem...

slabého prostředí. Dosud se
především menší romské děti
dostávaly do školek obtížně,
protože jejich matky většinou
nebyly zaměstnané. Podle
Agentury pro sociální začleňování byla podmínka zaměstnání
matky v důsledku diskriminační. Právě tato agentura zpracovala strategii, podle níž by
děti ohrožené sociálním vylou-

čením měly chodit do školky
povinně. Navíc měly mít nárok
na hrazení jízdného, stravného, školních výletů i pomůcek.
Tento krok se setkal s obrovskou nevolí ze strany zaměstnaných matek i pedagogů.
„Není to spravedlivé. Tříleté
dítě není vůbec jednoduché
umístit ve školce. Všude je
plno. Přitom zaměstnavatel už
předpokládá, že nastoupím do
práce, čekat na mě nebude,“
vyjádřila se pro Večerník například Hana M. z Prostějova.
Po tlaku veřejnosti tak zřejmě
strategie zvýhodnění dětí ze
sociálně slabých rodin nebude letos převedena do praxe.
„Rozhodnutí o umístění dítěte
do mateřské školy je v pravomoci ředitele školy. Nicméně
základní kritéria by měla zůstat
stejná jako v minulých letech.
Patří mezi ně i to, že budeme
chtít vyjít vstříc ženám, které

po skončení mateřské chtějí
nastoupit do zaměstnání,“ sdělil
nám František Říha.
Kvůli zájmu o umístění dětí
v mateřských školkách navýšila loni prostějovská radnice počet míst ve školkách
o padesát míst a to zejména
otevřením školky v Dvořákově ulici a zvýšením kapacity
školek ve Fandrlíkově a Raisově ulici a také v Čechovicích. Rovněž radnice nedávno
zjišťovala zájem rodičů o provozní dobu školek. Na základě toho se ji rozhodla rozšířit.
„Od prvního dubna budou mít
mateřské školky otevřeno až
do pěti hodin odpoledne,“ prozradil František Říha.
Problém s umisťováním dětí
do školek rozhodně není pouze
v Prostějově. Například v Brně
se letos do mateřinek přihlásilo
dvakrát více dětí, než bylo volných míst...

STUDENTI pomáhají tancem:
Výtěžek z vlastního plesu hodlají
věnovat onkologické ambulanci

Vedení města poděkovalo prostějovským učitelům
Na „SVŮJ DEN“ bylo oceněno šestadvacet pedagogů

Sláva. Ocenění z rukou náměstků primátora Jiřího Pospíšila a
Zdeňka Fišera převzalo v pátek v Národním domě šestadvacet
prostějovských učitelů.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - V pátek večer
se v divadelním sále Národního
domu uskutečnilo slavnostní
předání ocenění šestadvaceti
prostějovským pedagogům u
příležitosti Dne učitelů. Vedení
magistrátu tak poděkovalo
pedagogickým pracovníkům za
jejich dosavadní práci s dětmi a
mládeží.
Oceněno bylo celkem šestadvacet
pedagogů z mateřských, základních i středních škol. „O tom, jakou
mají učitelé a profesoři těžkou
práci, nemusíme vůbec diskutovat. Za jejich trpělivost s dětmi
a snahu předat jim své vlastní
zkušenosti jim patří bezmezný
dík od nás všech,“ sdělil Miroslav
Pišťák, primátor města Prostějova.
Z mateřských škol převzali z
rukou náměstků primátora Jiřího

Pospíšila a Zdeňka Fišera ocenění
učitelky Hana Charvátová, Jaroslava Kučerová, Tamara Kumbarová
a Jana Kováčová. Ze základních
škol byly oceněny učitelky Ivana
Mojžíšová, Pavlína Hemerková,
Jitka Hrůzová, Ivana Kudlová,
Marcela Hubáčková, Zdeňka
Nováková, Iveta Sedláčková,
Ivana Vávrová a Pavla Krieger
Jahodová, ze středních škol a
učilišť pak pedagogové Zdeňka
Sadílková, Pavel Polcr, Miroslava
Hořínková, Monika Vacová, Pavla
Švecová, Zdena Jakoubková, Věra
Hejčová, Miroslav Sečkař, Hana
Múdrá, Zdeňka Vašková, Andrea
Koudelová, Iva Žitná, a Zuzana
Střeláková.
Hlavním organizátorem této
každoroční akce je Komise pro
výchovu a vzdělávání při Radě
města Prostějova pod vedením Michala Müllera.

s úsměvem Jana Větříšková. „Naštěstí jsme našli oporu v našich
kamarádech, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu. Jmenovala bych
například Kateřinu Burgetovou,
Františka Nováka nebo Štěpánku
Vránovou. Svým vystoupením nás
podpoří také mistr České republiky
v biketrialu Kuba Valenta.“
Vstupenky na ples jsou již nyní
v předprodeji, a to v Národním
domě. Dospělí zaplatí 120 korun, studenti pouze stovku.
„Rádi bychom tímto čtenáře Večerníku poprosili, aby mysleli na
pacienty prostějovské onkologie,
kteří se nachází v tíživé životní
situaci, a podpořili je tím, že si zakoupí vstupenku,“ doplnila Tereza
Dokládalová.
Tento nápad se zalíbil i redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který se stal nejen exkluzivním mediálním partnerem
plesu, ale akci podpoří i svým
darem...
INZERCE

Střední odborná škola podnikání a obchodu
Rejskova 4, Prostějov
nabízí 3leté dálkové nástavbové studium

PODNIKÁNÍ A MARKETING

vzdělávacího programu
v oboru vzdělání Podnikání 64-41-L/51

zaměření studia: odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví
a daně, právo, legislativa a podnikání v EU) a marketing
charakteristika studia: absolventi jsou připraveni na zabezpečování
základních ekonomických, účetních, obchodních, správních
a administrativních činností; dokáží aplikovat znalosti marketingového mixu
a manažerského řízení v praxi
organizace studia: výuka - konzultace probíhají dvakrát týdně (út a čt)
v odpoledních hodinách
školné: 12.000,- Kč/rok

tel.: 582 341 413, 582 333 845 • www.sospo.eu

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
březen na téma
Kniha je můj kamarád
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny,
je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.
Chystáme se do mateřské školy –
beseda s ředitelkou MŠ o nástupu
dětí do školky se koná v úterý
27. března od 10.00 hodin
Kurz první pomoci – kurz základů první pomoci pro rodiče
s dětmi v pondělí 26. března
dopoledne
Jarní burza oblečení a obuvi
-informace v MC Cipísek
pátek 30.3. 8.30-16.30
příjem zboží
pondělí 2.4. 8.30-16.30 prodej
úterý 3.4. 13.00-16.30
výdej neprodaného zboží
středa 4.4. 8.30-12.00
výdej neprodaného zboží
Zápis na volná místa do programů MC Cipísek na období
duben-červen proběhne od 19.3.
vždy odpoledních hernách
pravidelné programy MC:
Cipískova školička - adaptační
program před vstupem do MŠ
Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové
- programy pro rodiče s dětmi
dle věku dětí.
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají vždy v pondělí a ve středu 15.00 až 17.00

Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
tvořivá dílna
pondělí 26. března od 16.00 hod.
do 18.00 hod. Keramika
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
sobota 31. března
Za sněženkami do Litovelského Pomoraví - výlet CHKO
Litovelské Pomoraví (Moravičany – Nové Zámky – Litovel)
Odjezd v 8.00 hod. vlakem.
Návrat do Prostějova v 16.30
hod. Délka trasy je 12 km, doporučujeme pevnou obuv do Kavárna GALERIE Národního
domu v Prostějově. Výstava OBterénu.
RAZY – pastel Jany Hejlové
8. března – 25. dubna.
SONS „Semtamník“
úterý 27. března
Výlet do obce Otinoves na Asociace rodičů a přátel zdramístní specialitu – sýr Niva. votně postižených dětí v ČR,
Povídání o výrobě, ochutnávka klub RADOST, PS 145, Wolsýrů, nákup a oběd. Odjezd z kerova 22,796 40 Prostějov 1.
PV Bus od Alberta ze stan. Pobyt u moře - Chorvatsko č.10 v 9.00 hod., odjezd z Oti- Makarská riviéra Zaostrog 7.
novse v 10.58, nebo ve 12.50h. až 19. 8. 2012. Pořádá Asociace
(v PV 11.45, 13.35 hod.). Na Radost Prostějov. Využijte hrotuto akci je nutno se nahlásit z madnou slevu a pojeďte s námi.
Kemp je 20 metrů od moře,
důvodu objednání oběda.
v ceně podle druhu ubytování
středa 28. března
10.00 až 11.00 hod. Trénink (pokoje v pavilonech s vlastním
paměti pro nevidomé a těžce soc. zařízením nebo chatky) je
zrakově postižené ve městské zahrnuta také doprava autobuknihovně – učebna v přízemí. sem, polopenze, pobytová taxa
Tento kurz má tři lekce. Počet a služba delegáta. Vhodné pro
míst je omezen, hlaste se v rodiny s dětmi, osoby ZTP i
kanceláři SONS nejpozději do seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251
20. března 2012
nebo osobně Školní 32, 1. počtvrtek 29. března
13.00-16.00 hod. Pletení z pe- sch. kanc. OS Pomocná ruka
8.00 – 11.00 hod.
digu v klubovně SONS.
inzerce
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Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY - výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy.
Výstava otevřena ve všední dny
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin.
Lazariánský servis vás zve i
v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, senioři i handicapovaní. Počet míst je
omezen. Bližší informace na tel.
čísle: 776 054 299
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17 pořádá 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.
Město Prostějov, Regionální informační centrum, Pernštýnské
nám. 8 (prostějovský zámek):
Pavel Procházka: Fotografie
– člen fotoklubu Orion Vyškov –
výstava fotografií. Výstava trvá do
29. března 2012, veřejnosti je přístupná po až pá: 9.00 – 17.00 hod.,
so, ne: 9.00 – 12.00
Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově, pořádá v
úterý 24. dubna v 18.00 hod.
besedu s promítáním na téma:
„Magický Altaj“ Místo konání:
přednáškový sál fary CČSH v
Prostějově, Demelova1
HÁČKOVANÝ SVĚT
- výstava panenek
25. března až 31. března 2012
Čelechovice na Hané sokolovna
25. března až 30. března:
14 - 17 hod.
31. března:
9 - 12 hod., 14 - 17 hod.
Vstupné 10 Kč.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.
s., místní organizace v Prostějově,
Kostelecká 17 zve své členy i nečleny 11. května 2012 na zájezd
do Věžek, Kroměříže.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773
Ve čtvrtek 5. dubna proběhne
přednáška o významu Ježíšovy
smrti. 19.30 hod v Národním
domě, přednáškový sál.
V neděli 8. dubna v 9.00 hod. na
Husově nám. 43 proběhne biblická přednáška na námět: Může být
konec blíž, než si myslíte. Je určena všem, kdo se zajímají o to, co
přinese budoucnost. Srdečně zvou
Svědkové Jehovovi.

TIP Večerníku

SCÉNICKÝ TANEC

KDY: SOBOTA 31. BŘEZNA
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
piny (věkový průměr dětí by
neměl přesáhnout věk základní
školní docházky) z celé ČR,
které rozvíjejí formy scénického tance.
Přehlídka není určena parketovým tanečním kompozicím ani dětským folklórním
vystoupením a předtančením
Krajská postupová přehlíd- společenského tance. Tyto poka dětských skupin s postu- hybové formy mají své samopem na celostátní přehlídku statné přehlídky.
Lektorský sbor postupové přev Kutné Hoře.
Celostátní přehlídka dětských hlídky navrhuje dvě až čtyři
skupin scénického tance je se- nominace na celostátní přetkáním dětí a jejich pedagogů, hlídku.
které přináší každoročně to Předběžný časový harmononejzajímavější a inspirující gram: od 8.00 prezence (prův oblasti dětské taneční vý- běžně), 8.30 - 12.30 prostorové
chovy a tvorby, a to na území zkoušky, 13.00 - 14.30 krajská
přehlídka dětských skupin,
celé ČR.
Krajské postupové přehlídky 15.30 - 16.30 vyhlášení výse mohou zúčastnit dětské sku- sledků a rozborový seminář
VELIKONOCE
V LIDOVÝCH
ŘEMESLECH
čtvrtek 5. dubna
Od 9.00 do 18.00 v předsálí
kina Metra 70 v Prostějově.
Setkání mistrů lidové umělecké výroby, předvádění
práce a prodej velikonočního
zboží.
pátek 6. dubna – Honění Jidáša - 13.00 a 15.00 tradiční
velikonoční obchůzka chlapců ze souboru Klásek a Kláseček z Kralic.
SAUNA V PLUMLOVĚ - Po
krátké letní přestávce bude na
podzim opět v provozu sauna
v budově STAVA.
úterý 17.00 až 22.00 ženy
čtvrtek 17.00 až 22.00 muži
pátek 17.00 až 22.00 společná
Je možné si pro skupiny domluvit i individuální termíny
na tel. čísle: 582 393 224

V sobotu 7. dubna od 8.00 do
12.00 – Jarní setkání sběratelů
a bleší trh v sále Obecního domu
Dětkovice.
V neděli 8. dubna od 13.00
do 18.00 – Velikonoční výstava všeho možného. Od
pečiva, kraslic, ručních prací, vazeb, dekorací atd., které
jsou součástí aktivit ve volném
čase. Zároveň proběhne výstavka výtvarných prací dětí.
Info. na tel.: 582 357 355

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

Nejsou již mezi námi...
Zdenka Vrabcová 1947
Rostislav Opršal 1927
Kostelec na Hané
Klopotovice
Ema Šťuková 1950
Prostějov Alois Verbický 1930 Prostějov
Arnošt Přivřel 1941
Služín Vojtěch Vlach 1924
Malé Hradisko
Marie Čečmanová 1915
Prostějov Ludmila Kypěnová 1925
Soběsuky
Jan Jančík 1934
Plumlov
Jaroslav Vičar 1944 Dětkovice Helena Krchňáková 1942
Otaslavice
Stanislav Přidálek 1941
Vícov
Držovice Alois Klváček 1935
Otinoves
Bedřich Kabilka 1922 Hrubčice Marie Hrubá 1926
Zdeněk Staník 1965 Vranovice Milada Černochová 1927
Prostějov
Lev Krč 1931
Prostějov
Alena Jenešová 1949 Prostějov Věra Zapletalová 1932 Slatinice
Rozloučíme se...
Pondělí 26. března 2012
Ing. Jaroslav Lešenský 1929 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 28. března 2012
Růžena Muzikantová 1923 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 29. března 2012
František Sekanina 1931 Ptení
15.00 kostel Ptení

pondělí 26. března
8.30 a 11.00 Z. Barták – I.
Misař - M. Prostějovský:
POPELKA
- divadlo Český Těšín (pro
školy)
úterý 27. března
8.30 a 11.00 Z. Barták - I.
Misař - M. Prostějovský:
POPELKA
- divadlo Český Těšín (pro
školy)
19.00 Patrick Marber:
DEALER´S CHOICE
- Dejvické divadlo Praha
čtvrtek 29. března
19.00 BRATŘI EBENOVÉ - CHLEBÍČKY
neděle 1. dubna
Josef Dvořák na motivy
hry Jiřího Voskovce a Jana
Wericha
ČOCHTAN VYPRAVUJE
- divadelní společnost
Josefa Dvořáka Praha

Simetrix
pátek 30. března
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 31. března
21.00 DJ Doktor

Cinestar Olomouc
čtvrtek 29. března
17.00, 19.15, 21.30
Okresní přebor

úterý 27. 3.
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
V Plumlově - klub na nádvoří
zámku.
sobota 31. března
14.00 – 20.00 hod.
neděle 1. dubna
14.00 – 17.00 hod.
pondělí 2. dubna
9.00 – 16.00 hod.
Přijďte si nakoupit velikonoční
ozdoby ze slámy, perníčky, jarní
pokojové rostliny a netradiční
velikonoční ozdoby.

13.00 - 14.00 hodin

středa 28. 3.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 29. 3.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pátek 30. 3.
17.00 - 18.00 hodin

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 10. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: část města
Prostějov s celými ulicemi
včetně
podnikatelských
subjektů: Veleslavínská, Vrlova,
Vencovkého, Zborov, Kotkova,
Tovačovského, Barákova od č. 2
po č. o 49 včetně, Kotěrova č. 1,
3. Olomoucká od ul. Barákové
oboustranně po č.109a. Valenty
č. 39, E. Beneše č. 36, 37, 38,
Neumannovo nám č. 3.
Dne: 10. 4. 2012 od 11:00 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část města
Prostějov s celými ulicemi včetně
podnikatelských subjektů: ul.
Pešinova, Balbínova, Kazín,
Dobrovského od ul. Tylovy po
ul. Lidickou, Šárka od ul. Lidické
po č. 7, dále č. 4, 6, 8,10, 10a,
12, Lidická od č. 58 po č. 82, ul.
Okružní č. 91 až č. 117.

Apollo 13

pátek 30. března
+18
LATIN
NIGHT
EVENT VOL. 5
SALSA, MERENGUE, BACHATA, Reggeatone a Cubatone rytmy. Latinské tance budou VYUČOVÁNY PŘÍMO
NAAKCI.
sobota 31. března
MAAT & Dramatikz
Tour 2012
MAAT - hip hop (Hradec Králové). DRAMATIKZ - hip hop
(Rapcore) Slovensko. Afterparty: Dj MALDA & friends.

Městské divadlo
v Prostějově

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

inzerce

Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883

pondělí 26. března
17.30 Zkrat
Akční thriller, USA, 2011
20.00 Miláček
Drama, VB/Fr./It., 2012
úterý 27. března
17.30 Zkrat
20.00 Miláček
středa 28. března
17.30 Zkrat
20.00 Miláček
čtvrtek 29. března
17.30 Nevěstinec
Drama, Francie, 2010
20.00 Nevěstinec
pátek 30. března
17.30 Nevěstinec
20.00 Nevěstinec
sobota 31. března
17.30 Hněv Titánů 3D
Fantasy, USA, 2012
20.00 The Artist
Komedie, Francie/Belgie, 2011

VÝSTAVA SKUPINY 7
od úterý 3. dubna do neděle 29.
dubna. Výstava bude zahájena
v 16.00 hod. ve výstavním sále
Regionálního informačního centra v prostějovském zámku.

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
Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.

Kino Metro 70

Obec: Konice
Dne: 10. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice Konice Moděva (č.
300808)
Dne: 10. 4. 2012 od 11:00 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část města
Konice s ulicí Karafiátova
12, Zádvoří č.3, Švehlova
8, ul. 9. května celá (Kovo,
Stamo stolaři) - vše včetně
podnikatelských subjektů .
Obec: Alojzov
Dne: 10. 4. 2012 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Alojzov včetně chat a
podnikatelských subjektů, FVE
30 s.r.o. Určice, Elmoplast
Alojzov.
Obec: Ospělov
Dne: 11. 4. 2012 od 7:30 do
10:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Ospělov včetně podnikatelských
subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 11. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod

Vypnutá
oblast:
Ulice
Olomoucká
3923,
905A,
2624/28, pí. Mildová, JMP Net,
p. Ohlídal, Za Olomouckou č.
216, celá fa. Lazer s trafostanicí
300117
Dne: 11. 4. 2012 od 11:00 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: celý areál fa.
Mubea (č. 700041)
Dne: 11. 4. 2012 od 12:00 do
14:00 hod
Vypnutá
oblast:
areál
firem(bývalé OSP - vč. fa. Zapa
- mimo fa. Aragotex a Melzer)
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 13. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: část obce
Vrahovice s ulicemi: Tovární od
automotoklubu v.č. fa. Redo, V.
Talicha po ul. Smetanovu, celá
ul. Kubelíkova, Smetanova č. 25
a 25a., sídliště Svornosti č.1/3,
4/9, 5/11, 6/13, 7/15, garáže.
Dne: 13. 4. 2012 od 11:00 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice PARAMO (č.
300656)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 26. 3. DO 1. 4. 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 až 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

už DNES
Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově připravil dražbu
nemovitostí, která se uskuteční UŽ DNES, tj. v PONDĚLÍ
26. BŘEZNA 2012 od 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 zahra-

dou 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 interview s čelním protagonistou populární rockové kapely Arakain - druhá část

„NECHTĚLI BYCHOM PŘEŽÍVAT Z PODSTATY JAKO
NĚKTEŘÍ NESESTŘELITELNÍ INTERPRETI…“
Nadšený Jiří Urban, páteční koncert v Prostějově
totiž vyprodal Společenský dům
Již v minulém vydání Večerníku jsme vám přinesli první
polovinu velkého exkluzivního rozhovoru se zakladatelem skupiny Jiřím Urbanem. Dnes, dva dny po žhavém
vystoupení v Prostějově, přidáváme druhou část a vězte,
že s tak ostříleným harcovníkem a skvělým muzikantem
by takových dílů mohlo vzniknout hned několik… Ostatně,
není divu, vždyť i vyprodaný koncert a především samotná
atmosféra ve Společenském sále potvrdily, že Arakain je
v české hudbě prostě pojem. Co nám na sebe, Arakain
či Lucku Bílou „Urby“ ještě prozradil? A jak hodnotí prostějovské publikum? Nejen tyto otázky jsou na následující
interview tou nejlepší pozvánkou…
Petr Kozák
Máte za sebou tolik očekávaný koncert v Prostějově. S
jakými pocity jste jej absolvovali?
„Pocity prožíváme všude velmi intenzivně, protože hrát pro narvané
hlediště je pro každého muzikanta velkou satisfakcí! A vzhledem k
tomu, že sál Společenského domu v
Prostějově patří k těm největším v našem turné, byl prožitek o to výjimečnější. Vidět tak velký zájem fanoušků je povzbuzující a nabíjí o to větší
energií…(úsměv)“
Předvedli jste fanouškům
vše, co jste měli v plánu? S
jakými dojmy jste z Hané
odjížděli?
„Myslím, že co jsme si předsevzali
a připravili do takto výjimečného

Jistou perličkou bude třeba asi to, že
když jsem před premiérou potřeboval
upravit nový kostým, okamžitě vzala nůžky, jehlu a nit a vzpomněla na
svou civilní profesi! Nejsme zkrátka
kapela a jedna mnohonásobná Zlatá
slavice, jsme parta šesti muzikantů,
kterým jde o společnou věc.“
Jak byste charakterizoval
prostějovské publikum?
„(smích) Zvláštní otázka… Z
vašeho pohledu možná na místě, z
toho našeho je to jedna velká rodina,
kterou pojí láska k tomuto typu muziky a zvědavost na atraktivitu našeho
spojení. Je pravda, že v Prostějově to
nadšení tryskalo větší měrou a úměrnou velikostí vyprodaného sálu…“
Příznivci byli zpočátku zaskočení a rozladění z pozdějšího startu vašeho vystoupení. Proč došlo k takové prodlevě?

Jako za mlada. Arakain naladil své dunivé kytary a vzduch ve Společenském domě zčeřil rízný metal.
Foto: Michal Kadlec
koncertu, to jsme v sále odevzdali.
A doufám, že toho nebylo málo…
(smích) Ono hrát soustředěně tříhodinový program, který je navíc svázán a
propojen s technickými prvky videoprojekce, není úplně jednoduché…“
Jak se zpívalo Lucce Bílé a
jak vám to klapalo?
„Lucka si koncerty s námi velmi užívá! Přeci jen její obvyklé publikum neumí reagovat tak spontánně a
živelně jako to rockové! Na internetové diskusi jsem četl, že trochu více
prodlužovala pauzy mezi skladbami,
ale to je právě ten důsledek toho, jak
si to chce užít… (úsměv) Ona pak
také dává najevo svou virtuozitu plnými doušky a myslím, že se fanouškům dostalo toho, kvůli čemu přišli!
Vždyť kdy zase budou mít možnost
vidět Zlatou slavici a první dámu naší
pop music v takovém nasazení a plné
škále jejího hlasového rozsahu?“
Můžete čtenářům prozradit
třebas nějakou perličku ze
zákulisí či vašich zkoušek ve
spojitosti s Luckou Bílou?
„Ony ty perličky patří spíše do našeho
společného soukromí, takže nemám,
co bych nějak vytahoval. Ale mohu
říct, že jsme se při zkouškách hodně
nasmáli a svoji sounáležitost si užíváme. Ona ve svém žánru nemá kolem
sebe rockery, kteří nejdou pro slovíčko daleko a jsou upřímní. Při focení
reklamních fotografií pro turné nás
pozvala k sobě domů, pohostila domácí slivovicí a pravým nefalšovaným
gulášem. Prodebatovali jsme několik
hodin a bylo nám dobře jako kdysi.

„Neuvědomuji si nějakou výraznou
prodlevu před začátkem koncertu.
Po předkapele je nutností absolvovat
mnoho technických úkonů, přičemž
ne všechny jdou provést rychle a
jednoduše. To ovšem divák nevidí a
netuší, proč to nejede hned. Věřte, že
nejhůře se cítíme my muzikanti, když
stojíme připraveni s kytarami na krku
vzadu za kulisami a cokoliv se protahuje či zdržuje. Není nic horšího než
čekání na ´výkop´, protože pak už je
to jen na nás. A tam už jsme jak ryba
ve vodě!(úsměv)“
Jak vůbec vnímáte publikum
na koncertech? Myslíte si, že
je česká metalová scéna vytlačována přemírou laciné pop music, nebo se pořád obnovuje pevná
armáda těžkooděnců?
„Ne! Rozhodně je rocková scéna stá-

le živá a rostou noví bojovníci. Vidíme to v řadách našich fans, že přicházejí mladší a mladší a roste nám další
generace. Lidi okolo rockové muziky
se popovou scénou vůbec nezabývají,
nezajímá je a drží si své přesvědčení.
A to je dobře, protože rock je pravdivá muzika.“
Měli jste v průběhu vaší návštěvy i čas na něco jiného,
třeba prohlídku města či návštěvu restaurace?
„Ano, restaurace je to jediné, co jsme
kromě jeviště a zákulisí viděli, protože příprava koncertu je technicky
velmi náročná a trvá několik hodin.
Vzhledem k předchozímu koncertu v
Brně je to bohužel běžná rutina - přesun, ubytování, oběd, stavba, zvuková zkouška a pak chvíle relaxace před
samotnou akcí. Víc opravdu nic…“
Pojďme nyní ještě trochu do
historie. Jak je vůbec možné,
že kapela Arakain vydržela
na scéně hned tři desítky let?
„To sám nedokážu dostatečně jasně
definovat… Ale určitě to bylo takovým buldočím odhodláním dokázat
něco víc než ti druzí! V počátcích
kariéry jsme rychle začali stavět
repertoár na vlastních skladbách a
převzaté věci postupně vyřazovat.
Jakmile jsme po převratu mohli vydávat i desky, jelo už to v zajetých kolejích, byli jsme ustálený tým autorů,
vyhraná kapela stovkami tancovaček
a koncertů. Máloco nás dnes už překvapí a neustále pracujeme na tom,
aby se z nás nestal veleještěr, co žije
z minulosti.“
Čemu to ale přičítáte? V
mnoha případech tomu bývá
tak, že po hvězdném rozjezdu přijde strmý pád, nebo se kapela rozhádá a přijde konec, či minimálně rozdělení…
„No, právě…U nás to nebylo o
rychlém hvězdném rozjezdu, nýbrž
postupným a posléze i logickým vývojem jsme se dopracovali nejdříve
k profesionalizaci kapely. Tenkrát
prostě muselo být razítko zaměstnavatele v občance… A pak k prvním
deskám. Ale to už jsme měli za sebou
osm let hraní a budování repertoáru
a ksichtu kapely. Sestava se měnila
hlavně v počátcích souboru, to je asi
normální, že se hledá optimální člověk, autor nebo interpret. Jakmile se
to cca před pětadvaceti lety usadilo
kolem dnešního autorského jádra
Kub-Mach-Urban, bylo jasné, že
nám to bude fungovat. Doplnění o
textařský talent Aleše Brichty jsme
neměli nouzi o dobré písničky, dobré
desky.“
Jak se ohlížíte za těmi třiceti
lety z pohledu profesní dráhy?
Můžete být spokojení?
„Myslím, že spokojeni být můžeme.
Bylo by asi rouháním říct, že ne. Snad
jen jsme mohli více vystrčit růžky do
zahraničí, ale to už je teď nepodstatné
a my víme, že zůstaneme českou a
česky zpívající kapelou pro českého
fanouška. Vozit rokenrol do zemí,
kde ho vymysleli, je naivní představa.“
Na co vzpomínáte vůbec nejraději?
„Odpověď na tuto otázku by
obsáhla knihu, nikoliv část rozhovoru… (úsměv) Z poslední doby je to
určitě úspěšný koncert s Plzeňskou
filharmonií k pětadvacátému výročí
v hale Eden. DVD z koncertu bylo
multiplatinové!“

kdo je jiří urban
- narodil se 6. července 1959. Ze současné sestavy
Arakainu 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 jako 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
š h nahrávek
h á k a ddesek Arakainu. Krom Arakainu ho lze vidět i u projektů
všech
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.

Skvělá atmosféra. Zpěvák a frontman skupiny Honza Toužimský (vlevo) nahradil v Arakainu před osmi lety Petra
Koláře. Od té doby vyprodává jeden sál za druhým, stejně jako v pátek v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec
A naopak, nastal okamžik,
kdy bylo něco s Arakainem
špatně?
„No tak špatně asi bylo, když se zakládající člen a zpěvák Aleš Brichta rozhodl, že kapelu v roce 2002
opustí a vydá se na sólovou dráhu.
To jsme museli napnout všechny
síly, kontakty a uši, abychom našli
odpovídající náhradu, která by jej
dokázala nahradit. To se nám v podobě Petra Koláře a potažmo v roce
2004 v podobě Honzy Toužimského
podařilo.“
Které z písniček jsou podle
vás těmi největšími hity?
„Mezi těmi, co na koncertě
nechybí už desítky let, je např. skladba Apage Satanas nebo Proč. Z koncertu s filharmonií zase vyrostl hit
INZERCE

v podobě skladby Marilyn. Doufám,
že pro lidi máme ve svém repertoáru
hodně hitů, ale každý si jistě vybere
z toho svého oblíbeného období.“
Co vám osobně Arakain dal,
a co naopak vzal?
„Vzal mi jen profesi, kterou jsem vystudoval a měl docela
rád, ale nelituju toho. Hudba byla
odjakživa velkým koníčkem a mít
koníčka jako povolání je přece úžasné, ne? Živit se hudbou není jednoduché, dá se i říct v dnešní době
vypalování pirátských kopií takřka
nemožné. Ale pokud to jen trochu
jde, je to krása…(úsměv)“
A jaká vůbec čeká Arakain
budoucnost? Dočkáme se
někdy koncertní šňůry u
příležitosti čtyřicátého výročí?

„To je za deset let… A bůhví, jak
a jestli nám to ještě půjde. Nechtěli bychom přežívat z podstaty jako
někteří nesestřelitelní interpreti…
Žijeme přítomností!“
Otázka na závěr nemůže být
jiná, kdy se v Prostějově objevíte znovu?
„To je otázka velmi předčasná, protože velmi zřídka koncertujeme v
jednom městě dvakrát do roka a
jsme vlastně teprve na začátku sezóny, ale víme, že se sem budeme určitě rádi vracet! Ostatně prostějovské
publikum nás jistě může přijet podpořit na některý z letních festivalů,
kterých se na Moravě jistě a rádi zúčastníme. Závěrem chci ještě jednou
poděkovat za kapelu i Lucku Bílou
za krásný koncert a vřelé přijetí!“

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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„DREAM TEAM“ ZAVÁHAL
Prostějovský 1.FK
si z Řepkova rodiště
odvezl pouze bod

KONDIČNÍ TRENÉR TOMÁŠ MALÝ
U VOLEJBALISTEK AGELU KONČÍ

ČECHOVICE VE FILMU

Prostějov/son
KDYŽ SE STAL TOMÁŠ MALÝ NA
PŘELOMU ROKU KONDIČNÍM TRENÉREM FOTBALISTŮ AC SPARTA
PRAHA, NEVĚSTILO TO PRO VOLEJBALOVÝ ODDÍL VK PROSTĚJOV NIC
DOBRÉHO. A OBAVY ZE ZTRÁTY
MLADÉHO, LEČ VELMI UZNÁVANÉHO ODBORNÍKA SE BOHUŽEL ČASEM
NAPLNILY.

Navštívili jsme
předpremiéru
OKRESNÍHO PŘEBORU!

„Ve Spartě jsem opravdu hodně zaneprázdněn a klub mě maximálně vytěžuje, takže
nestíhám řadu svých dosavadních aktivit.
Bohužel mezi ně patří i prostějovský volejbal, této spolupráce se budu muset vzdát.
Mrzí mě to, ale nic jiného se nedá dělat,“
sdělil Večerníku samotný Tomáš Malý.
Informaci potvrdil také hlavní kouč Agelek
Miroslav Čada. „Je pravda, že s Tomem nemůžeme dál počítat a už místo něho hledáme náhradu. Což však je při vysoké odborné úrovni
Tomáše nesmírně obtížné. Ne náhodou si ho
vzali do největšího a nejslavnějšího sportovního klubu v České republice,“ řekl Čada.
Malý pro VK pracoval necelé tři sezóny a
hráčky si jeho moderní metody nabírání fyzické kondice vesměs pochvalovaly. Teď nezbývá než najít a přivést jiného špičkového
specialistu, a to nejpozději od srpna, kdy začne
příprava na nový soutěžní ročník.

JURÍK JE SPOKOJEN
Exkluzivní interview
se známým útočníkem,
dnes koučem Jestřábů

Koláž PV Večerníku

SKUTEČNÁ JARNÍ PREMIÉRA:

Žhavé zprávy z hokeje až za dva týdny!

Prostějov hostí Dolní Benešov,
na podzim gól nepadl
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Prostějov/jim – Start prvního oficiálně jarního domácího utkání
1.FK Prostějov se blíží. Po vítězné
dohrávce podzimu s Havířovem a
remíze v Brumově narazí Efkáčko na jedenáctý Dolní Benešov.
Slezané o víkendu nečekaně zdolali třetí Šumperk a Hanáci se tak
musí mít na pozoru, aby nedošlo
k překvapení i na jejich účet.
Vysněné druhé místo se Efkáčku
po nedělním výsledku 1:1 krapet
vzdálilo, ale díky osmému duelu
bez porážky v řadě se Prostějov
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alespoň o krůček přiblížil třetímu
Šumperku i vedoucí Orlové. A právě od střetnutí s Orlovou z 18. září
drží tým Františka Jury neporazitelnost před vlastními fanoušky.
Těch před týdnem došla téměř tisícovka a viděli čtyři branky do sítě
Havířova, o repete se Zbožínek a
spol pokusí v sobotu od půl třetí
odpoledne.
Zabrousíme-li ještě trochu do statistik, v posledních třech utkáních
doma 1.FK neinkasoval a celkově
drží trojice Krejčí, Kofroň, Bureš

již 314 minut trvající neprůstřelnost. Za hosty naposledy skóroval
2. října při výsledku 3:2 stoper Valmezu Malina, od té doby nikdo. A
žádného z prostějovských gólmanů nepřekonali ani hráči Dolního
Benešova, na podzim se na Opavsku hrálo 0:0.
Střetnutí mezi 1.FK Prostějov a
Dolním Benešovem má úvodní
hvizd naplánován na sobotu 31.
března v 15.30 hodin. Hraje se v
areálu SCM Za místním nádražím,
přijďte zafandit!

Co nového ohledně budoucnosti prostějovského hokeje? Zatím nic. Jak na tom
oddíl LHK Jestřábi bude dál
finančně, jestli u A-mužstva
zůstane trenérská dvojice
Petr Zachar – Juraj Jurík,
nakolik se změní stávající
hráčský kádr a další žhavé
novinky osvětlí vedení klubu až později.
„Během nejbližšího týdne
či dvou mě čekají velmi

důležitá jednání ve všech
stěžejních oblastech další existence hokeje v Prostějově.
Podle výsledků těchto jednání
uvidím, co a jak dál, následně
poskytnu Večerníku exkluzivní rozhovor a v něm vše
prozradím,“ slíbil předseda
LHK Michal Tomiga směrem
k pravděpodobnému datu tohoto interview v pondělí 9.
dubna.
Tak se těšte!

ORLÍ SENZACE: Tým BK Prostějov uštědřil políček gigantu z Nymburku
Prostějov/lv, pk – Pro teprve
druhou porážku v probíhající sezoně si přijeli basketbalisté Nymburku v pátek večer do Prostějova. Na Hané
narazil tuzemský gigant na
konsolidovaný tým, který
od první do poslední minuty
věděl, co chce. A hlavně věřil
tomu. Dobrá věc se podařilo a tribuny Městské haly
Sportcentra měli po nějaké
době zase upřímnou radost z
podkošového dění... Orli skolili mistra v posledních vteřinách utkání, když parádní

poslední čtvrtinu rozhodl
svým pátým úspěšným trojkovým pokusem Američan
Jamar Smith!
Vítězství je o to cennější, že
se díky němu tým BK výrazně přiblížil vysněné druhé
pozici před play off. Zároveň
dali vynikajícím výkonem zapomenout na dvě porážky v
posledních dvou kolech a před
startem vyřazovací části si dodali pořádný kus sebevědomí.
„Prostějov hrál výborně a zasloužil si vyhrát,“ uznal po
utkání izraelský trenér českého

boje na zelených trávnících aneb
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“ – 18. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FC MSA DOLNÍ BENEŠOV
SOBOTA 31. 3. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál Prostějov

basketbalového krále Ronen
Ginzburg.
Utkání s sebou neslo i jednu
velkou zajímavost. Dva nejlepší týmy minulého ročníku
spustily na palubovce střelecký
koncert, který snad v této sezoně nemá obdoby. V závěrečné
části domácí proměnili hned
osm trojek z devíti pokus(!) a
to už bylo i na Nymburk moc.
„Jsem obrovsky rád, protože
porazit Nymburk se nám teď
opravdu hodilo. Ať už jenom
kvůli tomu, že jsme prostějovským divákům po čase ukázali,

proč si na basketbal zase najít
cestu,“ užíval si výhry Choleva. „Dali jsme do toho víc, byli
jsme delší dobu ve vedení a víc
jsme bojovali v obraně. Takže
jsme si výhru opravdu zasloužili,“ doplnil.
Do konce základní části Mattoni NBL zbývá Orlům odehrát tři utkání. Příští sobotu se
představí v pražské Folimance
v souboji s domácím USK, následující středu hrají v Děčíně
a generálkou na play off bude
domácí souboj s Pardubicemi,
který je na programu 6. dubna.

Foto: Z. Pěnička

KAM ZA F TBALEM

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“ – 18. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FC MSA DOLNÍ BENEŠOV
SOBOTA 31. 3. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál Prostějov

KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO
SOKOL KONICE
SOKOL ÚSTÍ
SOBOTA 31. 3. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

GENERÁLKA NA JARO
SK JESENEC
HAŇOVICE
NEDĚLE 1. 4. 2012 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Jesenci

GENERÁLKA NA JARO
SOKOL MOSTKOVICE
1.SK PROSTĚJOV
NEDĚLE 1. 4. 2012 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

GENERÁLKA NA JARO
SK LIPOVÁ
SIGMA LUTÍN
NEDĚLE 1. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

GENERÁLKA NA JARO
SOKOL PŘEMYSLOVICE
SOKOL PIVÍN
SOBOTA 31. 3. 2012 10:00 HODIN
Fotbalový areál v Přemyslovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 11: na snímku byl dům na nám. Padlých grdinů v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala
Olga Svobodová, Polišenského 3, 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 3. dubna 2012, 15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
9. dubna 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I poslední březnové číslo vašeho
nejoblíbenějšího regionálního periodika vám nabízí soutěž, kterou
můžete v rámci již zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ pravidelně nacházet na
našich stránkách. V tomto čísle se
tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného
života, která je graficky mírně
„poupravena“ a vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to na
snímku nachází...

Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru. DNES můžete přitom
JIŽ PODVANÁCTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč! V
minulém, v celkovém součtu
historie soutěže již jubilejním,
padesátém pokračování tohoto

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV
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www.nasepovleceni.cz

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

originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Petra Sedláčka. Tvář známého
prostějovského politika za ČSSD
a podnikatele poznala řada z vás,
byť rekordní čísla atakována nebyla. V osudí se nakonec objevilo
263 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Oldřicha LOŠŤÁKA, Kotěrova 1, Prostějov.
Výherce od nás obdrží zajímavou
cenu v podobě POUKÁZKY od
firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už od
dnešního dne čeká přímo v redakci Večerníku.
A jelikož se v minulém vydání
jednalo o vzácně kulaté jubileum (50. vydání této soutěže),
rozdali jsme tentokrát i jednu
PRÉMII NAVÍC! Předplatné
na PADESÁT TÝDNŮ ZDARMA plus dárkový koš od redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku získává Věra Fréharová, Norská 21, Prostějov.
Blahopřejeme!
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili
do kulturních vod a graficky mírně poupravili jednu z největších
hvězd tuzemské popové scény,
která se v pátek objevila v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již jednapadesátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 30. BŘEZNA
2012, 12.00 hodin - volejte 582
333 433, pište SMS na 608 960
042, či e-mail na adresu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněné ceny, zveřejníme opět v příštím čísle, které vyjde znovu za týden, tj. v pondělí
2. dubna 2012.

DNES POPRVÉ O POTRAVINY OD MACHALŮ!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Kolik stránek včetně speciálu a televizního magazínu obsahovalo minulé vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?

TIP
k obrazovce
ROMÁN
PRO MUŽE
film ČR (2010)

SOBOTA 31. 3. 2012

20:00 HODIN

ANTI, ARAB, BATIKA, BLEDULE, BOJE, BULY, CAMP,
CYKL, ČAKANA, DĚVA, DUSOT, HLUK, HOLKY, KLÍN,
KMÍN, MASO, MÁTA, NESHODA, ODVETA, OLEJ, OTOK,
PÁVI, PROVOZ, RÁČE, SLECH, SPOJ, ŠACHY, VALUTY
... 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 30.
března 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VÍME
VÍC...“. Další vylosovanou výherkyní se stala Lucie VEJVODOVÁ, Tylova 22, Prostějov, jež se tak může VŮBEC JAKO POSLEDNÍ 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 26. března 2012.
A jelikož na pozici partnera této soutěže dochází k pravidelné
rotaci, budeme v tomto týdnu vůbec premiérově zápolit o POUKÁZKU NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 300 Kč, kterou
věnoval obchůdek POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
v Kostelecké ulici v Prostějově. Jméno prvního, takto šťastného
výherce, který obdrží zmíněnou, ryze PRAKTICKOU CENU,
zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 2.
dubna 2012.
V soutěži s novým partnerem přejeme hodně štěstí...

POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
Kostelecká 28, Prostějov
Vám nabízí:
Domácí a zabíjačkové speciality z Bedihoště a Vrahovic.
Bezlepkové uzeniny.
Zákusky z Benešovy cukrárny na Svatém kopečku.
Stáčená vína z Velkých Pavlovic.
Hotová jídla,polévky a GRAND lahůdky.

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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převzal výrazně starší Cyril.
Sourozenci odjíždějí na tradiční
výlet do hor s vědomím neodvratně se blížící Brunovy smrti.
Cyril vůbec nebere ohled na
ostatní. K životu potřebuje jen
peníze a je mu jedno, jakým
způsobem je získá. Bruno naopak má v sobě pokoru, ale až
příliš silnou a je ovládán strachem z problémů. Jejich sestra
Režie: T. Bařina
Aneta celý svůj život obětuje
Hrají: M. Donutil, M. Vladyka, profesi investigativní žurnalistV. Hybnerová, T. Pauhofová, J. ky, která se snaží očistit svět
Budař, F. Čapka, Á. Gubíková, od zlého. Tento ideál jí ale zneP. Řezníček
možňuje najít si kvalitní vztah.
Tali se díky svému povolání
Román pro muže vypráví pří- striptérky ocitne ve společnosti
běh tří sourozenců - Cyrila, tří sourozenců. Má být jakýmsi
Bruna a Anety. Pevné pouto se dárkem pro umírajícího Bruna.
mezi nimi utvořilo po tragické Tato zkušenost významně změsmrti rodičů, kdy starost o vý- ní nejen její život, ale podaří se
chovu mladšího bratra a sestry jí dotknout i života všech tří.
VÍCE NEJEN O TOMTO FILMOVÉM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

Výherce získá permanentku
do posilovny

REMI SPORT

V našem fitness centru nabízíme v přízemí společnou posilovnu pro
muže i ženy a v mezipatře posilovnu pouze pro ženy.Pro začátečníky
je k dispozici instruktor, který Vás naučí základy cvičení na posilovacích strojích. Cvičení lze přizpůsobit pro všechny věkové kategorie
zákazníků. Kromě posilovny nabízíme cvičení v aerobním sále,
masáže, solária, prodej doplňků výživy...
Nově každý pátek v 9.30 cvičení děti s rodiči a v 10.30 cvičení dětí
2,5-4 roky bez rodičů. Zkušební lekce ZDARMA - info 773125774
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 PODVANÁCTÉ 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 30.
BŘEZNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 2 - 9 - 2, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už třiačtyřicátým výhercem stal Milena ŠAFROVÁ,
Štětovice 77, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč, tentokrát na „Cvičení s Janou“.
Jméno dalšího, již čtyřiačtyřicátého výherce, který
od nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme
opět v příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, tj. pondělí 2. dubna 2012.

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář
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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1 Dobrovského, PV
2800Kč/měs. + ink.
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
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+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: DOHODOU
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 495 000Kč,
2x 2+1 za 580 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: DOHODOU
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Nabízíme:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
 582 341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

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

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

BYTY – PRODEJ
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

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

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

NOVINKA!

3URVWčMRY2NUXæQtXO
Prodej dr. cihlového bytu 2+1, 55 m2, 1. Patro,
plast. okna.
&HQD.ÿ

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

NOVINKA!

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

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

POZEMKY
Prodej zahrady 540m2 - st. místo v Držovicích.
Cena:800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených územ.
plánemnavýstavbuRD
InfovRK
Prodej pozemku 897m2 na RD v Prostějově.
Vyřízeno stav.povolení. Cena vč. projekt.
dokumentacenaRDaing.sítě. Cena:1200Kč/m2
Prodej posledních tří st. pozemků v Bedihošti
na výstavbu RD. Výměry pozemků 1197m2 a
2x 972m2. V lokalitě již probíhá výstavba RD.
Klidná lokalita, 5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

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

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

777 251 878

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

TIP TÝDNE
Prodej 2+1, PV-Družstevní ul.!

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

 777 95 20 27

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

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

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

Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

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

Prodej prostorného
bytu 2+1,
s lodžií, 65m2,
cena 690.000,-

RD 3+1, Otaslavice

 RD

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

Byty – prodej

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

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

Pronájem bytu 1+1, E. Valenty

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

RD 5+1, Náklo okr. Ol

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

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

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

cena: 700.000,- Kč

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

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

6WUDæLVNRRNU3URVWčMRY
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voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2]DKUDGD
P2.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova,
ul. Za Kosteleckou,
cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování
a garážování,
cena 15.000,- 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

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

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

6NDONDRNU3URVWčMRY
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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

3URVWčMRY9UDKRYLFH XNRXSDOLäWč
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Zast. plocha 269 m2]DKUDGDP2.
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STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

◘ 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
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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.

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz
Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

POZOR !!!
ZMĚNA ADRESY!

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

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

Byt 1+1, Dobrovského
42 m2, lodžie, plastová okna, zateplení,
výtah. Ihned volný. Nízké náklady. Pěkná
lokalita blízko centra. Cena: 590.000,-Kč

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

Byt 2+kk, nám.Spojenců
RD 5+kk, Prostějov - novostavba
cihla, 55 m2, 2.patro, plast.okna, nízké dvojgaráž, zastřešená terasa,dobře řešená disponáklady, sklep, zahrada, centrum města. zice, vkusný interiér, zahr. domek, bazén, studna
Cena: 780.000,-Kč ZP 144 m2, zahrada 556 m2.
CENA V RK
U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem a koupí Vaší nemovitosti,
právní i finanční poradenství, a hlavně jistotu a osobní přístup.

Řádková a sloupcová inzerce

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 4+2 Myslejovice
3) RD 2+1 Držovice, zahrada
4) 3+1 DR Belgická
5) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
6) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
7) 1+1 DR, Plumlov
8) RD 6+kk Vícov, 1579 m2

860 tis.Kč
1.260 tis.Kč
1.850 tis.Kč
1.150 tis.Kč
880 tis.Kč
740 tis.Kč
399 tis.Kč
1.999 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk E.Beneše, po rek.,lodžie, zrek.
6 tis.vč.ink.
1+1 Určická, část.zař.
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Libušinka
5 tis.+ ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+kk Vrahovice, zahr.
7,9 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova, v RD zaříz.
8,5 tis.
2+1 Ječmínkova
6 tis.+ ink.
2+1 Fugnerova
7 tis.+ ink., terasa
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 E.Beneše
10 tis.vč.ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 v Plumlově
1+1 OV, Kostelec n/H
2+1 DR, Kralice
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 OV Bulharská, 64 m2
2+1 OV E.Beneše
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

350 tis.Kč
350 tis.Kč
399 tis.Kč
520 tis.Kč
450 tis.Kč
780 tis.Kč
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

Volejte: 739 322 895
1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
580.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
620.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
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 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
799.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
720.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Myslejovice
430.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rek.
720.000Kč
RD 2+1 Čechy pod Kosířem po rek, garáž
849.000Kč
RD 2+1 Držovice po rekonst. 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 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 2+1 Kralice na Hané
550.000Kč
RD 1+1 Smržice zahrada
700.000Kč
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 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1 699.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.799.000Kč
RD 4+1 J. Švermy dvojgaráž 2.500.000Kč+provize
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 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

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.
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 tis.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
2.820 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 -

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

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

Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Žešov
1.734.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.860.000Kč
RD 3+kk Žešov
1.951.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.270.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov
2.277.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.280.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

FINANCE

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

Pronajmu byt 2+kk ulice Krasická
dlouhodobě. Cena 8.000 Kč včetně
ink. Tel.: 777 037 510

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

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 3+1, Vrahovice 1.990.000 Kč
* RD 4+1, Dětkovice 1.200.000 Kč
* Byt 3+1, novostavba 1.900.000 Kč
* Byt 3+1, Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1, Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 3+1, Bohuslavice 600.000 Kč
* Byt 3+1, Niva
430.000 Kč
* Byt 1+1, Určická
360.000 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. 1.145.000 Kč
* RD 5+2, Čechy p/K 1.300.000 Kč
* RD 4+1, Plumlov, rek. 1.450.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.990.000 Kč
* RD 5+kk, novostavba 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

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

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd.
Tel.: 774 062 253
Stěhování, vyklízení. Tel.:
775 132 134

Akce od více věřitelů! Bez poplatku a registru. Vyplacení do 48 hod.
i formou hotovosti. Možnost odložení splátek. Tel.: 608 066 604

Hledám byt 2-3+1 v PV. DB, OV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310
Pronájem garážového stání v autoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934
Pronajmu zařízené kadeřnictví v PV,
nebo pouze 1 křeslo. Levně. Tel.:
724 337 984
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Pronajmu kompletně zař. byt 1+1,
balkon, v centru PV. 6.000 Kč vč.
ink. Vratná záloha 5.000 Kč. Tel.:
608 829 263.
Hledám menší nebytové prostory pro
uskladnění nábytku. Stěhuji se do
menšího. Levně! Tel.: 774 927 265

O S TAT N Í

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ

ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

SLUŽBY

Prodám DB 2+1, 69 m2, první patro, dobrá lokalita a poblíž centra, po
celk. rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel.: 721 228 755

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

INFO ZODPOVÍME TEL.

REALITY

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 Určická cihla
5.500Kč vč.ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.800Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.800Kč vč.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 Slavíčka 58m2+lodžie 6.500Kč vč.ink
2+1 Českobratrská 68m2 cihl. část. zař. 6.800Kč vč.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+kk Kostelecká v RD 80m2 cihla 8.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.300Kč+ink
2+1 Manharda 50m2 cihla
5.800Kč+ink.
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+kk Olomoucká 60m2
5.500Kč+ink.
2,5+1 Palackého 65m2
7.500Kč vč.ink.
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
RD 5+1 Určická
9.000Kč+ink
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink
1+1 Studentská 45m2 cihla
6.000Kč vč.ink

VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,

REALITY

PR O N Á J MY

Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 25.000Kč+ink.

VOLEJTE: 732 285 189
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp
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Koupím byt 1+1 v PV, do 600.000
Kč. Platba v hotovosti. Tel.:
739 567 861
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.
Prodám byt 3+1 s garáží v centru
města. Tel.: 739 987 846.
Pronajmu cihlový byt 2+1, Krapkova ul. Tel.: 774 914 561

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
Pronajmu garáž, ul. Okružní, tel.:
602 502 098
Hledám pěkný byt 2+1 až 3+1
k pronájmu v PV. Za rozumnou
cenu. Ne RK! Cca květen až červen.
Tel.: 776 871 970
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
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na Hané,
na Sídlišti Sport. Tel.: 720 642 355
Pronajmu cihlový byt 2+kk v PV,
po rekonstrukci. 602 775 607

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
Pronájem garáže na Brněnské. Tel.:
776 894 323
Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4.000 Kč, ink. 2.500 Kč,
kauce. Tel.: 731 585 153
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
Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T.G.M.,
115 m2. Nyní zavedený obchod.
Tel.: 777 691 077
Obec Hrubčice prodá 2 stavební
pozemky o výměře 317 m2 za 500
Kč/m2 a 620 m2 za 650 Kč/m2 v
k.ú. Hrubčice. Bližší informace na
www.hrubcice.cz nebo na tel.: 582
368 517.
Hledám garsonku s nízkým nájemným. Tel.: 737 606 793
Prodám podkrovní byt 3+1 s terasou v PV, 99 m2 v OV 3. patro.
Nebo vyměním za 1+1. Ne panel. +
doplatek. Tel.:776 618 604
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
Prodám RD 5+1 ve Vrahovicích.
Cena dohodou. Tel.: 776 889 500
Prodám RD 2+1, Kralice na Hané.
Garáž, zahrádka, dvůr. Cena
1 490 000 Kč .Tel.: 605 247 968
Pronajmu garsonku v PV, cena 2.700
Kč. Tel.:724 337 984
Pronajmu byt 1+1 v PV cena 5.000
Kč + ink. Tel.: 605 247 968
Pronajmeme nebytové prostory 80
m2 vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
kanceláře 18.5 m2, 19 m2 v přízemí
a skladové prostory s regály 175 m2
ve 2.NP Zn. Tel.: 777 580 880
Koupíme dům se zahradou, nebo bývalou zemědělskou usedlost v okrese
Prostějov. Stav nerozhoduje. Advokáta platíme. Tel.: 774 414 525
Hledám pronájem bytu 2+1 s balkonem, šatnou a výtahem. Ul. Mozartova a okolí (květen, červen). Tel.:
736 415 409
Prodám cihlový byt 3+1 v OV s garáží v atraktivní lokalitě. Cena 1.
980. 000 Kč. Tel.: 776 870 330
Pronájem garáže v ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol. práce včetně oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
Tel.: 604 820 358

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

VODO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.:
608 747 788

Půjčka 5.000 Kč bez dokladování příjmu. Pro důchodce, na
MD a zaměstnané. Pracuji pro
více věřitelů. Tel.: 739 230 298

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny r. 2011, volejte
723 522 369
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a montáž plastových oken, dveří a vrat.
Tel.:602 941 681
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369
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
Zednické práce, zateplení,
nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
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

Máte přechodné finanční problémy? Půjčíme skoro každému 5.000 - 15.000 Kč. Pracuji pro jednoho věřitele. T.:
607 275 496
PŮJČKY - SPOLUPRACUJI S
1 VĚŘITELEM!!! Tel.: 732 547
490, 734 277 263, e-mail: pujckainfo@seznam.cz
Finanční půjčky v hotovosti do
24 hod. bez potvrzení příjmu i
pro důchodce. T.: 720 611 484
Rychlá půjčka diskrétně až do
domu do 40. 000 Kč. Pracuji
pro Rilex Travers. 608 881 746
Půjčka do 50.000 Kč. Rychle,
diskrétně, až do domu. Pracuji
pro více věřitelů. 607 401 926
www.pujcky-prostejov.com
ZASTAVÍME VAŠE DLUHY
Máte záznamy v registrech?
Nacházíte se v těžké situaci?
Splácíte více než vyděláte?
Chodí Vám upomínky?
Máte nepříjemné telefony?
Zvoní u Vás vymahači?
Jste z toho všeho bezradní?

NEHLEDEJTE DÁLE
cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

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

TEL.: 777 70 20 59

Malířské a natěračské práce i
s úklidem. LEVNĚ! 777 818 463
Provádíme zednické práce,
stavbu rod. domů, zateplení budov, strojní omítání, elektro +
instal. práce. Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz

Prodám DB 1+1 v PV. Tel.:
775 942 494. RK nevolat!

Stavební sdružení provádí výstavbu RD, rekonstrukce RD,
bytů, bytová jádra, zateplování RD, budov a jiné stavební práce. Tel: 731 566 255,
608 463 884.

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

NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000
Kč. POTŘEBUJETE: OP A
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
pracuji pro více věřitelů.

Půjčím peníze oproti zástavě nemovitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Tel.: 777 696 836

Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. PC POHOTOVOST.
Tel.: 722 668 334

Pronájem bytu 3+1 v klidné části a
blízko centra města Prostějova. Byt
je prostorný, slunný. Měsíční nájem 6.800 Kč + energie. Ihned volný. Nejsme RK. Tel.: 776 808 064

RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům,
byt i družstevní), bez prokazování
příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48
HODIN. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 608 744 459

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.: 723 522 369

Pronájem bytu 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040

Prodám RD 4+1 PV-Krasice. Dvůr,
zahrada, parkování před domem.
K rekonstrukci. RK nevolat. Tel.:
739 920 190
Pronajmu byt 2+1, část. zaříz. Tel.:
777 973 937

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459

+PUQNXGPéPÊRQTCFPC
e8[WåKLVGPCwKEJDQJCVÚEJ\MWwGPQUVÊXQDNCUVKQFFNWåGPÊH[\KEMÚEJQUQD
e<JQFPQVÊOGQFRQX÷FP÷8CwKUKVWCEKCRQTCFÊOG8¾OEQUFNWJ[
e8[WåKLVGOQåPQUVKLGå8¾ORQUM[VWLGKPUQNXGPéPÊ\¾MQP
e<CNGVURNCVÊVGRQW\GUXÚEJRQJNGF¾XGMXRąKLCVGNPÚEJURN¾VM¾EJ
CLUVGDG\FNWJč
<CLKUVÊOGXGwMGTÚRT¾XPÊUGTXKUC\RTCEWLGOGP¾XTJPCQFFNWåGPÊ
e/čåGVGUGURQNGJPQWVPCPCwKFKUMTÆVPQUVCRQEJQRGPÊUKVWCEG
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Prezentace, společnost
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Máme pro vás poslední šanci!

Do 30. března trvá mimořádná akce: objednej si CELOROČNÍ předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a zaplatíš pouhou desetikorunu za jedno vydání
Naposledy a už jen tento týden!
Pak už bude všechno jinak...

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

... to vše jen za 520 Kč

UŠETŘÍTE 260 KČ oproti ceně na stánku

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků

OD PŘÍŠTÍHO PONDĚLÍ UŽ ZAČÍNÁME...
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!VELKÁ SOUTEŽ!
o hodnotné ceny

INZERCE

...ještě

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



Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník
si STÁLE můžete objednat předplatné ...

na rok

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

Festival JEDEN SVĚT 2012 je za námi
V Prostějově vzbudil největší zájem snímek
věnující se zkrachovalému Oděvnímu podniku

Revoltující 4. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět v Prostějově je za námi.
Festival probíhal tři dny od úterý 20.
března do čtvrtku 22. března a předcházela mu únorová předprojekce
dokumentu „Vnoučata kubánské
revoluce“ projektu ´Promítej i ty´.
V něm mohou diváci každoročně hlasovat pro aktuální festivalové filmy,
které budou přístupné zdarma a diváci si je tak mohou objednat a promítnout například u sebe doma. Jako doprovodný program pak diváci mohli
zhlédnout promítání NonComm poučných i zábavných sociálních spotů
v Baru 12 opic v Prostějově.
Hlavní program se letos poprvé odehrával v Kavárně ve Špalíčku, jejíž prostory, nabízející také příjemnou atmosféru,
jsou šité na míru užšímu okruhu diváků
festivalu. Festival v úterý 22. března
svým úvodním slovem zahájila náměstkyně primátora Alena Rašková a ředitel

Líbil se nejvíce. Záběr ze snímku „Závod ke dnu“

Foto: www.jedensvet.cz

olomoucké pobočky organizace Člověk
v tísni, o.p.s Richard Kořínek. Největší
divácký ohlas na festivale zaznamenal
úvodní dokumentární film Víta Janečka
„Závod ke dnu“. Na vysoké účasti se
zřejmě podepsalo aktuální téma zaměstnanosti a část filmu věnovaná společnosti OP Prostějov.
Dále se v Prostějově promítaly dokumenty „Nedáme se umlčet“ o arabském
jaru, film s tématikou bezdomovectví
„Láska v hrobě“ a „Pod sluncem tma“,
dokument o rozvojové pomoci České republiky v Zambii. Velké poděkování patří debatérům panu PhDr. Adolfu Tomandlovi, pracovníkům Charity Olomouc
Bc. Ivetě Mackové a Tomáši Pavlíčkovi,
Dis. a Martinu Vylíčilovi, kteří svými názory doplnili problematiku promítaných
filmů.
Diváci festivalu mohou také vyjádřit svůj názor a festival ohodnotit
v dotazníku na webových stránkách
festivalu www.jedensvet.cz., případně napsat na Facebook: Jeden svět
Prostějov. Festival Jeden svět 2012 byl
v Prostějově realizován za finanční
podpory Olomouckého kraje a města Prostějova. Mediálním partnerem
festivalu byl tradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ
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PRÁCI NABÍZÍ

Pobočka v PV hledá referenty/- Přijmeme kuchaře/ku do pohosky pro práci v kanceláři. Plat tinství Držovice. Min. praxe 2
25 000 Kč. Zapracování, další roky. Tel.: 603 882 881
výhody. T.:603 218 330
Prodám Fiat Ducato 2,8 TDI
Centrum regenerace v Pros- maxi. r.v. 2000, k vozidlu je práce
tějově. Ihned zapracujeme do v mezinárodní dopravě. Info. na
různých pozic. Možnost i VČ. tel.: 608 331 141
Tel.: 602 810 644
Přijmu kosmetičku na Ž.L.Tel.:
ČS. fa přijme tel. operátory/- 777 196 767
-ky, asistenty/-ky, referenty/-ky,
managera/-ku a obchodního Firma KOOS s.r.o. přijme prazástupce. Výdělek 26 - 50 000 covnici k vyšívacímu automaKč/měs. Praxe není podmín- tu do 2 směnného provozu/zákou, nehledáme dealery a po- stup za mateřskou dovolenou/.
jišťovnictví a podobně. Info na Stručný profesní životopis
pošlete ne email administratitel.: 728 958 301.
va@koos.cz nebo osobně na
Volná pracovní místa na nově adresu Kostelecká 45, 796 01
otevřené pobočce. Vhodné i jako Prostějov.
brigáda k jiné práci. 777 949 152
Nejde o pojištění a jiné.

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme zámečníky a svářeče i
brigádně. Nástup možný ihned.
Žena hledá práci na ŽL. Tel.:
Tel.: 733 340 484
608 906 195
Hledáme 2-3 lidi na pozici telefonistky. Požadujeme znalost
PC+internet,výborné komunikační schopnosti, praxe vítána.
Volejte na 603 844833.
NON STOP ODTAHOVÁ
Obec Hrubčice vyhlašuje kon- SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
kurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele, - lky Základní Nabízím mé schopnosti při
školy Hrubčice, příspěvkové or- koupi Vašeho vozu. Jak v ČR
ganizace, se sídlem Hrubčice 37. tak i v zahraničí. Vyřízení úvěru
Předpokládaný nástup do funk- ci leasingu, zajištění STK, proce 1.8.2012. bižší informace na věření KM přes decra minimálwww.hrubcice.cz nebo na Tel.: ní provize! Vše na domluvě.
582 368 517.
Solodní jednání. Tel.: 603 383
895
Přijmeme realitní makléře. Nabízíme fixní měsíční plat, nebo fix ODTAHOVÁ SLUŽBA
+ provize, nebo provize (dle do- od 10 Kč / km. Tel.: 606 645 732
hody). Po zapracování možnost
i HPP, dále nabízíme služební
automobil + telefon + notebook.
Tel.: 731 508 274

AUTO - MOTO

KOUPÍM

VZPOMÍNÁME

PRODÁM

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

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
sad v Mostkovicích
prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Koupím obrazy předních čes- Informace na tel.: 602 510 465.
kých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální Prodám sklokeramický sporák
umělce. Přijedu. Platba v hoto- zn. Mora, zakoupený 1/2012.
vosti. Tel.: 603 161 569
Originál balení. P.c. 8.000 Kč,
nyní 6.000 Kč. Tel.: 739 116 315
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti za obrazy kvalitních čes- Prodám Škodu Felicii 1.9D
kých malířů: Bauch, Blažíček, Combi. r.v.1999. Letní pneu obuBukovac, Boettinger, Beneš, to na elektronových discích. Vše
Brožík, Bubeníček, Coubine, plně funkční, velmi zachovalé a
Čapek, Číla, Dvorský, Dědi- udržované. Cena 38.000 Kč.
na, Filla, Foltýn, Frolka, Heř- Tel.: 720 243 121
man, Honsa, Holub, Havelka,
Hudeček, Jambor, Janeček, VAŠE OBLÍBENÁ PRODEJJustitz, Kaván, Kalvoda, Ko- NA IVKA – SE ZDRAVOTNÍ
švanec, Král, Kuba, Kubiš- OBUVÍ SE STĚHUJE KE 2.
ta, Knüpfer,Lolek, Langer, DUBNU Z UL. NETUŠILOLebeda, Loukota, Macoun, VA NA PLUMLOVSKOU 21
Marold, Mařák, Mervart, Na- NAPROTI KUBUSU. TEL.:
ske, Nejedlý, Mucha, Navrá- 603 445 601
til, 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

Koupím chromové židle, stoly,
regály, bytové doplňky, lustry,
lampy, hodiny/ky, pohlednice i
půdní veteš při vyklízení stěhování do roku 1950. Platí stále.
Hledám ženu k vážnému se- Tel.: 602 953 842
známení z PV a okolí. Vdovec
62/166 z PV. Tel.: 774 809 845 Koupím vířivou pračku Romo
- combi, stav. kolečka, svěrák
York, dveře, WC, plast. okna,
vařič na 2 kg láhev PB, IPU.
Tel.: 608 539 783

Kdo měl rád,
vzpomene.
Kdo miloval,

Dne 29. března 2012
vzpomeneme
8. smutné výročí
úmrtí
pana Jaroslava
BOSÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

Dne 16. března 2012
jsme vzpomenuli
100. výročí
od narození
paní Marie
MENDLOVÉ
z ul. Plumlovské 54,
Prostějov.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děti Zdeněk,
Jiří, Ivan, Dáša,
Jitka a Maruška
s rodinami

SEZNÁMENÍ

Hledám zedníka a 2 pomocné
dělníky na stavbu, práce do konce roku, plat týdně v hotovosti.
Tel.: 607 680 811.

Letní zahrádka Na farmě přijme
brigádníky na letní sezonu od
dubna do října na pozici číšník servírka. Tel.: 602 717 885
Tělovýchovná jednota SOKOL
Klenovice na Hané nabízí k
Přijmeme ředitele/ku realitní kan- pronájmu pro letní sezónu 2012
celáře a vedoucí/ho týmu mak- venkovní gril a udírnu. Inforléřů. Nabízíme nadstandardní mace na Tel.: 607 404 458
Základní výcvik psů. www.zaohodnocení, fixní měsíční plat,
kladni-vycvik-psu.websnadno.cz
nebo fix + provize, nebo provize (dle dohody). Po zapracování
možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon +
18. – 21. 4. Hintertux 1.650 Kč
notebook. Info.: 731 508 274.
+ eura s sebou. Lyž. zájezd CK
Knižní velkoobchod hledá Minitrans a Svazu lyžařů. Inf.
prodejce, vlastní osobní auto a přihl. v OSČSTV, Česká 15.
podmínkou + mobil. Tel.:777 Tel.: 776 671 104
280 967
Dne 31. března 2012 oslaví
Přijmeme
OBCHODNÍHO svou zlatou svatbu manželé
SPECIALISTU(TKU). Znalost FRANTIŠKA a KAREL GApráce na PC, komunikativnost, LÍČKOVI z Prostějova. Tímto
zkušenosti s vedením kolekti- bychom jim chtěli popřát hodvu vítaná, ŘP sk.. B výhodou. ně štěstí, zdraví a životního
Nabízíme: zaškolení do pracov- elánu do dalších společných
ního procesu, kariérní růst, nad- let. Syn Jirka a dcera Eva s rostandardní výdělek, příjemný dinami.
kolektiv. Životopis zasílejte na
e-mail: p.danecek@datalife.cz
nebo kontaktujte na Tel.:
732 188 553

RŮZNÉ

ZVÍŘATA

OZNÁMENÍ

Přijmeme kadeřnici a kosmetičku na ŽL. Do mladého kolektivu
zavedeného kadeřnictví v PV.
Vlastní klientela výhodou. Více
informací na 736 425 949

Dne 25. března 2012
by se dožil
pan Miloš FRÉHAR
73 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami

Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne,
byť pak i umřel, živ bude.

Dne 1. dubna 2012
vzpomene
1. výročí úmrtí
pana Karla
HAVLÍČKA.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Navždy žije ten,
koho nosíme ve svém
srdci.

Přijmeme barmanku, brigádně
stř., čtv., pá., a so. na noční provoz. 608 829 263, 721 120 292

Dne 21. března 2012
jsme se rozloučili
s naší maminkou,
babičkou a prababičkou,
paní Marií
ČEČMANOVOU
ve smuteční síni
na Mlýnské ulici
v Prostějově.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme Soukromé
pohřební službě
paní Václavkové
za důstojné rozloučení.
Synové Leo a Milan
s rodinami

V našich srdcích
žiješ dál.

Dne 30. března 2012
vzpomeneme
2. smutné výročí,
ý
kdy nás navždy
opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, tchán
a dědeček,
dědeček
pan
p Vladimír
KOCMÁNEK
z Přemyslovic.
Přemyslovic
Těm, kdo
vzpomenou s námi,
děkují manželka a
děti s rodinami.

Dne 30. března 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Rudolfa
KÁLALA
z Jesence.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera a synové
s rodinou.

Dne 23. března
a 30. března 2012
by se dožili
paní Anna
SOLDÁNOVÁ
a pan
Josef SOLDÁN
ze Seloutek
90 let.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Synové Josef a Zdeněk
s rodinami.

Dne 23. března 2012
uplynulo
25. výročí úmrtí
pana Josefa PLÍŠKA
z Čechovic.
Vzpomíná rodina.

Dne 27. března 2012
uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav JAKEŠ.
S bolestí v srdcích
vzpomínají manželka,
dcery s rodinami
a rodiny Jakešových
a Hlavatých.

Nech
Nechtěla
chttěla jsem odejít,
ch
tak moc jsem s vámi
cchtěla
ch
těla žít a stále být.
Jak zlomený kvítek
padla jsem a nestačila
už zavolat.
Sbohem buďte, drazí
moji, odešla jsem tam,
oodkud
od
kud se již nevrátím.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále
bolí.

Dne 29. března 2012
uplyne
20 smutných let
od úmrtí mé
maminky,
paní Evy ROJKOVÉ

Restaurace U Templáře v PV přijme servírku nebo číšníka – brigádně, nástup možný ihned. Tel.:
602 329 990
Hledáme konstruktéra na vedlejší
pracovní poměr, strojní zaměření
– konstrukce strojů, samostatný a tvůrčí přístup k práci. Tel.:
731 119 479
Úklidová firma přijme spolehlivé
pracovnice na krátké úvazky. Výhodné pro ČID. Tel.: 582 345 379
Přijmeme strojníka na kolové rýpadlo. Požadujeme strojnický průkaz + ŘP sk. C. Profesní průkaz
vítán. Tel.: 603 532 801
Hledáme brigádníka (muže) na
občasné mytí aut do prostějovského autobazaru. Vhodné pro
studenty. Tel.: 604 878 060

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
p

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ
SPECIÁLNÍ AKCE

Dne 28. března 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Milady
RIGOVSKÉ
z Vrahovic.
S láskou a úctou
vzpomínají dcera a syn.

a 29. března 2012
by se dožil
můj bratr
Pavel STUDENÝ
39 let.
Za tichou vzpomínku
děkuje Martin Rojka.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 30. března v 10.00 hodin

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Vydařená jarní premiéra|: Lodivod Kučera se navíc dočkal, jeho tým konečně vyzrál na Hněvotín

URČICE SI PO HUBENÉ VÝHŘE POJISTILY DRUHÉ MÍSTO V KRAJI
O páté výhře v řadě rozhodl Petr Kiška, gólman Nejezchleb zneškodnil penaltu
tom minul pravou tyčku. Hosté
se spíše zbavovali míče kopy
nazdařbůh, ale právě jeden z
nich dal vzniknout penaltě po
faulu u rohu šestnáctky. Druhý
nejstarší z hostující sestavy s
ní naložil mizerně, neumístěnou střelu úspěšně lapil strážce domácí svatyně. Ten byl i
po tomto momentu stále spíše
bez práce, vyjma rozehrávek a
jištění vysokých míčů. Útočilo
se tak spíše na druhou bránu,
vidět byl zejména Petr Vodák.
Nejprve při brejku zvolil místo
postupu blíže k bráně nahrávku
na Trajera, který mu následně
vracel příliš dopředu, pak se
snažil opět o vysunutí Trajera,
ale k přihrávce z vlastní poloviny měl blíže gólman. Na
technické finesy Trajera ze
samotného závěru první půle

Jubilejního desátého utkání bez porážky dosáhli
proti Hněvotínu hráči Sokola Určice. Čtrnáctého
týmu Přeboru Olomouckého KFS se přitom
Evžen Kučera velmi obával, v hlavě měl nejen
podzimní výsledek 1:1, ale i skutečnost, že nad
tímto soupeřem dosud nikdy nezvítězil. Dočkal
se tak až v sobotu krátce po tři čtvrtě na pět, kdy
rozhodčí Roman Vodák ukončil duel osmnáctého
kola nejvyšší krajské soutěže. A jelikož k radosti
domácího kouče se hned zkraje utkání se špetkou štěstí prosadil Petr Kiška, načež po změně
stran se vytáhl i gólman Nejezchleb, který odčinil
zbytečný faul Michala Jána, chytil penaltu a nakonec udržel čisté konto až do konce, radovali se
v jarní premiéře domácí plejeři. Nutno dodat, že
zaslouženě...
Určice/jim

V

elké množství osobních
soubojů, spousta nakopávaných míčů, bojovnost a
agresivita nad techniku a fantazii. Souboj druhého se čtrnáctým, kdy domácí měli před
utkáním na svém kontě přesně
dvojnásobek bodů, ale příliš
fotbalové krásy a oku lahodících akcí skutečně nenabídl.
Hra se povětšinou odehrávala
mezi šestnáctkami, ani jednomu z týmů se nedařila kombinace, o to více se snažily vytěžit ze standardních situací.
épe se hlavně v prvním
m
poločase vedlo domácím.
Hned v deváté minutě se k za-končení prodíral Petr Vodák,,
hněvotínští beci před ním naa
poslední chvíli odkopávali,,
o tři minuty později si na pří-zemní centr z pravé strany naběhl Bokůvka a z osmi deseti
metrů překopl. Jen o několikk
desítek sekund to už ale byloo
1:0. Jako první vystřelil na Bě-halíkovu bránu Kiška, gólmann
dokázal při skoku míč tečovat,,
ale stejně mu proklouzl mezii
prsty a třepotal se v síti.
vžen Kučera si byl dobřee
vědom, že hra po zemii
vázne, nedaří se udržet balon a
nabádal tak obránce, aby vícee
využívali brejkových schop-ností Michala Trajera a posílalii
u
mu vysoké míče za obrannou
linii soupeře. Hosté dokázalii
takové přihrávky často zpacifi-y
kovat, ovšem ještě do poloviny
poločasu se takto řítil Trajer z
ň
úhlu na bránu a získal alespoň
roh.
tejnou možnost dostalii
na opačné straně i hostéé
a po hlavičce Šulce se marněě
m
dožadovali penalty. A sudím
spílali kvůli pocitu z otáčeníí
zákroků prakticky celý zápas,,
mimo jiné i při brejku dvaa
na jednoho, kdy si na hrani-k
ci vápna pomohl domácí bek

L

rukama a útočníka odzbrojil.
Hosté kromě čekání na chybu Určic a snahy o průniky
zkoušeli poměrně často styl
označitelný jako „vše na Kollera“, tedy nákop dopředu,
sklepnutí nabíhajícím spoluhráčům a zakončení z druhé
vlny. Avšak příliš úspěšní ani
s jednou variantou nebyli a do
konce poločasu Nejezchleba

Nebezpečné standardky. Nejvíce vzruchu před určickou brankou přinesly standardní situace Hněvotína. Stejně jako v tomto případě se ale domácí (v modro-bílém) ubránili.
Foto: Jiří Možný

P

o obrátce to vypadalo na
pokračování stejného příběhu. Hned ve druhé minutě se
z hraniční situace hnal Trajer k
hněvotínské bráně a ještě před
vápnem vypálil, jen těsně při

EVŽEN KUČERA - Sokol Určice:

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS– 18. kolo

Sokol Určice:
střídání: 46. Peka za Hochmana, 80. Plajner za Jána, 82. Mlčoch za Vodáka
A
trenér: EVŽEN KUČERA

„Toto vítězství hodně ocením, jsem s ním velmi spokojen. Kluci dřeli, odbojovali to. Říkal jsem to celý týden, že na Hněvotín
neumíme a bude to o bojovnosti a nasazení. A o tom to bylo.
Proto jsem z dnešního utkání měl větší strach než třeba proti
Hranicím. Je to vždy vyrovnaný souboj, přizpůsobíme se jejich
hře, nakopávání, soubojům. V posledních patnácti minutách
jsme mohli dát tři góly, kdybychom lépe vyřešili brejky tři na
jednoho, tři na dva. Hráli jsme poprvé na trávě, byť na ní trénujeme již čtrnáct dní, a soupeř nám nesedí. Zatím jsme s nimi
uhráli jen remízy, dnes jsme poprvé vyhráli. Znovu podotýkám,
Hněvotín je pro nás velmi těžký soupeř.“

RADEK ŠINDELÁŘ – FC Hněvotín:
Nejezchleb

Vaněk

Ján
án
n

Skopalík
S
Vodák

Javořík
k
Los
Kiška
Bokůvka

E

S

navázal v té druhé Javořík, jehož kličky u pravé lajny téměř
skončily šancí. V posledních
deseti minutách hosté útočili
vším, čím mohli, a prostor na
brejky se ještě zvýraznil. Nejprve toho po Vaňkově přiťuknutí nevyužil Vodák, pak opět
Vodák nezužitkoval sólo z půlky hřiště. V poslední minutě se
při rohu Hněvotína potkali v
určické šestnáctce oba gólmani, ale výrazný vzruch to nepřineslo. Zvýšený tlak hostí k
ničemu nevedl a stejně tak ani
Nejezchlebův výkop na opuštěnou klec nemířil. Výsledek
1:0 zůstal zachován. Domácí
tak popáté v řadě zvítězili a
podesáté za sebou neprohráli.
Nyní zajíždějí do Zlatých Hor,
kde hrají v sobotu od patnácti
hodin.

branka:
br
ranka:
13. Kiška
střely na branku:
8:2
Hochman
ma
an
n
střely
stř
řely mimo branku: 6:2
rohové
roho
ro
hové
vé kop
kopy: 4:7
rozhodčí:
Vachutka
ro
ozhodčí:Vodák–Boháč,Vachu
žluté
žlu
uté
karty:
55.
Ján,
67.
Kiška,
Trajer
79.
79
9. Vaněk
Vaaně
n k – 24. Skoumal,
Veselský
43.
43
3. Dokoupil,
Zapletal
79.
79
9. Zapletal
diváků: 200
Dokoupil

Láner

Šulc
Šul
Šu
Š
ul
ulc
Kawij

Švajda

Skoumal
Zamykal
Novák

Běhalík

nezaměstnali. To domácí mohli několikrát zvýšit.
Losovy „přímáky“ z velké
dálky skončily bezpečně v rukavicích, ale jinak nepůsobila
hostující jednička nadvakrát
jistě, nechodila důrazně do
míčů letících napříč malým
vápnem a nejistými zákroky
dávala šanci na pojistku.
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12. NENÁPADNÁ AKCE KONČÍ GÓLEM – 1:0 Za vápnem se
míče chopil Petr Kiška, a přestože si na jeho střelu Běhalík sáhl, za pravou tyč ji vytěsnit nedokázal.
19. Hosté se dožadovali penalty za ruku ve vápně, ovšem hraje se dál.
23. Michal Trajer využívá dlouhého míče, řítí se zleva na gólmana, získává
ale nakonec jen roh.
32. Dvojitá šance domácích. Střelu z velké dálky gólman pouze nejistě vyrazil před sebe, slabou hlavičku pod břevno již chytil.
41. Po slalomu uvnitř šestnáctky se míč dostal k Bokůvkovi, jenž prověřil
pozornost u levé tyčky.
47. Na hranici ofsajdu se míče chopil Trajer a po jeho střele na vzdálenější tyč
se gólman hostí pouze ohlédl.
55. Penalta pro hosty! Míč si staví Jan Šulc slabým pokusem po zemi jen
zdraví Nejezchleba v určické bráně.
77. Rychlý brejk domácích po ubráněném rohu nekončí brankou, Vodákovu
střelu na zadní tyč Běhalík vykopává.
82. Opět Vodák postupuje od poloviny sám na gólmana, na vápně zasekává
a pak těsně míjí levou tyč.
zaznamenal Jiří Možný

FC Hněvotín:
střídání: 60. Chabičovský
za Veselského, 64. Křižan za Skoumala,
82. Vyroubal za Zapletala
trenér: RADEK ŠINDELÁŘ

DOKONALÝ POČIN
SOKOL URČICE

MIROSLAVV N
NEJEZCHLEB
EJ
aneb

Hrdina utkání

V prvním poločase byl gólman Určic prakticky bez práce a kroměě několika
něk
ěkoollik
ika rozehrávek
roozeeh
hrráv
ávek
ek
se mohl nerušeně slunit. Po změně stran ovšem ukázal své schopnosti. Nejen že si poradil s pokutovým kopem a udržel vedení 1:0, navíc působil na rozdíl od svého kolegy
v hněvotínské bráně mnohem jistějším dojmem. Míče buďto pevně sevřel v rukavicích,
nebo odrazil do bezpečí, minimálně v malém pokutovém území si zjednal respekt a nedopustil, aby se k centrovaným balonům dostal kdokoliv z hostí. Žádný z nabízených brejků
po zisku míče sice jeho spoluhráči nevyužili, ovšem tři body zůstaly díky spolehlivě
pracující defenzivě v Určicích.

„Určitě jsme sem přišli něco zkusit, ale hned začátek jsme
nezvládli, byli jsme křečovití. Domácí nás přehrávali, je vidět, že mají výborný mančaft. Oproti zimě byl první poločas málo agresivní od středních záložníků. Dostávali jsme
se pod tlak, ztráceli jsme míč. Druhý poločas byl agresivnější, ale nedali jsme penaltu. Nebyli jsme schopni míč ze
stran dostat před bránu a zakončit. Bylo tam dost sporných
situací, nebudu to více komentovat. Proto jsem byl rozčílený, hrát proti druhému týmu a ještě tohle...“

„Hněvotín si minimálně bod zasloužil,“
poděkoval za výhru jediný střelec duelu Petr Kiška
Určice - Zásah v pravou chvíli
se proti Hněvotínu podařil Petru Kiškovi. Zkušený útočník
se v probíhající sezoně dosud
trefil jen dvakrát, v přípravě
pak pouze korigoval porážku
v Morkovicích, nyní ale jeho
branka vystřelila Určicím tři
body „Gólů moc nedávám, na
střílení tu máme lepší zakončovatele,“ komentoval sedmatřicetiletý forvard s úsměvem
svou trefu.
Jiří Možný
Patříte mezi zkušenější a
starší členy týmu, byly
právě
zkušenosti
proti
Hněvotínu důležité?
„Ani ne tak zkušenosti jako větší
kvalita při práci s míčem. A taky
větší pohyb, který nám chyběl.
Hlavně při práci s míčem jsme
měli spoustu nevynucených ztrát
a tím vzniklo, že jsme de facto
nebyli nebezpeční a hru jsme
neměli pod kontrolou, jak jsme
mohli mít.“
Jak se vám jako technikovi hrálo v tak bojovném utkání?
„Zrovna dneska jsem patřil k
těm, jimž balon nejvíce překážel.
Mou rolí je spíše hru usměrnit,
označení technického hráče jsem
ale nepotvrdil.“
I proto trenér nabádal
hrát dlouhé míče na Michala Trajera...
„To je naše největší zbraň. Mi-

chal je silný v soubojích jeden
na jednoho a šance dává. Proto
je pro nás dobré využívat ho víc.“
Co chybělo k tomu,
abyste výsledek pojistili?
„Kvalita ve finální a předfinální
fázi. Nebyli jsme schopni koncovku dohrát, jak bychom mohli
umět, protože na tréninku takové
věci děláme a na podzim nám
to vycházelo. Nevyřešili jsme to
dobře, snad to ale bylo jen tím,
že šlo o první zápas. Hněvotín si
minimálně bod zasloužil.“
Mohlo to být i tím, že jste
dosud hráli na umělce?
„Určitě ano. Víc jak týden jsme
již na přírodní trávě trénovali, ale
práce s míčem a vše je naprosto
jiné než na umělé trávě. Je to jen
náhražka k přípravě a neznám
fotbalistu, který by na ní rád
hrál. Je to de facto jiný sport.
Nemůžeme se na to ale vymlouvat, protože Hněvotín to určitě
neměl jiné, možná ještě horší,
protože my máme podmínky na
přípravu velice dobré.“

Lední hokej
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O víkendu už se roztočil kolotoč mistrovských zápasů, 1.FK zajížděl ven, domácí premiéru mají za sebou Určice a Kralice na Hané
Výsledkový
servis přeboru
olomouckého KFS
18. kolo: Zlaté Hory - Dolany
0:3 (0:2),Kralice - Loštice 1:2
(0:1), Želatovice - FK Troubky
4:1 (3:0), Hranice - Litovel 3:0
(3:0), Oskava - Velké Losiny
5:1 (3:1), Určice - Hněvotín
1:0 (1:0),Ústí - Kozlovice 3:3
(1:2), 1.HFK Olomouc B - Konice 2:1 (1:0)
2 246:15 44
4 334:14 37
3 541:25 33
5 526:25 29
7 432:24 28
4 640:36 28
2 839:31 26
2 827:41 26
9 427:24 24
7 632:34 22
4 829:37 22
3 1026:32 18
5 920:27 17
5 929:37 17
5 1021:42 14
5 1119:44 11

Chcete inzerovat
v Prostějovském
Večerníku?
Volejte 608 960 042

1. Hranice 18 14
2. Určice
18 11
3. Oskava 18 10
4. Zlaté Hory 18 8
5.1.HFK „B“ 18 7
6. Ústí
18 8
7. Konice
18 8
8. Želatovice 18 8
9. Litovel
18 5
10. Kozlovice 18 5
11. Troubky 18 6
12. Kralice 18 5
13. Hněvotín 18 4
14. Velké Losiny18 4
15. Loštice 18 3
16. Dolany 18 2

„Efkáčko“ přivezlo z Brumova jen bod za remízu
Vítězství si prostějovští fotbalisté nechali utéct vinou
zahozených šancí a dvacetiminutového výpadku po pauze

Hned v úvodním duelu jarní
části Moravskoslezské divize
E dostaly plány fotbalistů
1.FK Prostějov na atak
druhého místa v tabulce
nepříjemnou trhlinku. Zatímco
dohrávaný
zápas
z podzimu proti Havířovu
Hanáci před týdnem zvládli
hravě, na hřišti Brumova
v nedělním dopoledni jen
plichtili a po 17. kole soutěže
vzrostla jejich ztráta za
průběžně stříbrnými Mikulovicemi na čtyři body.
Zdravotní problémy nepustily do hry Hunala (bolavá
záda) ani Machálka (svalové
zranění), ovšem favorita to ni-

jak nerozhodilo. „Utkání jsme
začali dobře a po dvaceti minutách šli zaslouženě do vedení.
Lukáš Zelenka nacentroval na
zadní tyč, Michal Pospíšil tam
zblízka pohotově prostřelil gólmana,“ popsal kouč efkáčka
František Jura.
Chléb celého střetnutí se lámal v následujících pasážích.
„Velká škoda byla, že jsme
ve stále solidním zbytku
první půle neproměnili dvě
velké příležitosti, v nichž při
zakončení neuspěli Hirsch
ani Poláček. Po přestávce pak
bohužel přišel náš dvacetiminutový herní výpadek a ten domácí
potrestali,“ posteskl si Jura.

1:1
(0:1)

Branka hostů: 20. Pospíšil, Rozhodčí: Hanák – Mikula, Pochylý.
Diváků: 450

Sestava Prostějova:
Bureš
Hloch, Kocourek, Zbožínek, Dostál
Hirsch, Svozil, Zelenka, Poláček
Zatloukal, Pospíšil.
Střídali: 60. Klímek za Poláčka, 70. Fládr za Svozila
Trenér: František Jura

těsně minul tyč z přímého kopu,“
dokončil Jura rekapitulaci nerozhodného mače.
Z trenérova hlasu moc radosti
logicky neprýštilo. „S ohledem na
naše vedení a větší množství šancí,
které jsme si vypracovali, cítím

zklamání,“ konstatoval smutně.
V příštím dějství Prostějované
přivítají na svém trávníku jedenáctý Dolní Benešov, a to v sobotu 31.
března od 15.30 hodin. „Nic jiného
než vítězství nepřipadá v úvahu, to
je jasné,“ burcoval František Jura.

Tabulka
# Tým
Z
1. FK Slavia Orlová-Lutyně 17
2. FK Mikulovice
17
3. FK SAN-JV Šumperk
17
4. 1.FK Prostějov
17
5. Lokomotiva Petrovice
17
6. Valašské Meziříčí
17
7. FK Mohelnice
17
8. SK Kravaře
17
9. FC Elseremo Brumov
17
10. FK Nový Jičín
17
17
11. FC MSA Dolní Benešov
12. FK Krnov
17
13. FC TVD Slavičín
17
14. Slezský FC Opava B
17
15. Sokol Lískovec
17
16. MFK Havířov
17

V
15
10
9
8
6
7
7
6
7
6
5
5
4
4
4
4

R P
0 2
3 4
3 5
5 4
6 5
3 7
3 7
5 6
2 8
4 7
5 7
3 9
5 8
5 8
4 9
2 11

Skóre
37:10
36:27
27:17
31:18
23:20
34:32
26:29
26:25
24:33
26:32
11:19
29:33
22:26
26:36
23:33
22:33

B
45
33
30
29
24
24
24
23
23
22
20
18
17
17
16
14

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov

Kralice před Lošticemi posílily, ale prohrály
Kralice na Hané/jim – Dva
neubráněné rohové kopy a
nevyužité šance v samotném
závěry rozhodly o tom, že
Kralice nevstoupily do jarní
části úspěšně. Předposlední
Loštice dokázaly být produktivnější a díky výhře se na
patnáctém místě dotáhly ke
Kralickým jen na čtyři body.
„Zápas jsem si představoval
úplně jinak. Výsledkově i nasazením, dost mě to zklamalo.
Předpokládali jsme, že budou
zalezlí a budou nás chtít překvapit brejky. Na to jsme se
připravovali, ale dostali jsme
neskutečné góly po našich chybách,“ hodnotil duel s Lošticemi Chytka.
První přišla krátce před koncem
poločasu, kdy míč propadl do
malého vápna a z chumlu hráčů
se odrazil do brány. Vyrovnat

Marná snaha. Svěřenci staronového kouče Zdeňka Chytky se v
jarní premiéře prosadili az v nastaveném čase, a to už bylo pozdě...
Foto: Zdeněk Pěnička

Konice dvoubrankové manko nedotáhla

a na holické béčko nestačila

Holice, Konice/jim – Neubráněný trestný kop v první
půli a potrestaný rohový kop
ihned po změně stran určily
zhruba čtyřicet minut před
koncem utkání stav 0:2 v neprospěch Konice. Navzdory
snížení o deset minut později
z kopačky Růžičky již hosté
vyrovnat nedokázali a týmu
1.HFK Olomouc „B“ podlehli 1:2. I proto, že vyrovnávací
branku těsně před koncem
rozhodčí kvůli faulu na gólmana neuznal.
Pět změn v základní sestavě
učinil nový konický trenér
Roman Jedlička oproti poslednímu podzimnímu duelu
s Kralicemi. V bráně si odbyl
premiéru v krajském přeboru
Vojtěch Nakládal, zraněného
Ullmanna nahradil na místě stopera Jaromír Rus, na
levý okraj obrany se postavil
uzdravený Pavel Křeček, uprostřed zálohy nahradili dvojici
Bednář, Škoda Cetkovský s
Václavským. Domácí si ale
i s touto skvadrou poradili a
stejně jako na podzim Konici
porazili.
Do vedení poslal rezervu
1.HFK již v sedmé minutě

Jeho svěřenci prý po změně
stran zaspali, nabuzeného protivníka nechali zbytečně rozjet.
„Brumovští se najednou lépe
pohybovali, byli důraznější a
ze standardky vyrovnali. Jako
bychom čekali, až inkasujeme,
úplně jsme vyklidili pole,“ nechápal kouč.
Až brankový úder Elserema
přiměl hanáckou partu zvýšit
zadrhnuté otáčky. „V posledních dvaceti minutách kluci opět
zabrali, naopak soupeř fyzicky
odpadal a byli jsme tudíž mnohem aktivnější. Jenže ani dvě
další šance nám výhru nepřinesly,
neboť Hirsch v 85. selhal ve stoprocentní tutovce a Zelenka v 90.

FC Elseremo Brumov
1.FK Prostějov

Výsledkový seris moravskoslezské DIVIZE, SKUPINA „E“
17. kolo:
Dolní Benešov - FK Šumperk 1:0 (1:0), Mohelnice - Slavia Orlová 2:1 (1:1), Loko Petrovice - FK Krnov 1:1 (0:1), Mikulovice
- Lískovec 1:0 (1:0), Brumov - Prostějov 1:1 (0:1), SFC Opava
B - Val. Meziříčí 2:2 (1:0), MFK Havířov - Slavičín 0:3 (0:1),
Kravaře - Nový Jičín 2:2 (0:1),

1.HFK Olomouc „B“
Sokol Konice

2:1
(1:0)

Branky: 7. vlastní, 49. Vykydal – 59. Růžička
Rozhodčí: Částečka – Štětka, Kubec.

Sestava Konice:
Nakládal
Klobáska, Rus, Řehák, P. Křeček
Novotný, Václavský, Cetkovský, Růžička
Kryl, Vydržel
Střídání: 70. Petrů za Vydržela
Trenér: Roman Jedlička.

Tögel, jehož centr si konická
defenziva usměrnila do brány.
Domácí měli celý poločas převahu a vytoužené druhé branky se nakonec dočkali, byť
nepřišla hned. Karasova střela
z dálky pouze orazítkovala
břevno a stav 2:0 tak svítil až
od 49. minuty, kdy se po další standardní situaci zapsal do
střelecké listiny Vykydal.
Na druhou inkasovanou branku dokázali Koničtí zareagovat
mnohem lépe, zodpovědnost
vzal na sebe Růžička a střelu
k tyči utkání zdramatizoval.
Zbytek utkání patřil hostům,
ale veškerá jejich snaha o vy-

rovnání přišla vniveč. Neuspěli Novotný s Cetkovským a po
střetu Řeháka s gólmanem pět
minut před koncem, kdy centrovaný míč vplul až do sítě neukázal sudí překvapivě na středový kruh, ale odpískal faul.
„Po poločase to mohlo být 5:0,
ale pak jsme je zatlačili a po
devadesáti minutách to mělo
skončit 2:2. V některé fázi nás
soupeř přehrál, v některé jsme
byli lepší my, na bod jsme ale
nedosáhli. Je to první utkání na
jaře, vždy tři čtyři utkání trvá,
než si to sedne,“ podělil se o
dojmy trenér Konice Roman
Jedlička.

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

mohlo jen o několik okamžiků
později Valtr, ale při penaltě
selhal a o pětadvacet minut později přidali hosté svůj náskok
pojistili. „Je to o tom, abychom
nedělali moc chyb, ale nějaké
jsme udělali a soupeř z nich dal
dva góly. Při prvním gólu jsme
jednoduchý balon neodkopli,
šest našich tam stojí, ale soupeř
to napálí do brány. Druhý gól to
stejné,“ postěžoval si Chytka.
Ještě více ho ale mrzel fakt, že k
rohům vůbec došlo. Hráči mohli situace vyřešit lépe a nenabídnout soupeři takovou možnost.
Domácí přivedli jen den před
utkáním útočníka Josefa Cibulku z Klenovic, jenž dosud
hostoval v Určicích, naopak
derniéru na kralickém trávníku
si odbyl stoper Petr Ohlídal.
Ten přišel jen na dvouzápasovou výpomoc z Lipové a na-

posledy tak bude kouči Zdeňku
Chytkovi k dispozici za týden
v Dolanech. Náhradou za něj
uprostřed obrany bude Zdeněk
Halenka, přestože se teprve nedávno vrátil ze zahraničí a ještě
dohání fyzičku. „Jiná alternativa není, myslím si, že je na tom
dobře. Zapojil se do tréninku a
tento týden absolvuje všechno,“
vysvětlil Chytka.
Co se týče útočné fáze, potěšilo
ho až posledních deset patnáct
minut, přesto málem stačil i
takovýto krátký úsek na bodový zisk. „Takto jsme mohli
hrát polovinu zápasu a ne až na
konci. Soupeře jsme tlačili, dali
jsme břevno a ještě jsme v poslední minutě mohli vyrovnat,
když Lisický z tutové šance
vystřelil vedle. Takže dozadu
propadák a dopředu nic moc,“
shrnul výkon.

FC Kralice na Hané
SK Loštice

1:2

chuť a vůle. My jsme bohužel
propadli v obraně, kdy jsme
si nepohlídali jejich nákopy z
obrany a hrozně brzo jsme dostali tři rychlé góly,“ neskrýval
zklamání hostující kouč David
Mezuliánek. „Musím kluky
pochválit za to, že nic nepodcenili. Eskáčko mělo dobré
výsledky v přípravě, ale projevila se kvalita na naší straně
a vypracovali jsme si spoustu

Lipová přivedla další posilu,
k Liškovi přichází Jamrich
Lipová/jim – Velký boj ve fotbalovém zákulisí propukl o
kmenového hráče Vrahovic Jakuba Jamricha. O fotbalistu,
který prošel i Holicí se zajímala Lipová, Klenovice, Kralice i
Kostelec. Šťastný mohl být jen jeden a byla to Lipová.
„Máme ho podepsaného, přichází na hostování. Teď dokončujeme
jednání v Konici ohledně Lišky, tam je to bez problémů,“ mohl v
neděli vítězoslavně prohlásit lipovský kouč Jaroslav Ullmann s
tím, že otazník tak visí jen nad Martinem Klicperou z Jesence, o
něhož také velmi stál, ale záložník si natáhl kolenní vaz. „Čekáme,
zda se dá zdravotně do pořádku, nebo ne,“ vysvětlil.
Ještě jednoho nového hráče by ale v kádru stejně rád uvítal. Již
na startu zimní přípravy avizoval touhu přivést druhého gólmana
k Jiřímu Abrahámovi, zatím ale není nic jistého. „Tam je ještě
otazník. Máme někoho v hledáčku, ale ještě to není dořešené,“
informoval o pokroku Ullmann.
Spekuluje se, že lipovský klub stál o služby Martina Rozsívala.
Hráč Přemyslovic již v Lipové nastupoval pod koučem Jaroslavem Liškou, ale nyní prý šestý tým okresního přeboru řekl
jasné ne a gólmanskou jedničku pustit nehodlá.

a spoustu brankových příležitostí, které jsme proměňovali,“
měl naopak důvody ke spokojenosti kouč Lipové Jaroslav
Ullmann.
Z pracovních důvodů postrádal prostějovský trenér Martina
Olejníka, kvůli trestu pro jaro
nasadil Drahoše Zelinu až na
druhou půli a šanci uprostřed
obrany tak dostal teprve osmnáctiletý Jakub Kvapil. „Bylo na
něm vidět, že je to jeho premiéra
za chlapy, ale odehrál to slušně.
V dorostu se snaží vše uhrávat
fotbalově a nezklamal, zahrál si
to v rámci možností. Chyběl mi
ještě Kadlec v útoku a jeden hráč
nepřišel bez omluvy. Budu si s
ním muset promluvit, protože
takový přístup se mi nelíbí,“ doplnil Mezuliánek.
Zkušenosti tak byly jasně na
straně domácích, přestože Petr
Ohlídal s Milanem Macourkem
vyběhli na trávník až do druhé
půle. „Dali jsme příležitost dalším hráčům. Třeba Petra zkoušet nemusím a byli jsme tak domluveni, protože hrál v sobotu
za Kralice. Chtěl jsem, aby hráli
ti, kteří toho zatím tolik neodehráli,“ vysvětlil skládání sestavy Ullmann.
Na duel v Lipové se Mezuliánek těšil, na výkonu jeho hráčů
mu ale chyběla větší důraznost

Fotbalový servis


Určice/jim – Na druhém
místě krajského přeboru se
celou zimu mohli vyhřívat
fotbalisté Určic. Přes zimu
se klubovému vedení v čele s
předsedou Milanem Sosíkem
podařilo udržet veškeré opory včetně gólmanské jedničky
Nejezchleba,
exprvoligisty
Skopalíka i nejlepšího střelce Trajera, jako vyztužení
defenzivy pak z Kralic přišel
pravý bek Ondřej Petržela.
„Nic se u nás nezměnilo, jen
přibyl Ondra Petržela a Rec
se vrátil do Lutína, Cibulka do
Klenovic, Vitásek do 1. SK,
Marek Žídek odešel do Čechovic,“ zrekapituloval změny
hlavní trenér Evžen Kučera.
Z hlediska na podzim odehraných minut tak jednoznačně

Konice/jim – jednoznačně
nejvýraznějšími
změnami
z trojlístku našich zástupců
v krajském přeboru prošla
Konice. Stejně jako v Kralicích
došlo i tady k výměně na
trenérské židli, ovšem až

Branky: 91. Šlézar – 38. Josef Mikeš, 68. Salamon
Rozhodčí: Štětka – Částečka, Pospíšil.

O reparát se celý tým pokusí v
neděli od tří odpoledne v posledních Dolanech, které v sobotu
překvapivě zvítězily 3:0 na půdě
čtvrtých Zlatých Hor. „Loštice
byly hrozně důležité, ale Dolany
taky. Už jsem avizoval, že nevě-

řím, že by Dolany spadly, byť
mají osm bodů. Bude to tam těžké, ale řekli jsme si, že když jsme
doma ztratili, musíme to někde
získat,“ zmínit Chytka s tím, že
Dolany jsou první štací, kde se o
to Kraličtí pokusí.

8:0

SK Lipová
1.SK Prostějov

(4:0)

Branky: Liška 3, Jamrich 3, Spáčil, Z. Koudelka

Sestava Lipové:
Abrahám
Žilka, Takáč, Barák (46. Macourek), P. Koudelka
Barták (46. Ohlídal), Spáčil, Z. Koudelka, T. Ullmann
Liška, Jamrich.
Sestava Lipové:
Zelinka
Krátký, Kvapil, Abrahám (46. Zelina), Martínek
Komárek, Lakomý, Gryglák, Karafiát
Ballek (55. Šín), Laník (55. Fryšák).
Trenér: David Mezuliánek.

a lepší bilance v osobních soubojích. „Ve druhém poločase
se projevily morální vlastnosti,
které bohužel některým mladým
klukům chybí. Někteří se snažili,
ale bohužel ostatní se k nim moc
nepřipojili. Nechtěl bych ale nikoho vyzdvihovat, takhle se ukázalo, jaký fotbal se hraje ve vyšších soutěžích. Že to možná není
o fotbalové kráse, ale o tom, kdo
má větší vůli bojovat a makat,“
ocenil tvrdou lekci.
Jeho protějšek měl z ofenzivního představení pochopitelnou
radost a doufá, že to Lipové
vydrží i do sezony. „Ze začátku
jsme hráli zodpovědně, a jak už
skóre narůstalo, tak jsme více
útočili, než bychom si s kvalitnějším soupeřem dovolili.

Do vyložené šance jsme je ale
nepustili. Hlavně aby se to projevilo i v mistrácích,“ má přání
Ullmann.
Prostějovský kouč tak věří, že
si do dalších zápasů vzala poučení nejen obrana, ale i útok.
„Je to moc kruté, ale ukázali
nám, jak se zakončuje. Snažili
jsme se hrát fotbal, ale Lipová
nás přesvědčila, že se nedá hrát
v rukavičkách. Jsou to zkušení
harcovníci, kteří ví, že soutěže
se takto hrají,“ povšiml si Mezuliánek.
O víkendu čeká na oba týmy
generálka před startem jara.
Eskáčko hraje v neděli od čtrnácti hodin v Mostkovicích,
Lipová o dvě hodiny později
doma s Lutínem.

sport@vecernikpv.cz

největší ztrátu představuje
dlouhodobé zranění Jakuba
Coufala, který před zimou
odehrál téměř tolik času jako
výše zmínění bývalí spoluhráči dohromady.
V přípravě sehráli Určičtí celkem čtyři utkání. Po výhře 4:1
nad béčkem 1.HFK Olomouc,
porážkách 2:4 v Morkovicích
a 0:2 s Kojetínem přišla na
závěr remíza 1:1 s Mohelnicí.
Do jara pak vstoupili domácí
výhrou nad Hněvotínem 1:0 a
pokračují v úspěšné druhé polovině podzimu.
„Úvod soutěže je důležitý, od
toho se odvíjí psychika mužstva. V této půlsezoně nás
nic netíží a budeme pracovat
na tom, abychom určité věci
zkvalitnili a kombinaci ještě

zlepšili,“ má Evžen Kučera na
mysli třeba taktické věci.
Na podzim se druhý tým kraje
prezentoval produktivním útokem i nepropustnou obranou,
totéž by rád ukázal i na jaře.
„Chtěli bychom hrát fotbal ve
stejné kvalitě, aby lidi chodili
a návštěvnost jsme měli vysokou. Ne bránit vzadu a hrát na
brejky. Útočný fotbal se lidem
líbí a chtěli bychom mužstva
přehrávat a dávat hodně gólů. A
samozřejmě co nejméně dostávat,“ přeje si Kučera.
Po utkání s Hněvotínem si Určice udržely plus deset bodů v
tabulce pravdy a v posledních
dvanácti kolech sehrají shodně
šest duelů doma a šest venku.
Mimo jiné 14. dubna v Kralicích a 3. června doma s Konicí.

Nic pro techniky. Ani Petr Kiška (u míče), ani nikdo z jeho spoluhráčů neměl příliš možností se s míčem pomazlit. Krásu vytlačila
bojovnost.
Foto: Karel Pařenica

Konici se čelo vzdaluje, ráda by ale postoupila
SOKOL KONICE „A“

Sestava Kralic:
Winkler
Lisický, Trnavský, Ohlídal, Deutsch
Valtr, Růžička, Šlézar, Vybíhal
Cibulka, Lehký
Střídali: 65. Halenka za Vybíhala, 70. Bross za Lehkého, 75.
Vitásek za Brosse
Trenér: Zdeněk Chytka.

608 706 148

Určice přivedly Petrželu a chtějí bavit diváky i na jaře

(0:1)

Lipová knokautovala „Eskáčko“
osmi brankami
Lipová/jim – Rovnoměrně
do obou poločasů si své zásahy rozdělili fotbalisté Lipové.
Proti 1. SK Prostějov si gólovou radost užili čtyřikrát
v první půli i čtyřikrát ve
druhé, hattrickem se blýskly
posily Liška s Jamrichem a
znamenalo to nejvýraznější
výsledek letošní zimy.
Dojmy obou trenérů tak silně kontrastovaly. „Rozhodla

KONICKO KRALICKO URČICKO PLUMLOVSKO PROSTĚJOVSKO
a další...

- SOUPISKA PRO JARO 2012:
Brankáři:
Peter Kmecik
1984
Vojtěch Nakládal
1993
Obránci:
Ladislav Bílý
1991
Pavel Křeček
1985
Jaromír Rus
1977
Martin Růžička
1985
Radek Řehák
1980
Záložníci:
Jan Bednář
1991
Otakar Cetkovský
1984
Ondřej Klobáska
1991
Jakub Kořenovský
1992
Tomáš Křeček
1987
Martin Schön
1989
Jan Směták
1991
Ladislav Václavský
1990
Útočníci:
Pavel Kryl
1987
Adam Novotný
1992
Bořivoj Petrů
1985
Petr Vydržel
1993
Přišli: Nakládal, Vydržel (oba z
dorostu), Cetkovský (hostování
Hulín), Václavský (hostování
Velké Losiny), Petrů (hostování
Černovír)
Odešli: David Škoda, Radim
Dvořák
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman Jedlička
Asistent: Radek Řehák
Vedoucí mužstva: Vojtěch
Nehanský
Jednatelé: Jiří Kučera, Rostislav
Přikryl a Jaroslav Mazur

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

krátce před finišem přípravy,
proměny doznala především
záložní řada a dlouho to
navíc vypadalo i na odchod
nejlepšího střelce týmu Pavla
Kryla. Po včerejší porážce s
béčkem 1.HFK Olomouc se
konická ztráta na první dvě
místa zvýraznila, pokud by se
ale naskytla možnost, návrat
do divize by uvítala.
„Na postupové místo se nikdy
nemůžeme dostat. Dvanáct kol
před námi, hraje se o šestatřicet
bodů a po sobotní výhře Určic
ztrácíme asi jedenáct bodů na
druhé a osmnáct na první místo.

To už je otázka, zda někdo chce
jít nahoru, nebo ne, zda vám místo bude nabídnuté. Pokud nám
bude nabídnuté, říkáme ano,“
uvedl nový hlavní kouč Konice
Roman Jedlička.
Brankářské duo Peter Kmecik
– Vojtěch Nakládal zůstalo beze
změny, pro ostatní řady už to
zcela neplatí. Do obrany se po
dlouhém zranění opět zapojil Pavel Křeček, ze stejného
důvodu vypadl Petr Ullmann a
výraznější prostor se opět otevírá
i pro Jaromíra Ruse, na podzim
spíše oporu béčka v I. A třídě.
V záloze zůstal Jan Bednář,

jehož hostování z Poličky se
změnilo v přestup, vrátili se
dobře známí Ladislav Václavský
z Velkých Losin a Otakar Cetkovský z Hulína, oba pamatují
ještě nedávné divizní časy. Jejich
úkolem je nahradit defenzivně
laděného Davida Škodu a
špílmachra Radima Dvořáka,
jimž naopak hostování skončilo,
a oba Konici opustili. A zvýšit
útočnou konkurenci je cílem
Bořivoje Petrů, jenž zavítal do
šestého týmu kraje na hostování
z Černovíru.
Po prohře s Morkovicemi 2:5
a stejné výhře nad Poličkou

přišla další vysoká prohra 0:4 s
Novými Sady, po níž se poroučel
kouč Svatopluk Kovář. Následovala jasná výhra nad Kozlovicemi 4:1 a v generálce porážka se
Zábřehem 0:4. Do jara Konice vstoupila již zmiňovanou porážkou
od 1.HFK Olomouc „B“.
„Trénovali jsme třikrát týdně,
odehráli přátelská utkání. Hrubou
část absolvovali hráči v únoru, v
březnu pak herní. Myslím si, že
jsme připraveni. Nejsme v lize,
abychom hráli patnáct utkání a
tvrdili, že hráči se znají naslepo,“ ohlédl se za zimní pauzou
Jedlička.

Kralice pracovaly na fyzičce a hledají nového režiséra
Kralice na Hané/jim – Vzadu
hrát na nulu a vepředu se vždy
aspoň jednou prosadit. Takovýto jednoduchý scénář si
před jarními koly naplánoval
staronový trenér Kralic na
Hané Zdeněk Chytka. Na
počátku zimní pauzy nahradil
na lavičce Romana Popelku, s
týmem sehrál sedm přáteláků
a tři z nich byly vítězné.
Radost mohl mít zejména po
výsledcích 6:0 s Těšnovicemi,
6:2 se Želatovicemi a 4:2 Chropyní. S Troubkami se Kraličtí
rozešli smírně 3:3 a nestačili na
osmnáctku Sigmy (0:5), Kojetín
(1:3) a Klenovice (1:2). O jednadvacet branek se zasloužilo

devět střelců, čtyřikrát se trefili
Valtr s Lehkým, třikrát Bross.
„Přestože jsme nebyli na
soustředění, tak to probíhalo
slušně, i účast byla dobrá. Hráči
se snažili, hodnotím to jako
slušné. Chtěl bych věřit, že se i
fyzička zlepšila, ale záleží, jak
to prodáme v zápasech,“ shrnul
dění nedávných týdnů Chytka.
Kádr posílila trojice hráčů 1.
SK Prostějov Martinec, Šlézar,
Vitásek, z Klenovic přišel Cibulka a z Ivanovic Deutsch. Ztrátou je odchod Ondřeje Petržely
do Určic, Oty Cetkovského do
Konice a Milana Suchomela
do Klenovic. Zda je ovšem
tým kvalitnější, nebo ne, do

toho se Chytka nechtěl pouštět.
„Každopádně je mladší. Jestli
silnější, to ukážou první výsledky. Určitě je k něčemu dobré,
když gró zůstane pohromadě,
ale myslím si, že sem tam nějaká
injekce v podobě příchodu a
odchodu je ku prospěchu,“
dodal.
Cílem je zejména sbírat body
a hrát tedy takový fotbal, aby
Kralice nepropadaly bodově.
„Již dávno jsem tvrdil, že osmnáct bodů není málo, ale může
se to po čtyřech kolech zvrtnout.
Jsem známý tím, že vycházím
ze zadních řad, tam musí být řád
a pořádek. Vepředu uvidíme,“
nastínil.

Znamená to tedy větší radost
z výsledku 0:0 než 3:3? „Ne.
Nulu používám pouze u naší
obrany. Když neinkasujeme,
tak neprohrajeme. Dopředu
nula neplatí. Góly dávejme,
ale nedostávejme,“ přeje si
Zdeněk Chytka.
V prvním zápase to tak zcela
neplatilo, jeho hráči dostali
dva góly, sami dali jen jeden
a na lepším než dvanáctém
místě nebudou ani za týden.
Díky porážkám Hněvotína i
Velkých Losin zůstaly oba
týmy o bod za Kralicemi,
ovšem Loštice se dotáhly na
čtyři a poslední Dolany na
sedm bodů.

Los jarní části Přeboru olomouckého KFS, sezóna 2011/2012
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)

„B“ (2:2), Dolany – Ústí (2:4),
Loštice – Želatovice (0:3), Konice – Hranice (ne 16.00, 2:4),
Kozlovice – Oskava (2:2),
Troubky – Hněvotín (3:4), Litovel – Velké Losiny (2:2)

22. kolo – 22. dubna
Určice – Litovel (ne 16.30, 1:2),
Velké Losiny – Troubky (2:2),
Hněvotín – Kozlovice (3:2), Oskava – Konice (so 16.30, 0:4),
Hranice – Loštice (6:0), Želatovice – Dolany (4:2), Ústí – Zlaté
Hory (2:1), 1.HFK Olomouc
„B“ – Kralice (ne 10.00, 5:2)

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
23. kolo – 29. dubna
(2:1), Litovel – Oskava (4:1),
1.HFK Olomouc „B“ – Určice
Velké Losiny – Hněvotín (1:3)
(ne 10.00, 1:1), Kralice – Ústí
20. kolo – 8. dubna
(so 16.30, 1:2), Zlaté Hory – ŽeUrčice – Velké Losiny (ne latovice (2:4), Dolany – Hranice
16.00, 2:0), Hněvotín – Litovel (0:4), Loštice – Oskava (2:2),
(0:0), Oskava – Troubky (0:3), Konice – Hněvotín (ne 16.30,
Hranice – Kozlovice (3:2), Žela- 2:1), Kozlovice – Velké Losiny
tovice – Konice (so 16.00, 1:6), (1:0), Troubky – Litovel (2:2)
Ústí – Loštice (2:1), 1.HFK Olo24. kolo – 6. května
mouc „B“ – Dolany (2:2), Kralice – Zlaté Hory (so 16.00, 1:1) Určice – Troubky (ne 16.30,
2:1), Litovel – Kozlovice (1:3,
21. kolo – 15. dubna
Velké Losiny – Konice (ne
Kralice – Určice (so 16.00, 1:5), 16.30, 1:3), Hněvotín – Loštice
Zlaté Hory – 1.HFK Olomouc (1:2), Oskava – Dolany (2:0),

Hranice – Zlaté Hory (1:3), Loštice – Troubky (1:3), Konice
Želatovice – Kralice (so 16.30, – Kozlovice (ne 16.30, 2:2)
3:1), Ústí – 1.HFK Olomouc
28. kolo – 3. června
„B“ (3:0)
Určice – Konice (ne 16.30,
25. kolo – 13. května
2:0), Kozlovice – Loštice (2:2),
Ústí – Určice (ne 10.00, 0:0), Troubky – Dolany (1:0), Litovel
1.HFK Olomouc „B“ – Želato- – Zlaté Hory (1:3), Velké Losivice (3:0), Kralice – Hranice (so ny – Kralice (ne 16.30, 2:0),
16.30, 1:3), Zlaté Hory – Oskava Hněvotín – 1.HFK Olomouc
(2:3), Dolany – Hněvotín (3:2), „B“ (0:2), Oskava – Ústí (4:0),
Loštice – Velké Losiny (2:2), Hranice – Želatovice (4:0)
Konice – Litovel (ne 16.30, 0:0),
29. kolo – 10. června
Kozlovice – Troubky (0:2)
Hranice – Určice (so 16.30,
26. kolo – 20. května
2:0), Želatovice – Oskava
Určice – Kozlovice (ne 16.30, (0:6), Ústí – Hněvotín (1:3),
3:3), Troubky – Konice (ne 1.HFK Olomouc „B“ – Velké
16.30, 0:5), Litovel – Loštice Losiny (1:4), Kralice – Litovel
(4:1), Velké Losiny – Dolany (so 16.30, 1:1), Zlaté Hory –
(5:0), Hněvotín – Zlaté Hory Troubky (1:0), Dolany – Koz(0:0), Oskava – Kralice (so lovice (2:2), Loštice – Konice
16.30, 4:0), Hranice – 1.HFK (ne 16.30, 1:3)
Olomouc „B“ (0:0), Želatovice
30. kolo – 17. června
– Ústí (2:1)
Určice – Loštice (ne 16.30, 2:1),
27. kolo – 27. května
Konice – Dolany (ne 16.30, 5:0),
Želatovice – Určice (so 16.30, Kozlovice – Zlaté Hory (1:2),
0:4), Ústí – Hranice (1:2), 1.HFK Troubky – Kralice (so 16.30,
Olomouc „B“ – Oskava (1:3), 2:1), Litovel – 1.HFK Olomouc
Kralice – Hněvotín (so 16.30, „B“ (1:1), Velké Losiny – Ústí
0:0), Zlaté Hory – Velké Losiny (1:4), Hněvotín – Želatovice
(2:1), Dolany – Litovel (1:1), (1:1), Oskava – Hranice (1:2)

Před startem
jarní části
Přebor
olomouckého KFS
www.vecernikpv.cz
SOKOL URČICE
- SOUPISKA PRO JARO 2012:

Brankáři:
Miroslav Nejezchleb
Petr Števula
Obránci:
Jakub Coufal
Michal Ján
David Javořík
Přemysl Mlčoch
Martin Peka
Ondřej Petržela
Michal Skopalík
Záložníci:
Dominik Bokůvka
Tomáš Los
František Plajner
Radim Vaněk
Petr Vodák
Útočníci:
Patrik Hochman
Petr Kiška
Michal Trajer

1989
1994
1988
1991
1990
1980
1990
1989
1985
1991
1985
1992
1985
1982
1990
1974
1989

Přišli: Petržela (Kralice na Hané)
Odešli: Josef Cibulka (konec
hostování Klenovice), Michal Rec
(konec hostování Lutín), Jakub Vitásek (konec hostování 1.SK Prostějov), Marek Žídek (Čechovice)
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Evžen Kučera
Asistent: Miroslav Vláčil
Vedoucí mužstva: František Hýbl
Předseda klubu: Milan Sosík
Sekretář: Petr Kouřil

FC KRALICE NA HANÉ
- SOUPISKA PRO JARO 2012:

Brankáři:
Radim Miler
Lubomír Winkler
Obránci:
Zdeněk Halenka
Radek Jano
David Losman
Jakub Martinec
Petr Ohlídal
Jakub Répal
Michal Trnavský
Záložníci:
Petr Deutsch
Jakub Kratina
Adam Lisický
Martin Neoral
Pavel Růžička
Jakub Šlézar
Pavel Valtr
Jakub Vitásek
Matěj Vybíhal
Útočníci:
Petr Bross
Svatopluk Bukovec
Josef Cibulka
Jaroslav Lehký
Zdeněk Petržela

1972
1987
1983
1993
1978
1992
1973
1989
1978
1991
1991
1992
1987
1975
1993
1983
1992
1990
1983
1989
1990
1984
1981

Přišli: Ohlídal (návrat z hostování
Lipová), Miler (přestup Určice),
Deutsch (hostování Ivanovice na
Hané), Martinec, Šlézar, Vitásek
(všichni hostování 1.SK Prostějov),
Cibulka (hostování Klenovice)
Odešli: Ondřej Petržela (hostování Určice), Otakar Cetkovský
(konec hostování Hulín), Milan
Suchomel (hostování Klenovice)
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Zdeněk Chytka
Asistent: Zdeněk Halenka st.
Vedoucí mužstva: Václav Répal
Předseda klubu: Petr Navrátil
Masér: Břetislav Tichý

Prezentace

Pepik Hnátek dotrénoval, aneb Jirka Luňák se vybarvil…
Do CINESTARu dorazil OKRESNÍ PŘEBOR!

Olomouc/rhe - Dlouho očekávaný film „Okresní přebor aneb Poslední zápas
Pepika Hnátka“ dorazil
právě v těchto dnech do kin
a okamžitě vzbudil mohutný zájem mezi svými přívrženci. Nejinak tomu bylo i
teď ve čtvrtek, kdy se v olomouckém multikině CINESTAR konala jeho předpremiéra natočeného spojená s
autogramiádou. Do hanácké
metropole dorazila i herecká
hvězda Dejvického divadla
David Novotný. Z jeho kolegů byl přítomen ještě Lukáš
Langmajer, nechyběl ani režisér Jan Prušinovský. Byla
to prostě jedna velká sláva,
u které PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální
partner multikina CInestar,
nemohl chybět!
Diváci, kterých se ve čtvrtečním večeru, sešlo skutečně požehnaně, se tak konečně mohli dovědět, jak to
vlastně bylo před tím, než
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Slavoj Houslice začal trénovat bez licence Jirka Luňák
(Ondřej Vetchý) a co stálo za
skonem legendárního kouče Slavoje Pepíka Hnátka
(Miroslava Krobota)... Film
režiséra Jana Prušinovského,
který vznikl na popud úspěšného seriálu, přináší portrét
fotbalového blázna Hnátka,
který si barví laťky plotu ve
sparťanských barvách a hráče přeboru sekýruje jako psy.
To borci v čele s Jardou Kuželem (Davidem Novotným)
těžce nesou. Jediný, komu
metody vyhovují, je samozřejmě Jirka Luňák, který
neváhá bonzovat na spoluhráče, když si dají v hospodě
více piv...
Děj se zamotává po infarktu
Hnátka, když kouč nepřijede na zápas. Odmítá však
transplantované srdce, protože jeho bývalý majitel byl
slávista... Paralelně běží děj
s návštěvou kolotočářů, kde
exceluje doktor přes krávy
Áda Větvička (Leoš Noha),

Fotoreportáž

když jeho romantická duše
narazí na kolotočářskou přímočarost Evy (Pavla Nečetová). Hnátek se svoje zdravotní potíže snaží skrývat, vše
se však provalí a svoji šanci
začíná cítit Jirka Luňák, ze
kterého se vyklube pěkná
„sketa“, když otevřeně mluví
o svojí trenérské budoucnosti po Hnátkově očekávaném
skonu. Lze to však do jisté
míry i chápat, protože na zahradě objeví trenérův sešitek,
ve kterém nejsou herní systémy a trojúhelníky, nýbrž
„čmárance“ typu kosočtverců
a podobně. Pointa snímku vrcholí ve chvíli, kdy předseda
Orel (Luděk Sobota) odvolá
dočasně Hnátka, který kontruje tím, že se spojí se světskými
a umožní jim na hřišti Houslic uspořádat pouť. Zápas se
však nakonec odehraje, Hnátek z nemocnice přes mobil
nadiktuje sestavu a chystá se
podstoupit transplantaci. Jeho
nové srdce však do nemocnice nedorazí. V Houslicích

opraví signalizační zařízení
na přejezdu, takže už nebliká obráceně a převoz orgánů
skončí srážkou s lokálkou...
Film zřejmě nepředčil seriál, prostě utáhnout pozornost půldruhou hodinu na
hláškách lze jen těžko a příběh Hnátka je místy trochu
krkolomný i zbytečně složitý.
Fotbaloví nadšenci a fanoušci přeboru si však „Okresní
přebor“ určitě užijí. Je třeba
vědět, jak to bylo předtím,
než Slavoj začal trénovat
Luňák. Hlášky z filmu určitě
zlidoví a fotbalové jaro má
další inspiraci. Pepíku, odpočívej v pokoji...
V multikině CINESTAR,
které najdete v areálu OLOMOUC CITY, se začíná
snímek pravidelně promítat
denně od čtvrtku 29. března.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravuje do
příštího vydání malé překvapení v podobě exkluzivního
rozhovoru s Davidem Novotným alias Jardou Kuželem!

... z předpremiéry Okresního přeboru

Hvězda přeboru. Nejvíc pozornos- Byl o ně zájem. K získání podpisu nebo fotky s herci, režisérem nebo
ti si užil jednoznačně představitel střihačem bylo potřeba se obrnit trpělivostí, zájem o autogramiádu jim
populárního útočníka Jardy Kužela připravil zatěžkávací zkoušku.
David Novotný.

Jde se na to. Střihač Otakar Šenovský a
herci Lukáš Langmajer a David Novotný
míří do promítacího sálu uvést svůj parádní
kousek.
4 x foto: Stanislav Heloňa

Fotbalisté Čechovic

se ve filmu viděli jen pár vteřin…
Olomouc – Jak už Večerník informoval, rezervě TJ Sokol
Čechovice se povedl husarský kousek mimo fotbalové hřiště.
V loňském hlasování na Facebooku vyhráli v soutěži o účast
v natáčení filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka a nedaleko Berouna se na podzim účastnili natáčení.
Zážitek to byl, ale ve filmu se hráči čechovického „béčka“,
které působí v okresní soutěži, viděli jen pár vteřin. Hlavní
organizátor čechovické výhry Jiří Nakládal tak byl mírně
zklamaný, ale zážitky za natáčení určitě nezapomene.
Radek Heloňa
* Jaké jsou první dojmy z filmu?
„Nezklamalo to vůbec, myslím, že to bylo nad očekávání,
některé hlášky jsou jedinečné, dá se to srovnat se seriálem Okresní přebor, jsou tam
podobné věci. Jsem však zklamaný z natáčení, kdy jsme tam
jeli na celý den, ale nakonec
jsme ve filmu byli deset vteřin.
Čekali jsme od toho více.“
* Natáčení prý bylo náročné, byla zima, ještě jste tam museli čekat...
„Museli jsme čekat, protože
herci natáčeli nějakou doda-

tečnou scénu, jak Jarda Kužel
lezl do studny, je to takové
zklamání.“
* Jak jste se tam vlastně dostali?
„Na Facebooku byla vyhlášena
soutěž, který okresní přebor získá nejvíce hlasů, přihlásil jsem
Čechovice, sháněli jsme hlasy po
celé republice, měli jsme podporu různých firem, jak v bankovnictví, obchodnictví, tak i od úplně neznámých, také nás podpořili
známí a členové rodiny.“
* Nakonec jste tam byli pár
vteřin, ale asi jste nemohli
počítat s nějakou větší rolí.
„Určitě. Co jsme mohli čekat
od třikrát patnácti minut, kte-

rých jsme natáčeli, ale mohlo
to být takové záživnější. Mohli
jsme tam být třeba při nástupu,
kdyby si každý mohl říct – byl
jsem tam vidět.“
* Stmelila tahle akce váš
mančaft?
„Já si myslím, že tady v tomhle
nemáme problém. V Čechovicích jsme hodně dobrá parta,
tam drží áčko béčko pohromadě, celkově od vedení až po ty
nejmenší hráče se navzájem
podporujeme. Myslím si, že
v tomto jsou Čechovice nejlepší klub.“
* A co herci, byli v pohodě?
„Ti byli výborní. Vyzdvihnout
bych chtěl zejména Davida Novotného alias Jardu Kužela. Neskutečně jsme se s ním během i
mimo natáčení pobavili.“
* A co jste říkal na trenéra
Krobota, byla tam nějaká
podobnost s vašimi trenéry?
„Po nás tam nikdo nestřílí...
(smích) Něco tam je, ale není
to přesně ono, byť je to podobný...(úsměv)“

Čechovická výprava - zleva: Nakládal Jiří, Petr Haluza, Radek Brablec (ten vyšší), Tomáš Bilík, Martin
Horák, Eduard Drešr, Michal Prášil, Roman Švéda, Nakládal Petr, Martin Spálovský, Josef Klváček,
David Kolkop, Martin Bilík, Pavel Gréza.
Foto: Stanislav Heloňa
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Fotbal

HANÁCI V PŘÍPRAVĚ
POPRVÉ KLOPÝTLI
Velký Týnec/ol, pk- K poslednímu přípravnému zápasu odjeli Hanáci na hřiště
v Grygově, kde se utkali s
účastníkem I.B třídy Olomouckého KFS družstvem
Sokola Velký Týnec. Na hrbolatém „trávníku“ v těsné
blízkosti vlakové tratě si to
mašinky jen „fičely“. Bohužel hra obou mužstev už
tak rychlá nebyla, oplývala
řadou přihrávek, které nenacházely adresáta a také
ostrých zákroků bylo habaděj. Hold technický fotbal se
tady hrát nedal..
Domácí hráči šli hned ve třetí
minutě do vedení, když dlouhý
centr snášející se do vápna před
gólmanem tečoval Kovařík.
Hanáci odpověděli v 7.minutě,
ale střela Trnavského skončila
v náručí gólmana Chlandy. Ve
28.minutě mohli Hanáci vyrovnat, když Světlík poslal do
brejku Strouhala, ale ten přehodil vyběhnuvšího gólmana i
s brankou. Stejně tak dopadla i
šance Krupičky těsně před poločasem. I ve druhém poločase
měli hosté gólovou příležitost,
ale střela Světlíka v 50.minutě
se odrazila od tyče k domácímu
brankáři. O tři minuty později
už to bylo zásluhou střely Po-
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spíšila 2:0. Stejný hráč zahrával
v 65 .minutě rohový kop a zatočil jej tak dobře, že skončil v
horním rohu Hlávkovy branky 3:0. V 68.minutě mohl hostující
Strouhal konečně rozvlnit síť
Chlandovy branky, ale ten jeho
sólo opět Chlanda zneškodnil.
Naopak domácí přidali ještě
v 78.minutě čtvrtý gól. Míč,
vyražený brankářem Hlávkou
do pole, vrátil Saitz do odkryté branky. Hanákům se přece
jenom podařilo vsítit aspoň
čestný gól pět minut před koncem zápasu. Mlčoušek zahrával
rohový kop na který si nejvýše
vyskočil Zbožínek a hlavou
upravil na 4:1.

pohledem trenérů
Michal JANÍČEK
– Sokol Velký Týnec:
„Jsme spokojeni s vítězstvím.
Náš důraz a bojovnost byla
lepší. Dokázali jsme se lépe
vyrovnat s terénem a soupeřem díky naší bojovnosti.“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Naštěstí konečný výsledek
neodpovídá tomu, co se dělo
na hřišti. hrál se vyrovnaný
zápas ve kterém bohužel soupeř využil většinu svých šancí
a my pouze jednu.“

4:1

Sokol Velký Týnec

(1:0)

TJ Haná Prostějov

Branky: 3. Kovařík, 53. a 65. Pospíšil, 78.Saitz - 85.Zbožínek
Rozhodčí: Ehrenberger
Diváků: 30

Sestava TJ Haná Prostějov:

Hlávka
Mikeš, Šindler, Kolář, Mašík
Bartoš, Krupička, Mlčoušek, Trnavský
Strouhal, Světlík Střídali: Zbožínek, Varga
Trenér: Daniel Kolář

Čechovice okusily přírodní trávu

a v přestřelce zdolaly Lutín
Lutín, Čechovice/jim – Ofenzivní hrou, které v posledních
týdnech nechybí ani přesná
muška, se v zimní přípravě
prezentují fotbalisté Čechovic. Tandem Weisser – Bilík
sází na rozestavení 4-2-3-1 a
týden po remíze 4:4 s Lipovou vyhráli jejich hráči při
letošní premiéře na přírodním trávníku 5:3 v Lutíně.
„Doposud jsme jen trénovali na umělce v Prostějově a
v Čechovicích mimo hřiště.
Takže jsme byli poprvé na
travnatém hřišti. Samozřejmě
prvních třicet minut to bylo
vidět, aklimatizace chviličku
trvala. Nicméně se s tím kluci
postupně srovnali,“ zmínil se
kouč Radim Weisser.
Týden staré utkání bylo podle
kouče Radima Weissera ofenzivně nejpovedenější, i výkon
proti Lutínu se mu ovšem
zamlouval. „S Lipovou jsme
byli dominantnější a doplatili jsme na mladickou nerozvážnost, protože mužstvo je
velmi mladé, má perspektivu.
Objevují se některé věci, které by v utkáních být neměly,
postupně na tom pracujeme. A
proti Lutínu to bylo v duchu,
ve kterém bychom se chtěli

prezentovat,“ potěšilo ho.
Zatímco před týdnem se čechovický gólostroj rozjel již v prv(1:2)
ním poločase a následně to bylo
i 4:1, nyní se tak stalo až po
přestávce. „Je to o aktivitě, na
Branky Čechovic: Chmelík 2, Kolečkář, Peka, Jahl
které jsme přes zimu pracovali,
Sestava Čechovic:
aby to vypadalo tak, jak v této
Brablec
soutěži má. Aby se fotbal líbil
Šťastný, Vinklárek, Peka, Mach
divákům, byli spokojeni hráči.
Zacpal, Kolečkář – Chmelík, Hodulák, Kvapil
A je to mužský fotbal, takže
Jahl.
aby z toho byly i výsledky a
Střídali: Prášil, Žídek, Jareš, Urbánek.
vyhrávalo se. To se v utkání poTrenér: Radim Weisser.
dařilo,“ liboval si splněné úkoly
Weisser.
Generálku na start I. A třídy v
Lipníku sehrají Čechovičtí v skupiny I. A třídy a bude to kon- utkání jsou o něčem jiném, ale
sobotu ve Šternberku. „To je frontace, jak jsme na tom. Je to může nám to mnohé naznačit,“
tým, který hraje na špici druhé pořád příprava a mistrovská těší se Weisser.

Lutín
Čechovice

3:5

Jaro v malé kopané startuje pohárem

Prostějov/son - Po dlouhé zimní pauze se konečně rozběhne jarní část okresních soutěží
v malé kopané Prostějovska. Jako obvykle otevře druhou polovinu sezóny Pohár města
Prostějova mužů, konkrétně semifinálová fáze probíhajícího ročníku 2011/12.
Dvanáct týmů postoupivších z 1. kola se utká ve čtyřech skupinách, ze tří celků každé grupy
projde do finálového turnaje čtyř nejlepších kolektivů vždy pouze vítěz. Na všech hřištích se
nyní hraje v sobotu 31. března od 9.00 hodin systémem každý s každým.
Semifinálová skupina 1 (hřiště Hněvotín): DD Sport Dubany, SK Tomek Dobrochov, FC Zero
Prostějov.
Semifinálová skupina 2 (hřiště Víceměřice): Sokol Dubany, SK Dřevnovice, SK Amatér 1993.
Semifinálová skupina 3 (hřiště Vrbátky): SK Kobra Kobeřice, KMK Katastrofa Prostějov,
FK Vrbátky.
Semifinálová skupina 4 (hřiště Husovo náměstí Prostějov): SK Griffins 98 Prostějov, MK
Brodek u Prostějova, Mexiko Víceměřice.

Další přáteláky ve zkratce: Jesenec vyhrál v Kostelci, Přemyslovice nadělily kanára
Sokol Přemyslovice
SK Jesenec
6:0 (4:0)
Branky: 8., 40. a 65. L.
Tyl, 13. a 42. Kovář, Růžička (p)
Sestava Přemyslovic: M.
Rozsíval (46. K. Konečný)
– D. Možný (46. J. Rozsíval ml.) Vinkler, Zahradníček (46. Barna), 46. L.
Mucha – Kovář, Slavíček,
Kučera, M. Mucha – Růžička, Tyl. Trenér: Jaroslav Liška.

branky více, nastřelili jsme
dvě břevna, jednu spojnici.
Bylo vidět, že jsme je fyzicky i technicky přehráli,
některé věci ale musíme vypilovat. Pěkný výkon, byl
jsem opravdu spokojen. Začíná se nám vracet náročná
zimní příprava. Kluci hráli
dobře, kombinačně pěkný
fotbal. V sobotu sehrajeme
generálku s Pivínem, sestava by už měla být nachystaná jako do mistráků. Stále
ale čekám ještě na dva hráče, kteří by měli kádr dopl„Dneska jsem byl spoko- nit,“ zhodnotil spokojený
jen. Proměnili jsme šance kouč Přemyslovic Jaroslav
a mohli jsme dát ještě o tři Liška.

FC Kostelec na Hané
SK Jesenec
1:3 (0:2)
Branka: vlastní – J. Tichý 2,
Tyl
Sestava Kostelce: Drčka
– Novotný, Horák, Začal,
Fidláček – Baláš, Grepl, T.
Menšík, Vyhlídal – Hon,
Skácel. Střídali: P. Konečný,
Zelinka. Trenér: Vladimír
Staněk.
Sestava Jesence: Kýr – Horák, Burian, Fidler, Mrňka –
Továrek, D. Čížek, P. Tichý
ml., Tyl – J. Tichý, J. Konečný. Střídali: Z. Tichý, Grulich, M. Laštůvka. Trenér:
Petr Tichý starší.

„První poločas byl špatný, hráli jsme nesmyslné nakopávané
míče, s nimiž si soupeř hravě
poradil. Někteří naši hráči se
nedostávali do hry a do druhého poločasu jsme udělali nějaké
změny. Řekli jsme si, že začneme
hrát po zemi a kombinovat a už to
bylo znát. Vytvořili jsme si šance
a byli jsme lepší. Některé hráče
mám zraněné, po dnešku přibyli
další, tak doufám, že se uzdraví
a do prvního mistráku budou fit.
Chyběl mi Milan Synek, Kamenov, Walter, někteří hráli se sebezapřením. Za týden jsme měli
hrát s Kralicemi, ale zrušil jsem to
kvůli zraněním. Máme úzký kádr
a potřebuji, aby se kluci vyléčili,

Plavci prostějovského oddílu lovili v bazénech cenné kovy
Tomeček a Praskačová patří mezi nejlepší motýlkáře
Karviná – V hornickém
severomoravském
městě
se uskutečnil 14. ročník
Karvinského motýlkářského
trojboje, na kterém startovalo i patnáct prostějovských
plavců.
V
konkurenci
šestadvaceti českých a polských oddílů získali dvaadvacet(!) cenných kovů. V
trojboji obsadila Kateřina
Praskačová 2. místo se ztrátou pouhých pěti bodů na
vítězku. Mezi muži Michal
Tomeček obsadil celkové 3.
místo.
Karvinský motýlkářský trojboj je prvním významným
závodem letní plavecké sezóny. Startují zde plavci všech
věkových kategorií. Hlavními
disciplínami jsou všechny
motýlkářské tratě – 50, 100 a

200 metrů. Absolutními vítězi
se stávají plavci s nejvyšším
bodovým součtem z těchto
disciplín. Loni se celkovými vítězi stali prostějovští
plavci Jakub Nezdoba a Tereza Mráčková. Mladší plavci
se však stali důstojnými
nástupci. „Praskačové chybělo
jen 5 bodů na Gabrielu
Chudárkovou ze Zlína. Má dobrou formu. Michal Tomeček
s konkurencí také bojuje
statečně. Druhé a třetí místo
na trojboji je skvělý výsledek.
Trojboj je jeden z prvních
testů v intenzivní přípravě na
letní plaveckou sezonu a dopadl velmi dobře pro všechny
plavce,“ chválí svěřence trenér
Petr Adamec.
V jednotlivých disciplínách si
nejlépe vedla Lenka Skoum-

Michal Tomeček skončil v trojboji třetí

alová ziskem tří zlatých
(100PZ, 100M a 100VZ) a jedné bronzové medaile (200M).
V hodnocení trojboje skončila
na 4. místě se ztrátou 15 bodů
na třetí místo. Praskačová
získala v jednotlivých disciplínách dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Dvě zlaté
si vyplaval Michal Tomeček
(50Z a 100VZ) a přidal k nim
ještě dvě bronzové medaile
z individuálních disciplín.
Prostějovští plavci bodovali
také v jiných disciplínách
než na motýlka. Jedenáctiletý Lukáš Řehořek získal
zlato na 50 metrů prsa, stejně
jako Martina Skoumalová a
Michaela Petrželová vyplavala nejvyšší příčku ve své
královské disciplíně 100 metrů
volný způsob. S medailovým

umístěním odjeli také Jakub
Cibulka, Kateřina Malečková,
Kateřina Polcrová a Kristýna
Vrchová. Medaili z Karviné
si tedy odvezl téměř každý
z našich plavců a to konkurence
nebyla vůbec slabá.
Po Velikonocích proběhne
exhibiční 24-hodinovka
Plavci budou pokračovat
v další přípravě, která směřuje
k vrcholu sezóny – Mistrovství
republiky. Oživení sezóny
přinese 24-hodinovka 14. dubna, při které se budou plavci 24
hodin denně střídat v plavání.
Během jejich plavání bude na
bazéně probíhat doprovodný
program pro veřejnost. „Program ještě dolaďujeme a určitě
jej brzy zveřejníme na webu a
na plakátech,“ upřesňuje Petr
Adamec.

Katka Praskačová druhá v celkových výsledcích trojboje

nemůžu riskovat. Máme ještě čtrnáct dní a musíme věřit,“ ohlédl
se za duelem kostelecký trenér
Vladimír Staněk.
„Náš nejlepší zápas přípravy, hlavně první poločas. Ten byl hodný I.
A třídy, existovalo jen jedno mužstvo. Druhý poločas jsme to prostřídali a bylo to vyrovnané. Dal
jsem prostor všem hráčům včetně
béčka a místy byl Kostelec lepší.
Tři vstřelené branky je výsledek
padesát na padesát, mohlo jich být
víc. Ale Jirka Tichý dal konečně
dva góly. Nechci to zakřiknout, ale
práce se nám vyplácí. Potěšující
je, že Tomáš Kýr vydržel celých
devadesát minut v bráně, naskočil

i Martin Laštůvka. Bylo by špatné,
kdyby Kostelec spadl. Druhý poločas byl hodný I. B třídy, i jednání
s lidmi na té úrovni,“ zmínil jesenecký lodivod Petr Tichý starší.

FK Kunštát
Sokol Protivanov
3:1
Branka Protivanova: J. Vybíhal
ml.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – Dvořák, Ženata, M. Bílek,
J. Vybíhal st. – Grulich, Nejedlý,
M. Pospíšil, Strapáč – F. Pospíšil,
T. Pospíšil. Střídali: R. Sedlák,
Slaný, J. Vybíhal ml., M. Grulich.
Trenéři Josef Pospíšil a Libor
Bílek.

„První poločas jsme odehráli celkem kvalitní zápas, ale i
vlivem terénu to nebylo ono.
Měli jsme slíbenou trávu, ale
nedočkali jsme se a na škváře
to nesplnilo svůj účel. Měl to
být generální zápas se silnějším
soupeřem, ale škvára nám neumožňovala hrát kvalitní fotbal.
Jedinou branku dal ve skrumáži
po rohovém kopu Jan Vybíhal
mladší a snížil na 1:2. Pak jsme
ještě neproměnili penaltu. Příští
týden zatím nic naplánovaného
nemáme a zřejmě si zahrajeme
jen s dorostenci a odpočineme,“
popsal zápas i nejbližší program
protivanovský kormidelník Josef Pospíšil.

Prostějovanky klepaly na dveře
finále, těsně to nevyšlo
Zlín – O druhém březnovém
víkendu se uskutečnilo semifinále Mistrovství ČR družstev 2012 v Praze a ve Zlíně.
Prostějovské plavkyně statečně bojovaly o postup do finále. I když naděje na postup
nebyla velká, překvapivě jim
finále uteklo jen o fous. Celkově doplavaly na devátém
místě, tedy první pod čarou.
Jde o historicky nejlepší
výsledek našich plavkyň v
Mistrovství ČR družstev.
Radost z krásného souboje
navíc ještě umocnilo překonání oddílového rekordu na
800 metrů volným způsobem
z roku 1999.
Prostějovský poměrně mladý tým byl sestaven ze sedmi
plavkyň. Celkově získaly 256
bodů a jen 4 body jim chyběly
k vyrovnání s posledním postupujícím týmem SK Motorlet Praha. Největším přínosem
pro tým byla Lenka Skoumalová, která získala celkem
52 bodů. Lenka navíc přidala
dva oddílové rekordy. Výrazně vylepšila hodnotu rekordu
Moniky Obručníkové z roku
1999 na 800 metrů volným
způsobem o téměř 20 vteřin.
Nový rekord má teď hodnotu
9:26,87. Podruhé přepsala nejlepší výkon Petry Formánkové
z roku 2002 v disciplíně 400
metrů polohový závod. Ten
časem 5:13,88 vylepšila o 5
vteřin. „Lenka se k rekordním
časům přibližovala už v prvním kole a bylo jen otázkou
času, kdy je překoná. Závody
se jí vydařily a doufejme, že
taková bude i celá sezóna,“
hodnotí trenér Petr Adamec.
V polohovce skončila Lenka
na třetím místě za Barborou
Závadovou a Magdou Okurkovou, které jsou o 4 a 6 let starší.
Závadová se v této disciplíně

kvalifikovala na Olympijské
hry do Londýna.
Výborně zaplavaly také sestry
Petrželovy. Třináctiletá Míša
si vylepšila „osobák“ na 100
volným způsobem výkonem
1:02,93. Tereze se povedlo 400
metrů polohově, kde si svůj
nejlepší čas také výrazně zlepšila. Obě sestry spolu s Martinou Skoumalovou přispěly do
celkového hodnocení více jak
třiceti body. Tým doplňovaly ještě Kateřina Malečková,
Kristýna Vrchová a Kateřina
Polcrová, které se umisťovaly

do 14. místa.
V semifinále družstev měly
plavkyně možnost bojovat
s olympioničkami Barborou
Závadovou z Ostravy nebo
Janou Pechanovou z Komety
Brno. Ostravský tým v celkovém pořadí zvítězil z 508
body, tým Komety Brno skončil na druhém místě. V celkovém pořadí mužů tým Komety
Brno zvítězil, na druhém místě
skončili muži ze Slavie Plzeň.
Náš mužský tým se bohužel do
semifinále neprobojoval, snad
se to podaří příští rok.

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté se vyšvihli výhrou nad gigantem

ORLI VZALI OSUD DO SVÝCH RUKOU A PŘIBLÍŽILI SE KE STŘÍBRU

Po dvou porážkách v řadě se basketbaloví Orli
začali strachovat o své postavení v tabulce před
nasazováním týmů do vyřazovacího play off. Týmu
reálně hrozil propad až na čtvrté místo, což by
pravděpodobně znamenalo, že v případě postupu z prvního kola narazí v semifinále na Nymburk.
Právě v zápase proti úřadujícím mistrům tuto verzi
ligového příběhu razantně odmítli. Po dramatické
bitvě vyhráli a před posledními třemi zápasy drží
jednobodový náskok v tabulce.

k
o
k
s
roz
Mattoni NBL, skupina A1 - 7. kolo
loo

BK Prostějov - ČEZ Basketball NNymburk
b k

83:81

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

21:14, 17:19,
15:23, 30:25

trojky: 27/15:14/6
střelba 2b.: 39/16:53/27
trestné hody: 12/6:13/9
asistence: 14:12
doskoky: 35:29
osobní chyby: 12:17
získané míče: 5:9
ztracené míče: 15:9
rozhodčí: Dolinek, Vrážel, Holubek
Diváků: 900.

Pandula 5
Bohačík 3
Bratčenkov 2
Pelikán 2
Švrdlík 0

Smith 23
Slezák 18
Peterson 11
Nicholson 10
Venta 9

Prostějov/lv
„Nesmíme ale usnout na
vavřínech. Každé následující utkání bude mít
příchuť play off. Pořád
nemáme vyhráno. Pouze
jsme osud nadstavbové
tabulky udrželi ve svých
rukou,“ prohlásil trenér
Prostějova Zhyněk Choleva, jehož tým v závěrečných zápasech jede na
půdu USK Praha a Děčína
a přivítá Kolín.

Výkon hráčů naznačil, že sen o
obhajobě loňského finále může
mít reálné obrysy. Především
na útočné polovině hosté nedokázali Orly zastavit. I když je
třeba přiznat, že některé koše
padly opravdu z těžkých pozic.
„Byly to velké nervy. Hráči
ale ukázali, že se můžou měřit s kýmkoli. Nymburk hraje
čtvrtfinále Eurocupu, v sezoně
dokázal porazit silné soupeře
včetně CSKA Moskva. Tohle
vítězství je velkým povzbuze-

Tým. Jako jeden muž vystupovali Orli v pátečním šlágru proti Nymburku.
Kolektivní práce vedla k překvapivému triumfu.
Foto: Zdeněk Pěnička

ním,“ uvedl generální manažer
BK Prostějov Petr Fridrich.
S funkcionářem souhlasil také
trenér Choleva. Prostějovský
kormidelník si myslí, že mužstvo svým nasazením a bojovností pozvalo diváky na další zápasy do hlediště. „Střetnutí mělo
náboj a kvalitu. Navíc s dobrým
koncem. Muselo se líbit.“
Pouze ze střídačky sledoval
své spoluhráče zraněný Jaroslav Prášil. Kapitán Orlů si
na jednom z tréninků před zápasem poranil koleno a bude
týmu chybět také v dalším
průběhu nadstavby. Navíc není
vyloučeno, že pro zkušeného
křídelníka sezona úplně skončila. „Na měsíc dostal sádru.
Existuje varianta, že si tělo
pomůže a Jarda se zapojí do
tréninku. Pokus pauza nepomůže, přijde na řadu operace a
v tomto případě už pro letošní
ročník opravdu dohrál,“ řekl
ke zraněné svého basketbalisty
Choleva.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Nymburk
Abrams 24, Nečas 18, Lenzly 13, Benda
11, Naymick 9, Palyza 3, Sokolovský 3,
Křemen 0, Vyoral 0, Wilson 0

koše Mattoni NBL v číslech
S
SKUPINA
AA1
A1
7. kolo: BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 83:81 (21:14, 38:33,
53:56). Nejvíce bodů: Smith 23, Slezák 18, Peterson 11, Cadri-Nicholson 10
- Abrams 24, Nečas 18, Lenzly 13, Benda 11. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel,
Holubek. Trestné hody: 12/6 - 13/9. Fauly: 12:17. Trojky: 15:6 BC Kolín
- USK Praha 97:95 po 2. prodl. (82:82, 73:73, 39:34). Nejvíce bodů: Machač 18, Barnes 15, Ames a R. Marko po 14, Jelínek 13, Ličartovský 10 Sedmák 36, Hruban 18, Šotnar 16. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Benda. Trestné hody: 21/15 - 17/13. Fauly: 20:17. Trojky: 10:8 BK Děčín – BK JIP
Pardubice 73:65 (40:38). Nejvíce bodů: Stria 21, Sanders 14, Pomikálek 9
- Pospíšil 15, Muirhead 11, Bohačík a Čarnecký po 10. Rozhodčí: V. Lukeš,
Hošek, Kučera. Trestné hody: 24/19 - 28/21. Fauly: 23:24. Trojky: 8:8.
SKUPINA A2:
11. kolo: NH Ostrava - Opava 80:71 (19:19, 41:35, 70:52). Nejvíce
bodů: Manusos 21, Luettgerodt 16, Jurečka 13, Hughes a Wright po 10
- Blažek 18, Šiřina 16, Gudelj 12, Dokoupil 11, Miklósik 10. Rozhodčí:
Paulík, Matějek, Komprs. Trestné hody: 10/9 - 15/12. Fauly: 14:15. Trojky: 5:5 Loko Interconex Plzeň - Inter Bratislava 76:71 (17:16,
37:32, 51:46). Nejvíce bodů: Vrubl 18, Pecka 12, Kozlík 11 - Pešič 23,
Ubilla 16, Gavran 13. Rozhodčí: V. Lukeš, Macela, Milata. Trestné
hody: 35/25 - 22/18. Fauly: 25:24. Trojky: 5:1 Levharti Chomutov
- Ústí nad Labem 82:80 (25:19, 44:35, 65:52). Nejvíce bodů: Pope 23,
Lowery 21, Krakovič 18 - McFadden 23, Gottselig 19, Reinberger 9.
Rozhodčí: Hošek, Vondráček, S. Kučera. Trestné hody: 10/6 - 12/7. Fauly: 19:19. Trojky: 8:7 Astrum Levice - Tuři Svitavy 69:76
12. kolo: BK Opava - Levice 60:87 (17:24, 31:45, 46:61). Nejvíce bodů:
Blažek a Vaňák po 15, Kolovrat 8 - Urland 21, Waleskowski 16, Sýkora 14,
D. Marek 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Kapaňa. Trestné hody: 24/14 19/16. Fauly: 21:24. Trojky: 2:9 Inter Bratislava - Ostrava 74:93 (12:28,
37:52, 49:75). Nejvíce bodů: Musil 16, Pěšoč 14, Kuffa 12 - Wright 14,
Stuchlý, Gniadek a Manusos po 12, Luettgerodt 11. Rozhodčí: Vrážel,
Kúkelčík, Komprs. Trestné hody: 15/11 - 31/24. Fauly: 23:17. Trojky: 3:9
Tuři Svitavy – Levharti Chomutov 91:92 (26:22, 51:40, 76:61). Nejvíce
bodů: Meno 22, Macela 19, Špaček 13, Deloach 11, Kramný a Teplý po 10
- Lowery 26, Krakovič 18, Pope 15, Sucharda 14. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Jedlička. Trestné hody: 20/16 - 23/17. Fauly: 19:21. Trojky: 9:9 Ústí
nad Labem - Plzeň 92:90 (16:14, 39:37, 60:58). Nejvíce bodů: McFadden
31, Hejl 15, Reinberger 12, Reese 11 - Pecka 18, Vrubl 17, Kubizňák a Kovanda po 12, L. Tóth 11, Kozlík 10. Rozhodčí: Macela, Galajda, Kec. Trestné hody: 27/17 - 13/9. Fauly: 17:26. Trojky: 7:9.

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

32
33
33
33
33
32

30
24
23
22
22
15

2
9
10
11
11
17

2844:2172
2784:2433
2496:2180
2582:2293
2769:2641
2460:2534

62
57
56
55
55
47

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 Loko Interconex Plzeň
BK Breda & Weinstein Opava

38
38
38
38
38
38
38
38

24
17
16
16
14
10
9
8

14
21
22
22
24
28
29
30

3041:2788
2885:2828
2920:3017
3031:3326
2905:3127
2684:3085
2589:3070
2631:3127

62
55
54
54
52
48
47
46

8. kolo
stějov
j
(pátek 30.3., 18:00), ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín (16:00), BK
JIP Pardubice - BC Kolín
SKUPINA A2
13. kolo,, středa 28. března,, 18.00 hodin:BK B & W Opava
p - Tuři Svitavy, Astrum Levice - Inter Bratislava, NH Ostrava - SLUNETA Ústí
nad Labem (17:30), BK Loko Interconex Plzeň - Levharti Chomutov
14. kolo,, sobota 31. března,, 18.00 hodin: Tuři Svitavyy - BK Loko Interconex
Plzeň, Levharti Chomutov - NH Ostrava (15:00), SLUNETA Ústí nad Labem
- Astrum Levice (neděle 1.4., 17:00), Inter Bratislava - BK B & W Opava

Patnáct trojek zametlo se šampionem z Nymburka
Očima trenérů
Prostějov/lv - Na čtvrtý pokus dokázali v sezoně prostějovští basketbalisté udolat
svého největšího ligového rivala. V utkání proti mistrovskému Nymburku předvedli
špičkový střelecký koncert a
radovali se z překvapivého
úspěchu. K vítězství 83:81 dovedly Orly především přesné
trojky. Patnáct pokusů zpoza hranice oblouku bylo i na
šampiona velké sousto.
Hosté měli lepší vstup do utkání a rychle vedli 10:2. V pravou
chvíli ale družina Zbyňka Cholevy zapnula na vyšší obrátky,
následujících šest minut ovládla
v poměru 18:2 a na dlouhé mi-

nuty se dostala do vedení. První
čtvrtina skončila vedením Hanáků 21:14 a během druhé desetiminutovky v několika případech
Nymburk prohrával až o devět
bodů. Na dvouciferný rozdíl se
Orli ani jednou nedostali, přesto
do kabiny odcházeli za stavu
38:33.
Po pauze celek z Polabí udeřil.
Především zásluhou Nečase
a Abramse hosté otočili výsledek. Jejich útočné vzepětí
se projevilo také na světelné
tabuli. Deseti minut před koncem Prostějov prohrával 53:56
a bylo zřejmé, že o konečný
výsledek budou soupeři bojovat do poslední minuty.
Závěrečnou pasáž na obou stranách palubovky ovládli nebojácní střelci s pevnými nervy.
Rozhodující útok zahájili Orli
ve 35. minutě. Nejdříve se zpoza perimetru prosadil Peterson a

po dalekonosné trefě Abramse
přidal další trojku Bohačík. Ve
stejném duchu bitva pokračovala v posledních dvou minutách.
Necelých devadesát sekund před
koncem vsítil další trojku Smith,
jenže neodbytný Abrams znovu
kontroval týmž způsobem. Na
začátku poslední minuty proto
zacílil z dálky i Pandula, kterého
vzápětí zchladil Lenzly. Odpor
soupeře definitivně zlomil až
Smith další trojkou necelých jedenáct sekund před závěrečnou
sirénou.
Orli poprvé od loňské finálové
série dokázali Nymburské porazit, a to především díky své
fenomenální trojkařské produktivitě. Na patnáct přesných
střel potřebovali 27 pokusů.
Osm přesných projektilů si
navíc schovali až do závěrečné
desetiminutovky.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov
„Skolili jsme Nymburk, což vždycky potěší.

Naše hra byla lepší v první půli, po přestávce
jsme se pomalu propadali a soupeř se dostal
do vedení. Naštěstí hráči v pravý čas dokázali
proměnit těžké střely z dálky a ty nás vrátily do
utkání. Výsledek je těsný, přesto si myslím, že
jsme si úspěch zasloužili. Po dvou porážkách tým zabral a to
je hodně cenné. Před závěrem nadstavby má tato výhra velký
význam. Ukázala, že máme na udržení druhého místa.“

Ronen GINSBURG ČEZ Basketball Nymburk
Soupeř hrál opravdu dobře a ukázal svoji kvalitu. Bylo do docela zvláštní utkání.
V obou týmech se až do konce dařilo střelcům z dálky a skóre se přelévalo z jedné
strany na druhou. To nebývá u duelů těchto
soupeřů obvyklé. Domácí byli o kousek lepší a vítězství si
zasloužili, protože dokázali pravidelně překonávat naši defenzivu.

„Ukázali jsme, na co máme,“
těší Pavla Slezáka

Totálně propocený dres a orosené čelo. Tak vypadal Pavel Slezák (na snímku) několik okamžiků
po vítězném zápase s Nymburkem. Prostějovský
křídelník přišel v průběhu sezony na hostování
právě z tábora Polabského velkoklubu a svým
novým spoluhráčům sedmnácti body pomohl
k velkému úspěchu v rámci 7. kola nadstavbové
skupiny A1 Mattoni NBL. „Je to nádherný pocit.
Ukázali jsme, na co máme,“ těšilo oporu Orlů.
Ladislav Valný
Poprvé jste na prostějovské palubovce nastoupit proti svému bývalému zaměstnavateli. Cítil jste
nějakou větší motivaci?
Každý sportovec vám potvrdí, že chce uspět ve všech zápasech, do kterých nastoupí.
Ale asi máte pravdu. Proti
Nymburku je motivace větší.
Není to však kvůli tomu, že
jsem tam hrál. Je to mistr a
na toho se chce každý vytáhnout.
Soupeři chyběli tři hráči obvyklé sestavy. Projevilo se to na jejich výkonu?
To si nemyslím. Nymburk má
všechny posty kvalitně zdvojené. Každé vítězství nad tímto
soupeřem má velkou cenu.

V prvním poločase jste
většinou vedli, po pauze vás ale soupeř zatlačil a
zdálo se, že míříte k porážce.
Co se stalo?
V kabině jsme si říkali, že není
konec. Přesto nám vstup do
třetí čtvrtiny nevyšel. Hosté
přitlačili v obraně, donutili nás
k několika ztrátám a všechno
bylo jinak. Naštěstí jsme se
dokázali zvednout. Chvilku to
vypadalo špatně, ale tým se
nepoložil. Ukázal sílu a odhodlání.
Hlavně vám pomohly
přesné trojky. Osm
přesných zásahů v poslední
desetiminutovce. Pamatujete
něco podobného?
Stalo se opravdu něco neobvyklého. Navíc se střelci
prosadili z těžkých pozic přes

Foto: internet
bránícího protihráče. Někdy to
tak padá. Určitě se nezlobíme,
že se nám tak dařilo.
Udrželi jste si jednobodový náskok na
druhé pozici. Máte už stří-

brnou příčku před play off
v kapse?
Ani náhodou. Už v příštím
kole nás čeká USK Praha a
každý vám potvrdí, že na Folimance se hraje špatně. Pak

jedeme do Děčína, kde platí totéž. A naše souboje s Kolínem
v sezoně jsou pokaždé hodně
vyrovnané. Nic není hotového.
Potřebujeme ještě tři špičkové
výkony.
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Hokejový souboj starých
gard patřil Přerovu

Bývalí prostějovští hráči si utkání i tak báječně užili,
legendám se předávaly retro dresy

Účastníci turnaje:
ČERVENÁ SKUPINA (A)
1.LHK Jestřábi Prostějov
2.HC RT Torax Poruba
3.HC Boskovice
4.HC Lvi Břeclav

ČERNÁ SKUPINA (C)
1.EAC Jun.Capitals Wien"A"
2.HC Berounští Medvědi
3.HK Mladí Draci Šumperk
4.HK 99 Ružinov Bratislava

BÍLÁ SKUPINA (B)
1.HC Uničov
2.HC Frýdek-Místek
3.Hoba Bratislava
4.MBK Vyškov

MODRÁ SKUPINA (D)
1.EAC Jun.Capitals Wien"B"
2.HC Slavoj Č.Krumlov
3.SKLH Žďár nad Sázavou
4.HC Olomouc

Prostějov/son - Odvetný
zápas mezi týmy někdejších
hokejistů Prostějova a Přerova se hrál v sobotním odpoledni na ledě prostějovského zimního stadionu. Stejně
jako v únorovém prvním
vzájemném duelu zvítězili
reprezentanti konkurenčního hanáckého města, ale o
výsledek opravdu tolik nešlo.
Hlavní byla krásná atmosféra vzájemného kamarádství,
v níž celá akce proběhla.
Hostitelé chtěli svému soupeři oplatit nedávnou prohru
5:6 z Přerova, ovšem doplatili
na spoustu zahozených šancí.
„Myslím, že jsme hráli lépe
než v únoru, ale bohužel se
nám nedařilo střílet góly,“ okomentoval porážku centr elitní
útočné řady Ivo Horák.
Těžkou hlavu si však z výsledku on ani nikdo jiný nedělal.
„Podstatné bylo, že jsme se
všichni společně sešli, zahráli
si a večer po utkání poseděli

u večeře, kde se báječně povídalo i samozřejmě vzpomínalo
na staré časy,“ pochvaloval si
Horák.
Důležitou součástí přátelského mače bylo také předání
retro dresů legendám prostějovského hokeje. „Během
úvodní přestávky si pro dresy
z doby, kdy aktivně nastupovali, přišli přímo na led například Jaroslav Palatý, Vlastimil
Černý, Oldřich Fišer, Alois
Mačák starší, Jan Chovanec,
Jan Klimčák, Luboš Bilík, Jiří
Černošek a další, jiní se z časových důvodů nemohli zúčastnit,“ informoval hlavní organizátor Milan Sedlo.
Sám měl z celé akce velmi příjemný pocit. „Myslím, že se to

všem opravdu líbilo a domů
odcházeli spokojení. Chtěli
jsme přerovským klukům recipročně vrátit ten únorový
zápas, ale bez přehnaných
oficialit spíš v takové rodinné
atmosféře. Což se podle mě
povedlo výborně, všichni jsme
si utkání i následné posezení
skutečně užili. Navíc jsme se
předběžně dohodli, že budeme
v podobných přátelácích pokračovat, třeba proti Olomoučákům nebo Zlíňákům,“ prozradil Sedlo s poděkováním
Domovní správě a Aloisovi
Mačákovi za podporu. „Největší díky ale určitě zaslouží
právě Milan, který to celé tak
skvěle zorganizoval,“ zdůraznil Horák na závěr.

Old Boys TJ Železárny Prostějov – Stará garda TJ LMCH Přerov
1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Branka domácích: 5. Sedlo.
Sestava domácích: Walter – Vařeka, Kryl, Ohlídal, Peštuka,
Běhal, Směták – Vondra, Horák, David – Procházka, Hruban,
Očenášek – Konopčík, Bilík, Zachar – Sedlo.

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

Prostějovští házenkáři zdolali
Sokolnice a atakují třetí místo
Telnice, Prostějov/jim –
Druhé venkovní výhry v
řadě dosáhli včera odpoledne házenkáři Sokola II Prostějov. Dva týdny po úspěchu na půdě brněnských
Bohunic vyplenily i domácí
prostředí Sokolnic a díky
zaváhání Ivančic i Velmezu
jim z pátého místa chybí jen
bod na bronzovou pozici ve
druhé lize.
Favorit utkání byl jasně dán.
Sokolnicím patří se třemi
výhrami předposlední místo
a Prostějovští se tak oděli do
role Nového Veselí či Hustopečí, které v předchozích
týdnech přijeli v podobné
roli na Hanou. A hosté svou
úlohu pokaždé zvládli. Byť
o tom výsledné ani poločasové skóre příliš nevypovídá,
Sokol II si neustále udržoval

převahu i náskok a domácí jen
neúspěšně dotahovali.
„Je to mužstvo z konce tabulky, takže jsme si jeli pro dva
body. Ale nebylo to jednoduché, protože se to hraje v nafukovačce na pomalém povrchu.
Nesedí to našemu stylu hry,
kdy nám pomalý povrch znemožňoval chodit do rychlých
útoků. Ale celý zápas jsme
měli navrch. Jen ke konci se to
trochu zkomplikovalo po zbytečných ztrátách,“ rozhovořil
se trenér vítězného mužstva
Josef Zedníček s tím, že ve
druhé půli vedli jeho hráči až o
čtyři a v prvním i o pět branek.
Z hráčů vyzdvihl zejména
dvojici Jiří Hrubý – Jiří Kosina. Prvně jmenovaný podržel
spoluhráče v bráně, druhý z
nich dal rovný tucet branek,
tedy téměř polovinu branek.

„Hráli jsme kolektivně a kluci
šli za vítězstvím zodpovědně.
Nebylo pochyb o tom, kdo je
lepší. Bohužel to mohlo být o
více než o dva, třicet gólů je
naše norma,“ připomněl, že
této mety dosáhli jeho hráče v
této sezoně již sedmkrát.
Nyní si házenkáři užijí třítýdenní velikonoční pauzy,
kterou ukončí až výjezd do
Velkého Meziříčí v polovině
dubna. Půjde o přímý souboj
o čtvrté místo mezi celky se
stejným počtem bodů. Na
podzim se radoval Prostějov,
vyhrál 31:26.
„Mezitím budeme trénovat a
jsme s trenérem Jurikem dohodnuti, že odehrajeme jeden
dva přípravné zápasy s Kostelcem. První pravděpodobně
ve středu 4. dubna,“ podotkl
Zedníček.

TJ Sokol Sokolnice
Sokol II Prostějov

25:27
(12:13)

Rozhodčí: Douda – Směja. ŽK: 3:3. Vyloučení: 5:4. ČK:
Máca (S). Sedmičky: 6:2. Diváků: 70.

ně dvou sedmiček, takže hosté do
13. minuty drželi krok pravidelným srovnáváním skóre. Naštěstí
HK podržel v zahajovací čtvrthodině zkušený brankář Varha,
načež jeho spoluhráči v ofenzivě
spustili gólostroj a dvěma šňůrami 4:0 za sebou odskočili během
pouhých osmi minut na 13:6!
Rozhodnuto však nebylo, neboť
následovalo tradiční polevení.
Po špatném vstupu domácího
týmu do druhého poločasu snaživý soupeř nečekaně dotáhl a za
stavu 17:14 se nad Kosteleckými

vznášelo nebezpečí zbytečného
fiaska. Ještěže došlo k rychlému
probuzení (20:14), aby celé střetnutí definitivně zlomila šestibranková série hanáckého souboru
z 22:17 na 28:17. To už místo
ostřílených borců vedoucího
mužstva dostávali prostor nadějní mladíci, kterým se ve zbytku
utkání povedlo výsledek ještě přikrášlit na konečných 36:23. Fandové Sokola i samotní hráči si tak
po dlouhé době mohli vychutnat
pohodový domácí mač opepřený
jasným triumfem.

aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
17
17
17
17

Domácí
Pitbulls Prostějov
Tygři Šternberk
Victoria Šumperk
Sportingbet.cz Ol

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Vetřelci Prostějov
Miagi Mohelnice
Študáč Olomouc

BD
BH LD
LH
11
7
25
20
výsledek nebyl znám v době uzávěrky
8
10 22
25
přeloženo na 8.4.2012

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

Skóre

1 Pitbulls Prostějov

17

2 Miagi Mohelnice
3 Dobří bobři Olomouc



Tým

Legy

Body

12

0

0

2

3

0

189:119 439:307

38

17

11

2

0

1

3

0

176:133 414:343

38

16

10

0

0

1

5

0

170:119 395:309

31

4 Sportingbet.cz Ol

15

9

1

0

0

5

0

153:118 357:304

29

5 Vetřelci Prostějov

16

5

4

0

0

7

0

152:140 358:352

23

6 Victoria Šumperk

17

7

0

0

2

8

0

137:171 356:402

23

7 Študáč Olomouc

16

3

0

0

1

12 0

118:171 305:393

10

8 Tygři Šternberk

16

1

0

0

0

15 0

82:206

3

250:464

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
KoloDomácí
17 Š.O.K. U Pavelků PV
17 Asi Prostějov
17 Mexičani Čelčice
17 Rafani Čelčice
17 V Zeleném Prostějov
17 Jiřina Black Bears PV

Hosté
BD BH LD LH
KRLEŠ Kralice n H. výsledek nebyl znám v době uzávěrky
U Žida Ivanovice n. H.
12 6
27 16
O tečku Prostějov
4
14 15 30
Zavadila o jedl. Čechovice 5
13 11 30
Sport bar-Zel. peklo 1. PV 13 5
26 10
Berini Ivanovice na Hané přeloženo na 25.3.2012

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

Legy

16

15

0

0

0

1

0

212:76

456:226 45

2 Zavadila o jedličku Čechovice 16

14

1

0

0

1

0

216:73

471:193 44

3 Asi Prostějov

17

13

0

0

0

4

0 181:125

409:324 39

4 O tečku Prostějov

17

10

0

0

1

6

0 157:150

368:373 31

5 V Zeleném Prostějov

16

9

1

0

1

5

0 176:114

402:274 30

6 Berini Ivanovice na Hané

15

8

2

0

0

5

0 160:112

379:289 28



Tým

1 Jiřina Black Bears Prostějov

BO

7 Rafani Čelčice

17

9

0

0

0

8

0 127:179

320:417 27

8 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

17

5

0

0

0

12 0 127:179

314:409 15

9 KRLEŠ Kralice na Hané

16

4

0

0

0

12 0 110:178

283:408 12

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

15

3

0

0

0

12 0

97:173

254:378 9

11 Mexičani Čelčice

17

2

0

0

2

13 0 119:189

309:436 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

17

2

0

0

0

15 0

248:486 6

86:220

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

Sestava Sokol II Prostějov
Hrubý – Černíček 4, Kozlovský 1. M. Jurik 1, T. Jurik 1, Chytil
1, Jurečka 4, Bečička, Ordelt, Šestorád 1, Gazdík 1, Kosina 12.
Trenér: Josef Zedníček.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
BD BH LD
17 Capa team U Jed. Čechovice Skalní Na Nové Doloplazy
11 7 26
17 Darts Club Držovice
Hroši od Jedličky Čechovice 14 4 32
17 Seniors Hamry
Němčická střela
10 8 20
17 Soběsuky 49
Eufrasio - PhotoClub.Cz
10 9 22
17 U kulaté báby Dobromilice Banditos Hamry
6 12 17
17 Věčná žízeň Ivanovice n. H. Hosp. Č. Hora Doloplazy výsledek nebyl znám v době
uzávěrky

LH
19
12
16
21
28

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1 Darts Club Držovice

17

16

0

0

1

0

0

520:199 49

2 Seniors Hamry

16

12

1

0

0

3

0 180:109

411:278

3 Banditos Hamry

16

11

0

0

0

5

0 169:119

388:313 33



Zlepšení: Kostelečtí muži doma vypráskali Kuřim
Nejvydařenější jarní zápas
si mohli včera vychutnat házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK. V 16. kole 2. ligy
mužů Morava jih smetli na
vlastní palubovce slabou Kuřim výrazným rozdílem třinácti gólů a uspěli tím v přímém
souboji dvou adeptů na posun
do horní poloviny tabulky.
Hanáci konečně nastoupili
v téměř kompletním složení,
ovšem zpočátku se stejně chvíli
trápili. Na vině bylo tradiční zahazování vyložených šancí včet-

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Kostelec na Hané
SK Kuřim

36:23
17:11

Brankový sled: 5:5, 9:5, 13:6, 14:10, 17:11, 17:14, 20:14,
20:16, 22:16, 28:17, 30:21, 34:21, 36:23. Rozhodčí: Macharáček a Staněk. Vyloučení: 7:4. ČK: 58. Mylbachr (po třetím
vyloučení). Sedmičky: 5/3:4/3. Diváků: 110.

Sestava Kostelce:
Varha, Zacpal – Smékal 4, Vasyliev 3, T. Grulich 4, M. Grulich 5,
Jurka 5, Rikan, Ševčík 3, L. Chalupecký 2, Novák, Palička 2/1,
Varhalík 4, Říčař 4/2. Trenéři: Milan Varhalík a Alois Jurík. Nejvíce branek Kuřimi: Audy 6, Kvasnica 4. Trenér: Libor Kubíček.

Tým

245:62

BO
38

4 Skalní Na Nové Doloplazy

16

11

0

0

0

5

0 162:126

379:317 33

5 Hospoda Č. Hora Doloplazy

15

10

1

0

0

4

0 163:108

373:286 32

6 Hroši od Jedličky Čechovice

17

9

1

0

1

6

0 163:145

377:342 30

7 Němčická střela

17

7

0

0

1

9

0 163:144

380:331 22

8 Capa team U Jedličky Čechovice

17

5

1

0

1

10 0 133:175

337:405 18

9 Soběsuky 49

17

4

1

0

2

9

1 125:184

307:418 13

10 Eufrasio - PhotoClub.Cz

17

4

1

0

1

10 1 115:193

288:438 12

11 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

16

2

1

0

0

13 0

94:195

262:426 8

12 U kulaté báby Dobromilice

17

0

1

0

1

15 0

78:230

223:492 3

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

Milan Varhalík: Daří se zrychlovat přechod do útoku
Dva týdny strávil na dovolené a mužstvo místo něho
po tuto dobu vedl trenérský asistent Alois Jurík. Po
vynechaných zápasech proti Telnici i v Ivančicích
naskočil hrající hlavní lodivod HK Milan Varhalík do
nedělního souboje s Kuřimí a hned pomohl kostelecké družině k vysokému vítězství 36:23. Sám
přitom vstřelil čtyři góly a koučování týmu během
duelu nechal dle předchozí domluvy na emotivním
kolegovi Juríkovi.
Marek Sonnevend
Milane, můžete střetnutí okomentovat?
„Díkybohu za dva získané
body i za hladkou výhru výrazným rozdílem, nikoliv těsnou a
vydřenou o branku nebo dvě.
Dnes se nám dařilo víc chodit

do rychlých protiútoků, hlavně díky tomu jsme si vytvořili
před přestávkou a pak znovu i
po ní větší uklidňující náskok.
Ze začátku nám to ale moc nešlo tím, že jsme neproměňovali
šance. A v tu dobu nám hodně
pomohl Tom Varha několika
výbornými zákroky mezi ty-

čemi. Ve hře byly samozřejmě
i chyby, na kterých musíme
zapracovat. Podstatné je jasné
vítězství o třináct gólů nad soupeřem, který přijel v dost málo
lidech. Bylo už na čase ukázat,
že umíme hrát dopředu a jsme
schopni protivníka předčit
rozdílem třídy. Navíc mohou
v takovém případě dostat větší
příležitost mladí kluci, z nichž
skoro všichni dneska skórovali, což jim určitě psychicky pomůže. Vidí, že pokud makají,
tak se dostanou na plac a jsou
platní.“
Zaznamenal jste po
svém návratu, že by
družstvo udělalo během
uplynulých čtrnácti dnů pod
vedením Aloise Juríka nějaký kvalitativní pokrok?

„To je trochu zákeřná otázka.
Ale asi bylo vidět, že se nám
jako mančaftu lépe dařil výše
zmíněný přechod do rychlých
protiútoků. Těžko říct, jestli
to bylo hlavně námi nebo spíš
soupeřem, každopádně tahle
činnost tentokrát fungovala a
díky tomu jsme dali řadu jednoduchých branek. No a už
samotná výhra o třináct napovídá, že k nějakému posunu
nejspíš došlo.“ (úsměv)
Je podle vás dobře, že
se Jurík coby kouč vrátil? Může jeho opětovné zapojení kostelecké házené
dlouhodobě pomoct?
„Všechno pozitivní může
vždycky pomoct. Je to další pohled jiného člověka a všechno
ostatní je o vzájemné komu-

nikaci, ať už se jedná o Lojzu,
o mě nebo kohokoliv z hráčů.
Jednotlivé názory musíme dávat
dohromady s tím, že je důležité,
co si z nich společně vezmeme.“
Další utkání vás po
pauze čeká až za tři
týdny, takže je čas na práci
v přípravě. Pomohou hráči
tím, že budou víc chodit na
tréninky?
„Tohle je těžká věc. Každý
z nás normálně pracuje a někteří to mají časově velmi náročné, takže na trénink přijdeme, pokud nám situace dovolí.
Házenou máme vyloženě jako
koníček a hrajeme ji, protože
nás baví. Snad můžu mluvit za
všechny a říct, že rozhodně se
všichni snaží přípravu absolvovat nejvíc, co to jde.“

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

Tabulka 2. ligy Morava jih po 16. kole
1. Nové Veselí
16
2. Hustopeče
16
3. Ivančice
16
4. Velké Meziříčí
16
5. Sokol II Prostějov 16
6. Bohunice
15
7. Kostelec na Hané 15
8. Havlíčkův Brod 15
9. Kuřim
15
10. Maloměřice
16
11. Sokolnice
16
12. Telnice
16

15
14
9
9
9
7
7
6
5
6
3
1

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

1
2
6
7
7
8
8
9
8
10
12
13

529:414
514:361
424:411
396:405
463:474
395:405
390:405
420:441
427:450
399:433
400:472
383:469

30
28
19
18
18
14
14
12
12
12
7
4

Volejbal

3

0

VK AGEL PROSTĚJOV
STAV série 1:0
SOKOL ŠTERNBERK

Čas: 0:53 hodin
Rozhodčí: Blažek a Dziacký.
Dzi
z ac
acký
ký..
ký
Diváků: 200.
1. set: 25:9 17 minut 2. set:
t: 24
24:12
4:1
:122 19
19 minut
m nu
mi
n t
3. set: 25:14 19 minut

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská.
Horká

Kubínová

Monzoniová

Hrončeková
Popovičová

Velikiyová
Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Soaresová,
Artmenková, Smáková, Jovanovičová

Sestava Šternberk:
Rašková, M. Janečková, Holásková, S. Janečková, Košická, Sochorcová, libero Hronová Střídaly: Dřímalová, Oborná, Římská,
Segeťová. Trenér: Radomil Juřík.

3

0

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. března 2012

VK AGEL PROSTĚJOV

DOMÁCÍ ČÁST SÉRIE VK VERSUS SOKOL? JAKO DEN A NOC!
Po sobotní dominanci a nedělním částečném trápení chtějí
Agelky v úterý venku ukončit čtvrtfinále zase drtivě

Úvodní díl extraligového čtvrtfinále VK AGEL
Prostějov proti Sokolu Šternberk sliboval, že favorit
udělá s outsiderem krátký a nekompromisní proces. Druhé pokračování série pro změnu naznačilo
možné potíže našich volejbalistek a dílčí povstání
podceňovaných žen TJ. Tak jako tak je průběžný zápasový stav 2:0 po očekávaných výsledcích 3:0 a 3:0,
tudíž střet dvou hanáckých klubů spěje k nejkratšímu
možnému konci.
Prostějov/son
Čtvrtfinálový seriál mezi prvním
a osmým celkem dlouhodobé
fáze mohl odstartovat rekordem.
Jakým? Šternberku hrozilo, že
v sobotu na palubovce Sportcentra DDM získá nejméně
míčů během jednoho střetnutí
v novodobých dějinách nejvyšší
české soutěže. Tento neslavný
primát drží Frýdek-Místek,
který 31. ledna 2009 uhrál právě
v Prostějově pouhých 29 výměn
(25:10, 25:9, 25:10). Sokol nebyl
daleko od ještě větší potupy, leč
zlepšeným závěrem tuto hrozbu
odvrátil a udělal 35 balónů.
Je paradoxem, že hned o

den později málem sebral
ukolébanému soupeři celý jeden
set. Zpočátku trápící se Agelky
musely v úvodním dějství
dohánět nepříjemné manko
14:18, ještě za stavů 22:22 či
24:23 si nemohly být zdaleka
jisté hladkým průběhem odvety.
Jakmile však vyrovnanou sadu
dorazily do zdárného konce,
vážnější komplikace pominuly
a žádná senzace se dál nekonala.
Otázkou je, jak bude vypadat
třetí vzájemné utkání v úterý
27. března od 18.00 hodin na
šternberském hřišti. „Naším
předsevzetím je ukázat kvalitní
volejbal bez ohledu na to, jestli
vyhrajeme nebo prohrajeme.

Hurá za titulem. Přestože hanácké derby není zrovna divácky nejpřitažlivější, což dokazovaly prázdné tribuny v obou víkendových zápasech, hráčky VK AGEL odevzdaly potřebné a směřují k očekávanému triumfu
Foto: Zdeněk Pěnička
A vysokou úroveň hry chceme
držet celý zápas, ne pouze
v některých úsecích. Výborné by
pro nás samozřejmě bylo urvat
aspoň jeden set, což jsem měl
před celou sérií jako své přání,“
svěřil se trenér TJ Sokol Radomil
Juřík.

„Nám jde o to, abychom
čtvrtfinále v úterý hladce
ukončili a mohli se v klidu
soustředit na další zápasy,“
lakonicky konstatoval kouč
VK Miroslav Čada. V případě
rychlého postupu však bude
mít jeho družstvo před semi-

finálovým pokračováním play
off téměř dvoutýdenní pauzu
bez jediného duelu. „Jestli v takovém případě neplánujeme
nějaké přípravné střetnutí?
Ono v současné době není moc
s kým, takže spíš budeme jen
trénovat,“ doplnil Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

STAV série 2:0
SOKOL ŠTERNBERK

Čas: 1:03 hodiny
Rozhodčí: Gall a Trumpeš
Diváků: 150
1. set: 25:18 23 minut 2. set:: 25:2
25:22
25
5:222 211 minut
min
inut
utt
3. set: 25:18 19 minut

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská.
Monzoniová

Smáková
Artmenková Velikiyová
Soaresová

Trenér:
Ľubomír Petráš

Jovanovičová

Připraveny byly: Horká, Popovičová, Kubínová, Hrončeková,

Sestava Šternberk:
Sochorcová, Dřímalová, M. Janečková, Holásková, S. Janečková,
Košická, libero Hronová Střídaly: Segeťová, Rašková.
Trenér: Radomil Juřík.

Čada po návratu z Brazílie: „Jedna posila bude určitě, možná i víc“

„Poznatky ze Sao Paula se určitě dají aplikovat u nás, hlavně musíme
být důslednější v preciznosti provedení jednotlivých cvičení,“ říká kouč VK
Když před dvěma týdny odletěli trenér našich volejbalistek Miroslav Čada (na snímku) a kapitánka
VK AGEL Solange Soares na desetidenní stáž do
Sao Paula, způsobilo to malé pozdvižení. Všichni
byli zvědaví, co tam prožijí a s čím se vrátí zpět do
Prostějova. Ten okamžik nastal ve čtvrtek odpoledne, hned po pátečním tréninku jsme pak kouče
plného dojmů vyzpovídali.
Marek Sonnevend
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kam za volejbalovým play-OFF...
Úterý 27. března (18:00) Sokol Šternberk - VK Agel Prostějov
Středa 28. března (17:00) UP Olomouc - Slavia
Čtvrtek 29. března (17:00) Sokol Šternberk - VK Agel Prostějov (případný čtvrtý zápas)
Čtvrtek 29. března (17:00) UP Olomouc - Slavia (případný čtvrtý
zápas)
Sobota 31. března (17:00) VK Agel Prostějov - Sokol Šternberk (případný pátý zápas)

Sobota 31. března (17:00) Slavia - UP Olomouc (případný pátý
zápas)

Nakolik splnil brazilský pobyt vaše představy?
„Já bych řekl, že je dokonce
překonal. Jak jsme dopředu
avizovali, šlo nám o dvě věci:
shánět hráčské posily a poznávat, jak tamní volejbal funguje
v těch nejlepších klubech z tréninkového i zápasového hlediska. Viděli jsme celkem osm
utkání žen a tři duely mužů,
vesměs v rámci nejvyšší soutěže. Každé střetnutí probíhalo
v úžasné atmosféře, s velkým
nábojem a maximální vyrovnaností. Nejlepší hráčky i hráči
jsou rovnoměrně rozmístěni do
všech týmů, tím pádem může
skoro každý souboj dopadnout
jakkoliv. Volejbalové hvězdy
Brazílie přitom opakovaně plní
hlediště mnohatisícovými návštěvami.“
Co zmíněné lanaření
posil pro příští sezónu?
„Nakontaktovali jsme se na několik agentů, jednali s různými
hráčkami a teď budeme vzniklé možnosti konzultovat s vedením oddílu. Důležité současně bude, jak se dohodneme
s členkami současného kádru,
s kým prodloužíme smlouvu a
s kým ne. Každopádně v Sao
Paulu jsme viděli na vlastní oči
řadu volejbalistek a pozorovali jejich herní projev, chování

na hřišti i v kolektivu, řešení
konkrétních situací a podobně. Hráčky, které jsme oslovili
s nabídkou a jež chtějí do Evropy, vesměs nastupují za své
týmy v základní sestavě. Nejde o úplné top hvězdy z první dvanáctky nebo osmnáctky
pro nároďák, ale kvalitu mají
pořád vysokou.“
Je reálné, aby jedna
nebo dvě nové Brazilky
za Prostějov v dalším soutěžním ročníku nastupovaly?
„Jedna by měla přijít na sto
procent a je docela pravděpodobné, že získáme i víc než
jednu.“
Nakolik jste měl možnost nahlédnout pod
pokličku jihoamerické přípravy?
„Stáž jsme absolvovali u nejlepšího ženského družstva
Brazílie Sollis Sao Paulo. Náš
pobyt tam byl docela sledovanou událostí, klub jej dopředu
avizoval na svých webových
stránkách a brzy po příletu
s námi dělali rozhovor i s fotkami. Přijetí bylo velmi přátelské,
jejich trenér – zároveň kouč
dívčí juniorské reprezentace působil celou dobu až neuvěřitelně otevřeně. Podmínky tam
samozřejmě mají stoprocentně
profesionální s tím, že během
každého tréninku s mančaftem
pracuje devět členů realizačního týmu. Vedle hlavního kouče

a několika čistě volejbalových
asistentů například i dva kondiční specialisté nebo dva fyzioterapeuti. Všichni společně
pomáhají simulovat různé herní situace, zejména v obraně.“
Vaše další poznatky?
„Do posilovny se chodí
třikrát týdně, což je hlavně u
mužů dost vidět na vypracované muskulatuře. Hráči šli oproti dřívějším letům po fyzické
stránce ohromně nahoru, jsou
to atlet a kulturista jeden vedle
druhého. U žen tohle tak patrné
není, na síle pracují přece jen
trochu jinak. Každopádně posilování dávají v Brazílii víc,
než je zvykem u nás v Evropě.
Další zajímavostí je maximální využití všemožných technických pomůcek. V přípravě
pravidelně vytahují dělo na
podání, blokařský trenažér,
nahrávačský terč, přihrávačský
koš i odrazovou desku, a to většinou při dopolední fázi v rámci pilování herní techniky. Kromě přípravy družstva Sollis
jsem měl možnost zhlédnout
rovněž jeden trénink žen San
Bernarda, což je další účastník
čtvrtfinále play off, a sledoval
jsem také výběr kadetek téhož
oddílu. I zde mě příjemně překvapila maximální otevřenost
koučů, což je diametrální rozdíl třeba oproti Itálii, kde jsou
nepřístupní a všechno si drží
pod pokličkou. Díky brazilské
vstřícnosti jsem mohl poznat,
jaký důraz je při výchově
mládeže kladen na herní techniku a všestrannost. Všechny
holky v sedmnácti letech umí
jednonožku, smečovat z vysoké, střední i rychlé nahrávky,
dobře blokovat, přihrávat, podávat, hrát v poli i nahrávat,
prostě komplexní volejbalový
um od A až do Příprava není

žádné mydlení v šestkách proti sobě, ale neustálá práce na
rozvíjení všech herních dovedností bez přehnaně brzké specializace, což má na děvčata
blahodárný vliv.“
Dají se některé z poznatků aplikovat do
tréninkového procesu VK?
„U žen je použitelné téměř
všechno. My jsme sice většinu
věcí běžných z Brazílie dělali
už dosud, ale poznal jsem, že
musím být mnohem důslednější směrem k preciznosti
ý
provedení. A k tomu musí být
každá hráčka dobřee technicky
vená, aby to ve zmíněné
připravená,
preciznosti zvládla.“
Stihli jste v Sao
Paulu či okolí i
něco mimovolejbalového?
„Vůbec ne, šlo vyloženě
o pracovní pobyt. Každé dopoledne trénink,
každé odpoledne trénink nebo zápas a mezitím i potom sledování
spousty utkání v televizi,
případně jednání s agenty či
hráčkami. Přivezl jsem
plnou tašku DVD se
záznamy přenosů,
neboť jeden ze

specializovaných sportovních
kanálů vysílal na naše poměry
neskutečná kvanta volejbalu.
V pět hodin jeden zápas, od
půl osmé večer druhý a následně třetí, s jehož začátkem
museli na druhém konci země
čekat, až skončí předchozí přenos. Prostě hra pod vysokou
sítí až do bezvědomí! Volejbal je v Brazílii sportem číslo
dva hned za fotbalem, dostává
značný prostor v médiích a
ájmu fatěší se obrovskému zájmu
noušků, kteří si užívají velk
velkou
show.“

Foto: archív Večerníku

Volejbal
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Úvodní čtvrtfinále: TO BYLO VRAŽDĚNÍ NEVIŇÁTEK Juniorky a kadetky
Očima trenérů uzavřely druhou část
Průběžný stav série 1:0
Bodový vývoj – první set:
6:0, 7:2, 9:2, 10:4, 12:4, 17:5,
18:7, 22:7, 23:9, 25:9. Druhý
set: 5:0, 6:3, 8:3, 9:5, 10:6,
14:6, 18:7, 18:9, 20:10, 22:11,
25:12. Třetí set: 0:1, 5:1, 5:3,
7:3, 8:5, 12:5, 14:6, 17:7, 22:8,
22:12, 23:14, 25:14.
Prostějov - Předpokládanou
porážku – navíc hodně těžkou
– uštědřily volejbalistky VK
AGEL Prostějov svým protivnicím v prvním utkání čtvrtfinále
UNIQA extraligy ČR. Ženy TJ
Sokol Šternberk na úvod série
obhájkyním titulu vůbec nestačily a ještě těžšímu debaklu
unikly až mírným vzchopením
v samotném závěru.
Hned úvodní přihrávku sice domácí hráčky zkazily, ale míč skvěle vyškrábla Chlumská a díky této

bojovnosti nastartovaly favoritky
výborný vstup do střetnutí podepřený kvalitním servisem Hrončekové i stoprocentní koncentrací
celého týmu (6:0). Tento razantní
start určil ráz celé zahajovací sady,
kterou měly s chutí hrající ženy
VK jasně pod kontrolou a zakřiknuté soupeřky odsoudily do role
statistek nucených vytrpět jednociferný výsledek – 25:9.
Začátek druhého dějství se od
toho prvního v ničem nelišil.
Agelky ani pod dojmem jednoznačného průběhu v ničem

nepolevily, dál pestře útočily,
zodpovědně bránily, dobře podávaly i solidně přijímaly. A papírově slabší Šternberk nestíhal,
čímž rozdíl ve skóre opět rychle
narůstal (5:0, 14:6). Soustředěnost navíc Čadovým svěřenkám
vydržela až do konce setu, takže
děvčata Sokola měla co dělat,
aby aspoň přelezla předtím zapovězenou desítku dosažených
bodů – 25:12.
Pak sice outsider hned zkraje
třetí sady šel jedinkrát během
celého zápasu do vedení 0:1,

Očima kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov
„Zápas proběhl v klidu, holky se soustředily tak, jak měly.
Díky tomu měly vývoj bezpečně pod kontrolou až na ten
úplný závěr s několika esy soupeře, ale stane se. Hlavní byl
celkově dobrý výkon i pohodové vítězství, snad na tohle
zítra navážeme.“

Markéta JANEČKOVÁ - TJ Sokol Šternberk:
„Dnešní utkání nemělo z naší strany obraz ani zvuk.
Soupeř je na jiném levelu a nám se bohužel nepodařilo
jej ani trochu potrápit, snad příště.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Z našeho pohledu to bylo jednoduché utkání. Máme
naprosto jinak poskládaný tým než Šternberk s většinou
mladých hráček, což se musí projevit. Navíc nás soupeř
nezatlačil podáním a tím pádem neměl žádnou šanci.
S výkonem družstva jsem spokojený, holky evidentně
pochopily, že už začalo play off a že tím pádem musí
makat na sto procent. Tohle uvědomění nutnosti maximální koncentrace i
herního nasazení je důležité a já věřím, že nám vydrží.“

svých soutěží

Družstvu juniorek za závěr moc nevyvedl
a v ospalých utkáních na Junioru Brno měly holky
co dělat, aby vybojovaly jedno hubené vítězství.

Prostějov/son - Do obou zápasů nastupovaly vlažně a ani
bojující soupeř je „nevyhecoval“ ke standardnímu výkonu.
Je sice pravdou, že se na hřišti neustále pravidelně točily
všechny hráčky, takže se sestava nemohla konsolidovat, ale
ani to nebyl důvod, proč druhé utkání prohrát. Prostě mizerný výkon bez nasazení. Vše nejlépe vystihuje komentář
trenéra domácích: „ Vždycky když zapnete, tak nás jasně
převálcujete, dnes se vám asi moc nechtělo“. Doufejme tedy,
jenže zbytek duelu to v nej- na 22:8 hrozila druhá nejvyš- že to byla ta slabší chvilka, která v tak dlouhé soutěži přijde
menším neovlivnilo. Prostě- ší prohra v novodobé éře ex- na každého a že tu nejlepší formu si děvčata nechala až na
jovské družstvo pokračovalo traligy, tento drsný výsledek baráž o Extraligu.
v precizním výkonu a všechny odvrátila až čtyřbodová série
Junior Brno – VK Prostějov 3:2 (26,-19,20,-14,-8)
zakončující plejerky pravidel- zásluhou riskantního servisu
Junior Brno – VK Prostějov 1:3 (-21,23,17,24)
ně pokládaly míče na zem, při M. Janečkové (22:12). Hned
obraně na síti zase defenziva vzápětí ale domácí parta bez- Sestava družstva: Kolderová, Macková, Přibylová, Walachová,
vystřihla mnoho vítězných problémový souboj uzavřela Marková, Vítková, Chludová, Lakomá, libero: Frýbortová
Celkově družstvo splnilo jednoznačně i druhý postupný úkol a s
bloků. Výběru TJ tak po šňůře – 25:14.
přehledem vyhrálo nadstavbovou část 1.ligy, kdy prohrálo pouze jednou a to v době, kdy už bylo o všem rozhodnuto. Holky
podávaly (až na zmiňované poslední dvojutkání) velmi solidní
výkony a můžeme je pouze pochválit.
Teď ovšem nastává klíčová fáze celé sezóny – družstvo jde do
velmi nevyzpytatelné baráže o extraligu. Ta je dvoukolová, kdy
si v první řadě musí Prostějovanky poradit s velmi houževnatým
soupeřem z jihu Čech – Hlincovkou (České Budějovice). Obě
utkání a případný „zlatý set“ sehrají na domácí palubovce ZŠ
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov
Palackého v sobotu 31.3.2012 od 11,00. Pokud uspějí a všich„Měly bychom se umět vždy naplno soustředit, ale není to
ni věříme, že ano, postoupí do závěrečného turnaje (6.-8.4. ve
úplně lehké. Většinou máme aspoň jeden krizový set během
utkání, dnes to byl hned ten první. V úplném začátku nás po- Šternberku), ve kterém se střetnou s oběma sestupujícími z letkal výpadek na přihrávce a dost jsme prohrávaly, proto je tošní EX-JKY (Šternberk a Nový Jičín) a se dvěma vítězi 1. kola
dobře, že i tak se nám podařilo průběh sady a celého zápasu (předpoklad Žižkov a Jablonec). Z turnaje těchto pěti družstev
vzejdou pouze dva postupující, což je velmi záludné a ten, kdo
otočit. Výkon jsme však tentokrát podaly jen průměrný.“
myslí na postup, si nemůže dovolit dvakrát klopýtnout. Turnaj to
bude velmi vyrovnaný a bude proto záležet na každé maličkosti.
Markéta JANEČKOVÁ - TJ Sokol Šternberk:
Přejeme holkám, aby se jich držela forma a zdraví a ať jim to
„Z naší strany to dnes bylo mnohem důstojnější utkání
vyjde.
než včera. Zatlačily jsme Prostějov servisem a celé to
hned vypadalo jinak. Dokonce se nám povedlo dostat
Kadetky, z nichž se mnohé vrátily právě z Brna, se v sobotu veprvní set do vyrovnané koncovky, ale soupeř má kvaličer „pochlapily“ a získaly skalp dosud neporaženého Olympu.
tu na to, aby si ji pohlídal. Právě takových zápasů, jako
Kdo v sobotu večer na utkání byl, viděl opravdu špičkový mlábyl tenhle, může náš mladý tým využít k získávání cenných zkušeností.“ dežnický volejbal v podání obou družstev. Utkání bylo dramatické a bojovné, plné zvratů a velmi pěkných výměn s maximálním
Janečkové i Košické, výkon ce- se konečně rozjelo do vyššího nasazením na obou stranách a s vítězstvím družstva, které prokálého TJ šel oproti prvnímu vzá- tempa, naděje více chybují- zalo větší vůli vyhrát. Pochvalu zaslouží určitě všichni účastníci
jemnému utkání nahoru snad o cích hostí ničily především včetně diváků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru a byli tak další
dvě stě procent. Přesto se kva- neprostupné bloky. Též v úto- hráčkou domácích.
lita favorizovaného kolektivu ku nabraly zakončovatelky
VK Prostějov – Olymp Praha 3:2 (-24,11,24,-20,9)
začala projevovat, byť pouze VK svou obvyklou údernost i
ve vlnách (3:4 – 11:6, 12:10 – jistotu, což se nejvíc projevilo Sestava družstva: Zatloukalová, Macková, Chludová, Růžičko18:11, 19:14 – 23:14). Čadovy uprostřed setu během trháku vá, Adamčíková, Lakomá, libero: Uličná, střída Koblerová.
svěřenky zlepšily hlavně obra- na 15:6. Navzdory jedno- V nedělním utkání nastoupil domácí tým již s jistotou 2.místa
nu, ovšem k optimu měl jejich značnému závěru s rezultátem v základní části soutěže a tedy i pořadatelství 1.turnaje (7.-8.4.
projev stále daleko – 25:18.
25:14 ale Sokolky napodruhé v ZŠ Palacká, případně ve Sportcentru) v pozměněné sestavě,
Ani ve třetím dějství se do- zanechaly sympatický dojem ale od poloviny prvního setu se stejnou bojovností a odhodlámácí družstvo nevyvarovalo tím, že papírově mnohem sil- ním. I přes papírově jasnou prohru šlo opět o velmi kvalitní hru
výpadku, ale pouze jednomu nějšímu sokovi daly solidně v podání obou družstev. Domácí holky se rvaly o každý míč a
nedaly jasným favoritkám nic zadarmo. O tom, jakou váhu utkáhned zkraje (4:1 – 4:5). Jinak zabrat.
ní přikládal Olymp, svědčila i jeho závěrečná nefalšovaná radost
z vítězství. Ačkoliv se tedy kadetky se základní částí rozloučily stejně jako juniorky porážkou, zaslouží si i přesto obrovskou
pochvalu za předvedený výkon, který je velkým příslibem pro
ny nebo běhat, abych se udržo- finálovou část a boj o medaile.
vala po fyzické stránce. K práci Základní část zvládlo družstvo skvěle, druhé místo na jejím konci
s míčem jsem se vrátila až od je už samo o sobě velkým úspěchem Prostějovského mládežnicpátku po návratu do Prostějo- kého volejbalu. Přejeme holkám hodně štěstí v závěrečných bova a postupně se musím dostat jích o pomyslnou třešničku na dortu v podobě vysněné medaile.
zpět do formy.“
VK Prostějov – Olymp Praha 0:3 (-15,-22,-25)
Jak po dvou různých
vítězstvích doma nad Sestava družstva: Koblerová, Adamčíková, Lakomá, RůžičkoŠternberkem vidíte zbytek vá, Přibylová, Vítková, libero Uličná, střídaly: Chludová, Macková, Zatloukalová
čtvrtfinálové série?
„Je pravda, že první utkání nám
vyšlo mnohem lépe než druaby ji běžně ovládali lidé, kteří hé. Všechno je o naší vlastní
nežijí v zemích, kde se používá koncentraci a tím o chybách,
jako rodná řeč. Navíc zrovna kterých někdy děláme víc a něv Brazílii moc tamních obyva- kdy míň. Na třetí zápas série se
v úterý ve Šternberku musíme
tel anglicky nemluví.“
Měla jste možnost v Sao zase soustředit naplno, aby- Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořáPaulu trénovat?
chom vyhrály jasně a bez pro- dá autobusový zájezd na třetí utkání čtvrtfinálové série
„Právě že volejbal vůbec ne. blémů, čímž celou sérii rychle UNIQA extraligy žen 2011/12 mezi TJ Sokol Šternberk a
Aspoň jsem chodila do posilov- ukončíme.“
VK Prostějov.
Duel dvou hanáckých týmů se hraje v úterý 27. března od 18.00
hodin, sraz fanoušků je týž den v 16.15 hodin na parkovišti u
haly Sportcentra DDM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na čísle 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký
pro elitní kvarteto po nadstavbě. ní výkony, je soudržný, příklad- kontakt. Uzávěrka přihlášek v pondělí 26. března do 12.00
Toto úvodní klání o republikové ně bojuje a prodává to, na co má. hodin.
medaile je na programu 7. a 8. Díky tomu postoupil mezi čtyři Hlásit se je možné také osobně u předsedy fanklubu Jana Zadubna, dějištěm bude buď hala nejlepší kolektivy ČR v kate- tloukala, a to bezprostředně po nedělním domácím zápasu se
Sportcentra DDM Prostějov, gorii kadetek a rozhodně může Šternberkem.
nebo tělocvična ZŠ Palackého. získat i medaili. Největším faO tři cenné kovy si to rozdají voritem je samozřejmě Olymp,
kromě VK AGEL a pražského ale já spíš očekávám velmi vyOlympu ještě TJ Ostrava a Ma- rovnané bitvy, kdy každý může
porazit každého. No, a protože
deta České Budějovice.
„Dá se říct, že už teď jsme s po- placku máme tak blízko, pochočínáním holek v téhle sezóně pitelně ji moc chceme. Snad to
ohromně spokojeni. Celý man- vyjde,“ přál si Matěj, šéftrenér
čaft dlouhodobě předvádí kvalit- prostějovské mládeže.

Radomil JUŘÍK -TJ Sokol Šternberk:

„Mluví se mi hodně těžko. Prostějov nás v podstatě k ničemu nepustil, tlačil velmi kvalitním útokem i blokem a
my jsme tak měli obrovské problémy se prosadit. Holky
bohužel nepodaly zdaleka takový výkon, jaký jsem očekával, měly zbytečně přehnaný respekt. Chtěli jsme si tady
aspoň solidně zahrát a to se nám dnes vůbec nepovedlo.“

Ve druhém souboji Šternberk zpočátku zlobil
Očima trenérů

Průběžný stav série 2:0
Bodový vývoj – první set:
1:1, 3:1, 5:3, 5:10, 7:10,
7:12, 10:13, 13:14, 13:16,
14:18, 16:18, 18:19, 21:20,
22:22, 24:22, 25:23. Druhý
set: 1:2, 3:2, 3:4, 6:4, 8:5,
11:6, 11:8, 12:10, 16:10,
18:11, 19:14, 23:14, 24:15,
25:18. Třetí set: 2:0, 4:1,
4:5, 8:5, 15:6, 16:9, 20:10,
20:12, 22:12, 24:13, 25:14.
Prostějov/son - Diametrálně
odlišně se vyvíjelo druhé utkání čtvrtfinále ženské UNIQA
extraligy mezi prostějovskými
a šternberskými volejbalistkami. Zatímco v sobotu šlo o
pověstnou hru kočky s myší,
nedělní střet přinesl podstatně rovnocennější i zajímavější
bitvu. Osmý celek po nadstavbě hlavně v úvodním setu dost
kousal a české hegemonky posledních let měly tentokrát co
dělat, aby zvítězily bez ztráty
kytičky.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Šternberku se hlavně ze začátku dařil servis, Simona
Janečková nám dala bodovou šňůru a nám nějakou dobu
scházela větší jistota v útoku. Dělali jsme chyby, úvodní
set se nám podařilo dovést do vítězného konce jen tak tak
spíše zkušenostmi. Tlak z podání pak přišel také od Markéty Janečkové, ale od druhé sady jsme hráli už přece jen
klidněji a utkání měli ve svých rukou.“

Radomil JUŘÍK -TJ Sokol Šternberk:
„Dneska to bylo z naší strany lepší, hlavně první set. Vystrčili jsme drápky servisem, tím soupeře zatlačili a v části
střetnutí mu znemožnili kvalitně útočit. Tím jsme i dobře
bránili, a kdybychom úroveň podání udrželi déle, mohli
jsme domácí víc trápit i ve druhé a třetí sadě. Tak jako tak
se náš dnešní výkon nedá se včerejškem vůbec srovnat,
holky působily mnohem bojovněji a snažily se ze všech sil, předvedly větší
nasazení. Přesto se nakonec projevila vyšší kvalita VK, zejména v útoku.“

Do stavu 5:3 to vypadalo na
další poklidný rozjezd střetnutí,
jenže pak přišla na podání S.
Janečková a děly se věci. Dobrým servisem zcela rozhodila
přihrávku VK, po sérii sedmi
bodů to rázem bylo 5:10! Na
něco takového nebyly Agelky
po sobotním válcování Sokola
moc připravené, takže měly
v celé zahajovací sadě velké
potíže. Prohrávaly ještě 14:18,

teprve pak rozjetého soupeře
přibrzdily a postupně otočily
průběh (21:20). Přesto se musely o výsledek strachovat až do
úplné koncovky, kterou zvládly
nejtěsnějším poměrem – 25:23.
Také v úvodu druhého setu
bylo patrné, že téměř kompletně obměněné sestavě Prostějova to v porovnání s den starým
složením tolik nejde. Naopak
v hostujícím týmu se dařilo S.

Očima kapitánek

Solange Soaresová: „Ráda jsem pomohla ke zdaru stáže v Brazílii“
Kapitánka VK teď dohání desetidenní volejbalové manko.
„Během týdne ale budu v pohodě, ujistila“
Velmi důležitou úlohu při výpravě VK AGEL Prostějov do
Brazílie měla kapitánka našich volejbalistek Solange Soaresová. Zavítala do své rodné
země, tím pádem mohla v Sao
Paulu využít dokonalé znalosti
tamního prostředí, kontaktů
na mnoho lidí okolo volejbalu a samozřejmě znalosti řeči,
což je v případě portugalštiny
dost podstatná věc. Bez Soli by
prostě stáž kouče Miroslava
Čady v Jižní Americe určitě
nebyla tak úspěšná.

Jaký byl váš brazilský
pobyt z tvého pohledu?
„Krásný. To, co tam trenér viděl, mu ukázalo jiné možnosti
ve způsobu volejbalové práce. Pro mě osobně nešlo o nic
úplně neznámého, když jsem
v Brazílii vyrůstala. Teď během
těch deseti dnů jsem tam potkala spoustu svých známých,
ale hlavní je, že celá stáž splnila
účel. Trenér byl spokojený s tím,
co všechno v Sao Paulu viděl a
vyjednal, no a já byla spokojená,
že se mi povedlo k tomu přispět

svou pomocí. Není to tam úplně
jednoduché, podstatný je způsob
jednání s lidmi. A právě v tomto
směru byla moje přítomnost asi
nejdůležitější.“
Takže jste se dočasně
převtělila z hráčky ve
funkcionářku?
„Tak nějak se to dá říct. Díky
znalosti prostředí, lidí i řeči mi
nedělalo problémy zařídit potřebné věci, zatímco pro cizince
neznalého jazyka nejsou automaticky dveře tak otevřené. A
portugalština není angličtina,

Zájezd na čtvrtfinálové
střetnutí VK ve Šternberku

Mladým volejbalistkám vrcholí sezóna
Juniorky a kadetky VK AGEL
Prostějov vstupují do závěrečné fáze soutěžního ročníku
2011/12, která rozhodne o míře
jejich úspěšnosti. Oba týmy
našich volejbalových mládežnic přitom už došly daleko a
mohou dosáhnout plánovaného cíle, respektive výrazného
úspěchu.

Juniorky čeká kvalifikace
s Hlincovkou
Navzdory herně slabšímu závěru
nadstavbové části 1. ligy (Junior
Brno 3:2 a 1:3) Prostějovanky
suverénně obsadily první místo
ve skupině III a pro nadcházející kvalifikační dvojzápas si tak
coby soupeře zajistily druhý celek skupiny I. Tím je rudolfovská
SK Hlincovka, kterou děvčata
VK přivítají na domácím hřišti
tělocvičny ZŠ Palackého v so-

botu 31. března od 11.00 a 15.00
hodin. Postoupí lepší družstvo
v součtu obou střetnutí, při rovnosti výsledků (například 3:0 a
0:3) by se hrál rozhodující zlatý
set.
„Větší volejbalová kvalita je určitě na naší straně, ale to neznamená, že můžeme Hlincovku jakkoliv podcenit. Naopak musíme
respektovat její přednosti, hlavně
velkou bojovnost od prvního
až do posledního míče každého
utkání. Holky musejí k oběma
duelům přistoupit zodpovědně,
a pokud to dokážou, splníme roli
favorita i bez chybějící opory
Missottenové,“ vyložil kouč Jaroslav Matěj.
V případě úspěchu se mladé
Agelky stanou jedním z pěti
účastníků druhé fáze kvalifikace
o extraligu juniorek. Ta se uskuteční turnajovým způsobem od

7. do 9. dubna ve Šternberku, o
dvě postupová místa do příštího
ročníku nejvyšší české soutěže se
poperou pořádající Sokol Šternberk, TJ Nový Jičín (poslední
dva týmy letošní extraligy) a lepší
z dvojic VK AGEL Prostějov –
SK Hlincovka, Žižkov – Náchod
a Jablonec – Opava.

Kadetky doma
o národní medaile
Vynikajícího úspěchu již nyní
dosáhl náš kadetský výběr,
který obsadil druhou příčku v
nadstavbové skupině extraligy
ČR o 1. až 6. pozici. V posledním dvojutkání přitom dokázal
jednou zdolat do té doby neporažený Olymp Praha, čímž se o
jediný bodík posunul právě na
druhý post a tím si zajistil právo
uspořádat první ze dvou finálových turnajů soutěže určených

Zápasový program 1. finálového turnaje
extraligy kadetek v Prostějově
Sobota 7. dubna: 10.00 hodin Prostějov – Ostrava, 12.00
hodin Madeta – Olymp, 16.00 hodin Olymp – Ostrava, 18.00
hodin Prostějov – Madeta.
Neděle 8. dubna: 10.00 hodin Ostrava – Madeta, 12.00 hodin
Prostějov – Olymp.
Druhý finálový turnaj přijde na řadu 21. a 22. dubna v Praze,
všechny výsledky se sčítají do celkové tabulky.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH
SPORTOVNÍCH ZPRÁV
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište:predplatne@vecernikpv.cz
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Exluzivní interview s legendárním útočníkem, dnes trenérem současně dvou výběrů LHK Jestřábi

Juraj Jurík: „Sezónu považuji po sportovní stránce za úspěšnou“
Asistent Petra Zachara u „áčka“ a hlavní kouč juniorů by rád v Prostějově pokračoval
Prostějov - Na dvou frontách bojoval za LHK
Jestřábi v uplynulé sezóně trenér Juraj Jurík. Po
svém loňském příchodu ze Vsetína se stal asistentem u mužského „A“-týmu a také hlavním lodivodem juniorského výběru, s oběma víceméně splnil
cíl. Následující interview kouč Večerníku poskytl
v pátek večer po závěrečném duelu 1. ligy juniorů,
skupiny Východ 2011/2012, v němž jeho svěřenci
doma porazili Rožnov pod Radhoštěm 5:2.
Marek Sonnevend
S juniorkou jste ze
čtyřicet
střetnutí
získali devětatřicet bodů a
v jedenáctičlenné soutěži obsadili osmou příčku. Jak tuto bilanci a umístění v kontextu s odvedenými výkony hodnotíte?
„Družstvo dosáhlo toho, na
co mělo. Původně měly padat
dolů tři celky a pak to změnili
jen na dva sestupující, my jsme
chtěli pro klidné udržení získat
čtyřicet bodů. Nakonec jsme
jich udělali třicet devět, což na
záchranu s určitým náskokem
stačilo, takže se nám povedlo
splnit cíl. Východní skupina
první ligy byla letos strašně silná
s několika týmy, které sestoupily
z extraligy, někteří hráči Opavy
a Havířova se navíc rozmělnili
do dalších klubů. V téhle tvrdé
konkurenci jsme rádi, že se celou
sezónu podařilo takto zvládnout
a druhá nejvyšší soutěž juniorů
v Prostějově zůstává.“
Na lepší umístění tedy
mladí Jestřábi neměli
dostatečnou kvalitu?
„Určitě ne. My jsme sázeli na
týmového ducha, bojovnost i
výpomoc hráčů ročníku narození
1991. Právě David Zachar byl do
svého zranění nejvíce bodujícím
útočníkem celé soutěže a pomohl
nám opravdu moc, také další
kluci z ´jednadevadesátky´se
k působení v našem mančaftu
postavili výborně. Doma jsme

byli hodně nebezpeční, naopak
málo bodů jsme vozili z venku.
Jako klíčová pro udržení se ukázala schopnost zvládat konfrontační
zápasy proti soupeřům ze spodku
tabulky, v těchto soubojích jsme
opakovaně prokázali větší hokejovou kvalitu.“
Neskončili
byste
v tabulce výš, kdyby
se nezranili tahouni David
Zachar a Martin Kryl?
„O jedno nebo dvě místa výš bychom asi byli, ale všechny celky
nad námi měly podstatnou výhodu: větší počet skutečně kvalitních
hokejistů. Mohly se opřít o řadu
talentů, které prošly extraligou
mladšího či staršího dorostu, zatímco naši kluci byli vždy zvyklí
pouze na první ligu. Což se při
vzájemné konfrontaci projevilo.“
Můžete
přesto
některé ze svých
svěřenců pochválit či vyzdvihnout za výkony v právě
skončeném ročníku?
„Vyzvedl bych zmíněný týmový duch a Staňu Tomigu,
jenž dokázal kolektiv strhnout
a být tmelícím článkem mezi
týmem a námi trenéry, navíc
měl po herní stránce velmi
solidní sezónu.“
Koučování
juniorky
jste
kombinoval s funkcí asistenta u
mužského áčka. Vyhovovalo
vám tohle propojení?
„Určitě, celý uplynulý ročník
bych po sportovní stránce hod-

„Že Petr vystupoval pro média,
to mi v žádném případě nevadilo,
neboť on nesl rozhodující díl
zodpovědnosti. Necítil jsem se
nijak odstrčený, nebo v ústraní...“

Lodivod JURAJ JURÍK o tom,
jak probíhala spolupráce s kolegou Zacharem

Foto: archív Večerníku
notil velice kladně. S Petrem
Zacharem jsme si vzájemně
sedli a pomohlo nám, že máme
podobný pohled na hokej.
Z mého hlediska proběhla tahle
sezóna po herní i výsledkové
stránce ke spokojenosti.“
U mužů to však na
mě působilo, jako
byste byl ve stínu hlavního
kormidelníka. Nepřipadal
jste si v trenérské dvojici
odstrčený?
„Právě že ne. Třeba zápasy
jsme vždycky intenzivně rozebírali o přestávkách a musím říct, že Zachy si ode mě
nechával dost věcí vysvětlit,
abychom se ve finální fázi
většinou shodli, jak by to dál
mělo vypadat. Jen v málo
věcech jsme se občas neshodli
a v tom případě logicky rozhodl
on coby hlavní trenér. Že Petr
výhradně vystupoval pro média, to mi v žádném případě nevadilo, neboť on nesl rozhodu-

jící díl zodpovědnosti. Celkově
jsem se rozhodně necítil nijak odstrčený nebo v ústraní,
naopak jsem byl s naší spoluprací nadmíru spokojený.“
Měl jste tedy dost
prostoru podílet se
na vedení týmu například
v přípravě?
„Určitě ano. Zaměřoval jsem
se ale hlavně na individuální
věci u jednotlivých hráčů jak
na trénincích, tak v utkáních,

poukazoval na chyby a víc sledoval soupeře. Celkovou koncepci i soudržnost mužstva
pak hlídal Zachy na základě
našich vzájemných diskusí a
soudě dle výsledků se snad dá
říct, že nám to spolu klapalo.“
Berete
konečnou
čtvrtou pozici ve
druhé lize mužů, skupině
Východ jako úspěch?
„Po dlouhé době jsem se
v chlapské kategorii dostal až
tak daleko, což úspěch určitě
je. Když však vypadnete devět
vteřin před koncem rozhodujícího zápasu, cítíte, že byla
velká šance i na lepší výsledek. Ve sportu se ale na kdyby
nehraje, ten klíčový gól jsme
dostali a proto skončili bez
ohledu na spekulace, co by se
stalo v případě prodloužení.
Takhle vyrovnané semifinále se silným Havířovem
a celkově povedená sezóna

ovšem pro prostějovský
hokej rozhodně jsou dobrými
počiny.“
Byla pro vás největším
zážitkem za celý poslední rok čtvrtfinálová série
proti Vsetínu, odkud jste do
LHK přišel?
„Pochopitelně to pro mne mělo
zvýšený náboj, vždyť tam znám
spoustu hráčů i trenéry. Navíc ta
série byla velmi kvalitní a dramatická, dojem z ní umocnil náš
vydřený postup s následnými
pozitivními emocemi. I když my
trenéři to přece jen neprožíváme
tak intenzivně jako kluci, euforii
z rozhodujícího vítězství jsem
si v každém případě vychutnal
s celým mančaftem.“
Nemají vám Valaši
své vyřazení za zlé?
„Vůbec ne. S klukama jsme se
od té doby už několikrát bavili,
oni to vzali sportovně. Při
společném probírání vzájem-

Konečná tabulka 1. ligy juniorů, skupiny Východ 2011/2012
1. Havířov
26
6
8
182:118
58
2. Poruba
21
6
13
181:147
48
3. Přerov
21
5
14
144:102
47
4. Třebíč
19
6
15
132:128
44
5. Opava
19
5
16
157:149
43
6. Šumperk
17
7
16
123:131
41
7. Vsetín
17
5
18
150:136
39
8. Prostějov
16
7
17
164:151
39
9. Frýdek-Místek
13
9
18
129:155
35
10. Warrior Brno
13
8
19
132:137
34
11. Rožnov p. R.
3
6
31
106:246
12

ného čtvrtfinále jsme se shodli,
že Vsetín byl bojovný a měl
srdíčko, ale jakmile jsme se mu
v těchto věcech vyrovnali, projevila se naše větší hokejovost
i vyzrálost. Právě zkušenosti
našich ostřílených opor nakonec rozhodly.“
Našel byste na sezóně
2011/2012 něco negativního?
„Ani ne. Po sportovní stránce
vše proběhlo perfektně, vybojovali jsme dobré umístění
a navázat na takový výsledek
bude v dalších letech obtížné.“
Jak
vidíte
své
možné pokračování
v Prostějově?
„Já bych tady určitě chtěl
pokračovat dál, protože jsme
u mužů i juniorky za uplynulý
rok udělali kus dobré práce, na
kterou by se dalo navázat. Jsou
ale věci mezi nebem a zemí,
takže uvidíme.“

kdo je

juraj jurík
bývalý vynikající hokejista a současný asistent trenéra u „A“-mužstva i hlavní kouč
juniorského výběru LHK Jestřábi Prostějov
se narodil 21. června 1968 ve slovenské Skalici. V tamním oddílu HK velmi brzy začal s
ledním hokejem, prošel všemi mládežnickými
výběry a dva roky působil ve slovenské národní lize mužů, než v roce 1986 přestoupil do
Zlína (tehdy Gottwaldova). V Baťově městě
následně strávil dlouhých devět sezón (s výjimkou roční vojny v Dukle
Trenčín) a odehrál 392 extraligových utkání, v nichž nastřílel 138 gólů.
Aktivní kariéru si poté prodloužil v Olomouci, Opavě, Skalici, Technice
Brno a Hvězdě Brno. Vedle klubových štací si jako mladý vyzkoušel i
reprezentační dres včetně startu na juniorském mistrovství světa 1988
v Piešťanech.
Po ukončení hráčské dráhy se vrhl na trénování, začal ve Zlíně u přípravky. Mládeži se pak věnoval také ve Vsetíně, kde dva roky vedl rovněž druholigové muže, než loni v létě přešel do Prostějova. Zajímavostí
je, že jeho syn Juraj Jurík mladší úspěšně kráčí v otcových hokejových
stopách a velice dobře bojuje za juniorský tým Zlína v extralize.

INZERCE

Předplaťte siperiodikum,
kde najdete

NEJVÍCE SPORTU
A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

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

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

