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J. PETKOVA lapila policie v domě jeho otce

Dvaapadesátiletý Julian Petkov byl předminulou sobotu zatčen kriminální poolicií v domě jeho otce v Bedihošti. Muž, který se vyhýbal nástupu trestu odnětí svobody a navíc se nedávno nedostavil k dalšímu soudnímu jednání kvůlilil
o
oval.
podvodům, se tak po vyhlášení celostátního pátrání dlouho ze svobody neradoval.
Bedihošť, Prostějov/mik
Jak jsme uvedli v minulém
čísle Večerníku, symbol divokého podnikání devadesátých let v Prostějově Julian
Petkov byl nedávno okresním
soudem poslán na tři roky za
mříže za podvody. A nejenom
to. Minulý týden mu k tomu
přibylo dalších dvacet měsíců
za podobnou trestnou činnost
a za dluhy, které nestačil platit. Problém byl v tom, že k
tomuto jednání se nedostavil,
slehla se totiž po něm zem.
Policie vyhlásila celostátní
pátrání. A prostějovská kriminálka byla úspěšná. Předminulou sobotu ho detektivové

PROSTOPÁŠNÝ
PODNIKATEL
UŽ JE V BASE!
odchytili v domě v Bedihošti,
kde bydlí jeho otec. „V sobotu
12. listopadu byl v rámci bezpečnostní akce v dopoledních
hodinách v obci Bedihošť vypátrán dvaapadesátiletý muž z
Prostějova, na kterého Okresní soud v Prostějově vydal příkaz k dodání do výkonu trestu
y
odnětí svobody.

Putoval do vazby. Juliana Petkova vypátrala kriminálka v Bedihošti a eskorta ho dopravila do olomoucké vazební věznice.
Foto: archiv Večerníku

INZERCE

DODÁVKY A MONTÁŽE:
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
VÝSTAVBA ZIMNÍCH ZAHRAD
Velký Týnec 273
tel.:
el.: 603 326 248 • email:l:: krutilovaz@rodamont.cz
krutilovaz@rodamont.c

www.rodamont.cz

9 771212 667008

Nejde o výjimku! Podle některých odborníků bývá 30 až 50
procent nahlášených případů znásilnění vymyšlených. Jak je
tomu v Prostějově? Zjistíme to!
Foto: internet
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Prostějov/mik - Znásilnění.
Případy, které skutečně
mají dvě strany mince. Jak
se Večerník dozvěděl, těchto násilných činů přibývá.
Tedy lépe řečeno, nahlášených činů.
Podle našich informací se
však kriminalisté stále častěji setkávají s tím, že případy,
které na první pohled vypadají velmi drsně a volají po
co nejtvrdším potrestání, jsou
nakonec vymyšlené. Nejčastěji své partnery udávají

ženy, které se mu z různých
důvodů chtějí pomstít. Ale
pozor, výjimkou nejsou ani
případy, kdy nezletilá slečna
obviní ze sexuálního obtěžování či dokonce znásilnění
svého otce. Mnohdy jenom
kvůli malichernosti. Večerník
je na horké stopě konkrétních
případů, které budeme čtenářům postupně rozkrývat.
Doufáme, že i ve spolupráci
s policií a odborníky na tuto
problematiku z oboru psychologie.

Krimi

... ještě novější
168 hodin
s městskou policií
Razie na alkohol
Strážníci vyrazili o
víkendu na kontrolu barů, restaurací
a heren. Cílem této akce bylo
zjistit, zda se v prostějovských
podnicích nepodávají alkoholické nápoje osobám mladším
18 let a jestli je dodržován
zákaz vstupu nezletilým do
prostor s výherními automaty.
Přestože hlídky prověřily v
průběhu dvou dnů 60 provozoven, nebylo zaznamenáno žádné protiprávní jednání. Tímto
městská policie chválí zejména
obsluhu těchto zařízení, která
zodpovídá za dodržování pravidel.

Potrestala sokyni
V podvečerních hodinách
oznámila na linku 156 žena
bydlící poblíž centra města, že
jí neznámá osoba hází kamení
do oken, přičemž došlo k rozbití skleněné výplně. Strážník
na operačním středisku ihned
pomocí městských kamer zjistil dané místo a předal popis
vyslané hlídce. Strážníci zadry
želi devětačtyřicetiletou
ženu
na zastávce v ulici Újezd. Ta
se k činu doznala. Vyšlo najevo, že tímto řešila své neshody
s manželem, který měl být u
šestačtyřicetileté oznamovatelky. Poškozená vyčíslila škodu
předběžně na 3 000 korun.
Vraceli ukradené
Strážníci si při večerní kontrole
u obchodního domu na Okružní ulici všimli osoby, která
nesla do výkupny lahví tři plné
přepravní bedny s prázdnými
lahvemi od piva. Podivný byl
směr, odkud se postava vynořila. Navíc šlo o občana s častým
protiprávním jednáním. Hlídka tedy zkontrolovala zadní
část budovy, kde se nachází
zásobovací rampa. Zde objevila dalšího muže. Ten, jakmile
strážníky spatřil, upustil prázdné bedýnky. I on byl zadržen.
Poté bylo zjištěno násilné porušení ochranného pletiva. Pro
p
y
podezření
z trestného činu byla
přivolána Policie ČR. Policisté
si oba výtečníky ve věku 19 a
22 let převzali.
Skončili v útulku
„Páneček“ v nemocnici, jeho
dva psi skončili v útulku. Po
poledni byla přijata žádost z
operačního
p
střediska Policie
ČR o zabezpečení dvou psů.
Jejich majitel, jednaosmdesátiletý muž, byl pro svůj nepříliš dobrý zdravotní stav převezen záchrannou službou do
nemocnice. Strážníci v místě
jeho bydliště za přítomnosti
nezúčastněné osoby vstoupili
do obydlí a ve dvoře odchytili
dva jezevčíky. Poté dům uzamkli a klíče předali do zdravotnického zařízení. Jelikož
se nepodařilo zkontaktovat
syna, se kterým se nemocný
nestýká, nezbylo nic jiného,
než psy odvést do olomouckého útulku.
Stařenka zabloudila
Po šestnácté hodině telefonicky požádala pracovnice
domova důchodců o pomoc.
Obyvatelka tamějšího domova odešla krátce po obědě a
ještě nedorazila zpět. Při přijetí telefonátu byla již hlídka
na cestě ke starší ženě, která
zabloudila. Zakrátko již bylo
zřejmé, že se jedná o pětahledanou
sedmdesátiletou
seniorku. Strážníci ji převezli
služebním vozem z ulice Wolkerova zpět do domova.
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Starosta přemyslovického Sokola
TRAGICKY ZAHYNUL
Celé Přemyslovice jsou od úterního rána zahaleny
do smutku. Těžkou dopravní nehodu nepřežil zdejší sokolský starosta, sedmdesátiletý Josef Smékal.
Ten svým vozidlem jel z domova do prostějovské
nemocnice na vyšetření. Těsně za Přemyslovicemi
v prudkém klesání však nezvládl na namrzlé vozovce řízení a při převrácení automobilu na střechu
vypadl z čelního rozbitého okna. Auto ho pak samo
rozdrtilo...
Přemyslovice,
Prostějov/mik
„V úterý v ranních hodinách
jel sedmdesátiletý řidič s
osobním motorovým vozidlem Škoda Felicie po pozemní komunikaci ve směru
jízdy od obce Přemyslovice
na obec Hluchov. Při průjezdu levotočivou zatáčkou
se řidič vlivem náledí na vozovce dostal s vozidlem do
smyku a poté se několikrát s
uvedeným automobilem pře-

točil přes střechu.
Vozidlo zůstalo stát na pozemní
komunikaci na střeše. Při dopravní nehodě utrpěl řidič
zranění neslučitelná se životem,“
sdělil k tragédii Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově s tím, že celou věc
dále šetří Dopravní inspektorát.
„Muž po vypadnutí z auta utrpěl
mnohačetná devastující zranění.
Bohužel, po našem příjezdu jsme
mohli už jen konstatovat smrt,“
uvedl Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky.

Nešťastná tragédie. Josef Smékal dostal na silnici za Přemyslovicemi smyk a škodovka, která se
převrátila na střechu, ho usmrtila.
Foto: Policie ČR
Josef Smékal byl dlouholetým
starostou Sokola Přemyslovice.
A nejenom to. Pro svou obec by
se doslova rozkrájel. „V úterý
ráno přijeli na úřad policisté,
prý by potřebovali pomoci
identifikovat člověka, který
zahynul při dopravní nehodě.

Nemohl jsem tomu uvěřit, že
jde o pana Smékala. Byla to
nejen pro mne zdrcující zpráva,“ sdělil Večerníku smutným
hlasem Lubomír Štaffa, starosta
Přemyslovic.
Policisté stále prověřují, zda za
tragédií stojí nepozornost řidi-

če, nebo jiná příčina. S Josefem
Smékalem se Přemyslovičtí
naposledy rozloučili v sobotu
v místním chrámu Páně Všech
svatých.
Nekrolog dlouholetého sokolského předsedy přinášíme na
straně 8 dnešního vydání.

Spolužáci ze Ptení brutálně MUŽE U KAUFLANDU

PŘEPADALI DŮCHODCE
Scénář byl vždy stejný: vloupali se do domu, majitele zbili, svázali lepící páskou
a odnesli si jeho peníze. Sérií loupeží si přišli na nejméně sedm set tisíc korun.
Nejhorší na celé věci je, že se zaměřovali především na seniory. Nejstarší z
jejich obětí měla téměř devadesát let. Pětice grázlů z Prostějovska byla za loupeže Krajským soudem v Brně odsouzena na celkem třiatřicet let do vězení.
Prostějovsko/mls
Sedmadvacetiletý Zdeněk Dočkal ze Stínavy, pětadvacetiletý
Jan Klváček z Vícova, šestadvacetiletý Lukáš Klváček ze Zdětína, stejně starý Radim Žondra ze

Ptení a sedmatřicetiletý Luboš
Staněk z Ohrozimi. To jsou jména členů bandy, kteří byli nedávno odsouzeni za brutální napadání seniorů. Své oběti si vybírali
všude po Moravě. Dočkal a oba
Klváčci byli mimo jiné obviněni

také z toho, že udusili a okradli
osmdesátiletou ženu v Němčicích na Blanensku. V tomto případě je však soud pro nedostatek
důkazů musel zprostit viny.

Pokračování na straně 8

ZKOPAL BEZDOMOVEC!
Jaroslav Smrž měl Martina Janečka
navíc okrást o patnáct stovek

Prostějov/mls - Dva pachatelé u Kauflandu napadli
jednapadesátiletého muže,
povalili ho na zem, zkopali,
zlámali mu žebra a zároveň
ho okradli o patnáct stovek.
Když jsme vás o případu v
září informovali, většina čtenářů se domnívala, že za tímto přepadením stojí Romové.
Večerníku se však podařilo
zjistit, že tentokrát tomu tak
není...

Terčem útoku totiž nebyl nikdo
jiný než Martin Janeček, který je nejen mezi bezdomovci
„známou firmou“. Hlavním
útočníkem pak byl Jaroslav
Smrž. V jeho případě se jedná
o osobu, která se dlouhodobě
pohybuje na okraji společnosti
a měla už několikrát problémy
se zákonem. V současné době
například čelí obvinění z krádeží na prostějovském hřbitově.
Dokončení na straně 6

NEBEZPEČNĚ se bouralo i jinde
Řidička usnula, opilý mladík převálcoval značku

Se závažnými dopravními nehodami jako by
se minulý týden roztrhl pytel. Kromě tragédie u
Přemyslovic se tvrdě bouralo u Hrdibořic i v centru
Prostějova. V těchto případech, ze kterých oba řidiči naštěstí vyvázli jen s lehkými zraněními, sehrál
hlavní úlohu mikrospánek a alkohol.

Těžké probuzení.
Řidička tohoto auta
usnula za volantem
a po nárazu do stromu skončila v poli.
Foto: Policie ČR

Hrdibořice, Prostějov/mik
„V pondělí večer jednatřicetiletá řidička vozidla Opel Corsa
sjela vlivem mikrospánku v
protisměru ze silnice mezi Hrdibořicemi a Kralicemi na Hané
a narazila do stromu. Její auto se
pak převrátilo a zůstalo stát na
pravém boku v poli. Při nehodě
došlo k lehkému zranění řidičky,
která byla převezena sanitkou do
nemocnice, kde byla ošetřena a
propuštěna do domácího léčení,“ popsal nám těžký karambol
z úvodu minulého týdne Petr
Weisgärber, mluvčí prostějovské policie.
Ke druhé nehodě došlo v pátek
časně ráno. Zřejmě z pořádného
mejdanu jel mladík v bavoráku. V opilosti převálcoval na

Opilý jak Dán.
Skoro dvě promile
nadýchal mladý
řidič tohoto bavoráku, který havaroval na Vápenici.
Foto: Policie ČR
Vápenici v Prostějově dopravní
značku. „V pátek v brzkých
ranních hodinách řídil dvacetiletý muž osobní vozidlo BMW,
a to v Prostějově na Vojáčkově
náměstí ve směru jízdy od ulice
Vápenice. V zatáčce před Národním domem řidič nepřizpůsobil rychlost vozidla povaze
vozovky, vyjel do protisměru
a zde najel na chodník, kde po-

škodil sloup dopravního značení
a nízký kovový plot. U řidiče
byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která
vyzněla s pozitivním výsledkem
měření, a to 1,67 promile alkoholu,“ sdělil Petr Weisgärber.
Mladík vyvázl jen s pár škrábanci, po odebrání řidičáku si
ale zřejmě dlouho za volant nesedne.

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.

BRUNO KAŠTYL

MARTIN CIHELKA

EVA ČERMÁKOVÁ

MICHAL MOŘICKÝ

se narodil v roce 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v Brněnské
ulici v Prostějově. Na hledaného byl vydán příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin pokusu o podvod a
trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 42 let, má obézní
postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil v roce 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v Prostějově.
Na hledaného byl vydán příkaz k
zatčení pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 37 do 40 let,
měří 180 centimetrů, má střední
postavu, šedé oči a hnědé vlasy
česané na ježka. Na levém lokti
má vytetovánu pavučinu.

se narodila v roce 1962 a trvalé
bydliště má hlášeno v obci Přemyslovice v okrese Prostějov.
Na hledanou byl vydán příkaz k
zatčení pro trestný čin podvodu.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
48 do 55 let, měří 155 centimetrů,
má střední postavu, hnědé středně
dlouhé a středně husté vlasy česané dopředu.

se narodil v roce 1983 a trvalé
bydliště má hlášeno v obci Horní
Štěpánov v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 23
do 24 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.
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Zatím neznámý
pachatel v průběhu uplynulého
měsíce na internetu zveřejnil na serveru
www.bazos.cz
nabídku
prodeje notebooků, jeden
kus za částku 2 500 korun.
Dvaapadesátiletý zájemce z
Prostějova nabídku akceptoval a dle instrukcí odeslal
minulý měsíc částku 5 000
korun za dva kusy těchto
notebooků na číslo účtu
prodávajícího. Podezřelý
do současné doby zboží nezaslal a nekomunikuje. Za
přečin podvodu pachateli
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Vyloupená benzínka
Zatím neznámý pachatel
koncem minulého týdne v
nočních hodinách v Prostějově na ulici Vrahovická na benzinové čerpací
stanici prohodil dlažební
kostku oknem na toaletu.
Poté okno vyrazil a vnikl
do prostoru čerpací stanice. Ze sprchového koutu v
místnosti pro zaměstnance
odcizil zde odloženou krabici s finanční hotovostí a
z regálu na prodejně odcizil
prozatím neupřesněný počet krabiček cigaret. Majitel
škodu vyčíslil na nejméně
50 tisíc korun.
Zfetovaná řidička
Ve čtvrtek ráno byla na silnici u Seloutek kontrolována
policejní hlídkou třiadvacetiletá řidička osobního vozidla Nissan. Řidička byla ze
strany policistů vyzvána k
provedení dechové zkoušky, která vyzněla negativně.
Dále byl u řidičky proveden
test na přítomnost omamných a psychotoropních
látek, který byl pozitivní na
látku Amphetamin. Mladé
ženě byla na místě zakázána další jízda s motorovými
vozidly. Svým jednáním
je podezřelá ze spáchání
přestupku, kdy výši sankce
posoudí příslušný správní
orgán odboru dopravy.
Čmajznul šrajtofli
Z trestného činu krádeže
je podezřelý pětatřicetiletý
muž z Prostějovska. Ten měl
v pondělí dopoledne odcizit
peněženku s obsahem finanční hotovosti 6 900 korun, a to z pokoje ubytovny
v obci Němčice nad Hanou.
Za výše uvedený trestný čin
muži hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Kladivo z auta
Ve středu v noci vnikl dosud
neznámý pachatel na ulici
j
Na Blatech v Prostějově
do osobního vozidla Škoda
Octavia, kde následně odcizil pneumatické sbíjecí kladivo. Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu
bezmála 16 000 korun.
Přišla o kabelku
Ve středu odpoledne na
ulici Svatoplukova v Prostějově odcizil dosud neznámý pachatel poškozené
ženě nákupní tašku, kterou
držela v ruce. V tašce se nacházel mobilní telefon, dioptrické brýle, peněženka s
obsahem finanční hotovosti
a další osobní věci. Pachatel svým jednáním způsobil
škodu nejméně 1 100 korun. Za trestný čin krádeže
hrozí pachateli trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Zpravodajství

... ještě novější

ELIPSA od bbanky po Fiestu!
Prostějov/mik
Prost
tě

Radní je pro. Také Zdeňkovi Peichlovi se nejvíce
zamlouvá nový rondel elipsovitého tvaru a hodlá
tento návrh podpořit.
Foto: archiv Večerníku

Jestli too skutečně radní navrhnou a originálně
projektto
projektovaná
křižovatka ve tvaru elipsy bude
Pod
dě
na Poděbradově
náměstí zrealizována, půjde
napro
ro unikátní rondel, který v Evropě
o naprosto
n
zřejmě nenajdete.
Prostějovští radní nedávno
obdrželli celkem pět návrhů, jak řešit svízelobdrželi
dop
p
nou dopravní
situaci v centru města, zejména
lokaliitě od Palackého ulice po Poděbradovo
v lokalitě
tí a Brněnskou ulici. A jako nejvýhodnáměstí
vaar
nější varianta,
která řeší všechny nedostatky,
pr
p
se jeví právě
rondel ve tvaru elipsy od budovy
Komerččn banky až po restauraci Fiesta. „NeKomerční
vva
všední varianta
to je, ale takový rondel dokáže
vyřešitt všechny problémy, kterými nyní trpí
vy
vyřešit
k ižoov
kř
křižovatka
v blízkosti hlavní pošty i Žeran vssk ulice,“ uvedl Zdeněk Peichl, radní
no
novské
a předseda dopravní komise města.
Stejného názoru je i místostarostka
P
Prostějova
Alena Rašková. Dá se tedy z
t
toho
vyčíst, že obrovská elipsa fungující
j
jako
rondel dostane zelenou?
Více se dočtete
na straně 6 dnešního vydání.
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HROZÍ KONEC POKERU?
Provozovatelé nejrůznějších zařízení zuří a hráči
pokeru se bouří. Hospodskému, který v příštím
roce nechá „štamgasty“, aby si zahráli partičku
karet, hrozí od 1. ledna 2012 až desetimilionová pokuta! Poker, stejně jako ostatní karetní hry,
totiž byl nedávno schválenou novelou zákona o
loteriích prohlášen za sázkovou hru. Šanci získat
licenci na provozování takových her však samotní majitelé restaurací, barů či klubů nemají takřka
pražádnou...
Prostějov/mls
„Na povolení dosáhne pouze
akciová společnost se sídlem v
České republice, jejíž základní
kapitál činí nejméně sto milionů
korun. Subjekty, které by organizovaly živé turnaje v pokeru
či jiných karetních hrách, musí
navíc složit u České národní
banky dvacet milionů korun
jako jistinu,“ prozradil Večerníku Petr Jelínek,organizátor
pokerových turnajů v Prostějo-

vě. Kvůli případným kontrolám
nejen ze strany finančních úřadů
pak podobně jako v kasinech
budou muset na hru dohlížet
kamery. „Na každý stůl budou
muset mířit dvě až tři, a to tak,
aby bylo průkazné, kolik peněz
lidé v klubu vyhráli či prohráli.
Musí být také vidět na samotné
karty,“ uvedl Jelínek.
Kromě kamer by pak zařízení
se zájmem provozovat karetní
odvětví musely investovat i do
dalšího vybavení, jako jsou na-

i nehlášených
„heren“... I na to
Od nového roku vstoupí
by však měl dohlížet finanční
v platnost novela zákona
úřad. Nápomoco loteriích. Pro většinu
ni by mu pak
nejspíš mohli
klubů ve městě bude
být ve vlastním
zájmu i samotní
představovat konečnou!
oficiální provozovatelé.
příklad pokladny. Náklady na ta- Jak jsme zjistili z vlastní ankekovou rekonstrukci se pohybují ty, jediným barem v Prostějově,
v řádu statisíců korun. A to si kde by i po Novém roce měli mít
většina klubů v Prostějově ne- nejen pokeroví fajnšmekři možmůže dovolit a s pokerem tak ností zahrát si karty legálně, by
budou muset skončit! Peníze měla být kavárna Tonino Lamz pokeru by přitom stejně jako borghini, působící na prostějovz ostatních hazardních her měly ském Žižkově náměstí.
od nového roku směřovat ob- Najít tak v Prostějově dalšího
cím, které tudíž zůstanou o tyto Martina Staszka, který nedávno
příjmy ochuzeny, neboť je doce- v Las Vegas v pokeru vyhrál 98
la možné, že po městě vznikne milionů korun, bude ještě těžší
řada nelegálních a tím pádem než doposud...

Anketu mezi provozovateli pokerových klubů
najdete na straně 6 dnešního vydání.

MALÉR při rekonstrukci Majakovského školy ve Vrahovicích
Stavbaře ohrožuje

Už dávno předtím, než se stavbaři pustili do
dlouho připravované rekonstrukce Základní
školy Majakovského ve Vrahovicích, se vědělo, že okálová budova určená k demolici obsahuje nějaký ten nebezpečný azbest. Minulý
týden ale dělníci při rozebírání jednotlivých
stěn přišli na to, že je v nich tolik azbestu, že
by toxické částečky mohly ohrozit na životě
desítky lidí!
Prostějov/mik
„Rekonstrukce Majakovského
školy probíhala do minulého
týdne bez problémů. Nyní se
ale přišlo na to, že mezi sololitovými deskami uvnitř příček je
neuvěřitelné množství azbestu.
Ten je sice skoro ve všech starších stavbách v Prostějově, ale
nález ve vrahovické škole překvapil i mě samotného,“ řekl
Večerníku na úvod Zdeněk
Fišer, místostarosta Prostějova
zodpovědný za stavební investice ve městě.
Azbest jako takový nemusí být
nebezpečný, pokud se s ním

ovšem manipuluje neodborně,
jde doslova o život či přinejmenším o zdraví. „Ihned po
tomto zjištění stavbaři přijali
přísná bezpečnostní opatření.
Celou starou budovu určenou
k demolici zahalili do neprodyšné plachty a dělníci při rozebírání jednotlivých stěn musí
pracovat s respirátory na obličeji a ve speciálních oblecích.
Vypadají jako kosmonauti ve
skafandrech,“
poznamenal
Zdeněk Fišer. Dělníci musí být
opatrní, aby nevdechli částečky azbestu nebo aby se tyto
toxické látky nedostaly do otevřených ran na kůži. „Vymon-

TOXICKÝ AZBEST!

tované desky v budově se musí
balit do speciálních fólií, stejně
jako celá budova. Stavbaři jsou
skutečně v ohrožení a musí
postupovat se vší opatrností.
Lidem v okolí ale nic nehrozí,“
dodal místostarosta. Jak ještě
dodal, po rozsáhlém bezpečnostním opatření se výrazně
může prodloužit doba rekonstrukce celé školy. „Demolice a
následná výstavba nové budovy měla být podle původního

plánu hotova do konce roku
2012. Teď se všechno zdrží a já
se obávám, že termín dokončení je vážně ohrožen. Navíc není
vyloučeno, že celá investice se
tímto městu prodraží,“ uzavřel
Zdeněk Fišer.
Odborníci, které jsme oslovili,
se shodují, že pokud je asanovaná budova kvalitně izolována od okolí, nemůže dalším
lidem z Vrahovic hrozit žádné
nebezpečí.

Těžká situace. Jako kosmonauti se nyní musí cítit dělníci, kteří se při demolici části školy ve Vrahovicích potýkají s nebezpečným azbestem. Na stavbě se už objevily výstražné cedule, budova pak
musela být zahalena do neprodyšné fólie.
2x foto Michal Kadlec + internet
Nebýt nebezpečného objevu z
minulého týdne, panovala by
s průběhem nákladné investiční akce spokojenost. „Na
rekonstrukci školy čekali občané Vrahovic velmi dlouho a
ceníme si rozhodnutí současného vedení města investovat
i v tomto složitém ekonomickém prostředí. Rodiče žáků a
bývalí absolventi školy proto

spolu s pedagogy a ostatními
zaměstnanci bez zaváhání
nabídli pomoc při rychlém
vyklizení budovy, přemístění
vybavení do náhradních tříd,
poskytli vozidla pro odvoz
a díky významné podpoře
místního zemědělského družstva, fary a sdružení Lipka
uložili přechodně neužívaný nábytek do nabídnutých

skladových prostor. Budova
byla předána stavební společnosti v termínu a nyní již
probíhají vlastní demoliční
práce. Z mého vyjádření
doufám jasně vyplývá, že
jsem se současným průběhem spokojená,“ uvedla Večerníku Milada Galářová,
známá vrahovická patriotka
a radní města Prostějova.

Plané fámy, dům Zkrachovalý Oděvní podnik: Rok 2012: Město čekají
na Jiráskově náměstí

se BOURAT NEBUDE
Prostějov/mik – Drbe se o
tom po celém Prostějově a
popravdě řečeno, napadlo
to i nás. Jde o dům na Jiráskově náměstí číslo 2 a 4.
Všimli jsme si, že v nemovitosti na rohu Blahoslavovy a
Plumlovské ulice končí svoji
činnost obchodníci, kteří už
vyklidili své prostory nebo
se k tomu pomalu chystají.
Dokonce i jeden z bytů se zdá
být už opuštěn. Bude se dům
bourat?
Proslýchá se, že město tento
dům bude vykupovat a vzápětí asanovat, aby se zde uvolnil
prostor pro vybudování kruhové křižovatky a odbočovacího
pruhu na Plumlovskou. Radní
ale Večerníku jakýkoliv takový
postup popřeli. „Nějaké podob-

né řeči jsem zaslechl, ale není
to pravda. Město v žádném případě o tento dům zájem nemá,
kupovat ho nehodlá,“ uvedl Jiří
Pospíšil, místostarosta města.
Podobně zareagoval i radní
a předseda dopravní komise
města Zdeněk Peichl. „Kruhová křižovatka na Jiráskově
náměstí je samozřejmě v plánu, včetně zvláštního odbočovacího pruhu z Blahoslavovy
do Plumlovské ulice. Ale pro
to nám stačí místo, které tu je,
nepotřebujeme kvůli dalšímu
prostoru bourat zmíněný dům.
Není tedy žádný důvod ho vykupovat od soukromého majitele. Navíc v současnosti jasně
preferujeme výstavbu rondelu
na Poděbradově náměstí,“ řekl
Zdeněk Peichl.

Zůstane stát. Dům na Jiráskově náměstí radnice vykupovat ani
bourat kvůli připravovanému rondelu nehodlá. Foto: Michal Kadlec

TUNEL?

REKORDNĚ

Policie podezřívá manažery!
Tak konečně! Minulý týden policie vypustila zprávu, že události vedoucí ke
krachu Oděvního podniku v Prostějově nenechá bez povšimnutí. Bývalé manažery a některé zaměstnance OP podezřívá krajská hospodářská kriminálka z jeho tunelování. Policisté zároveň žádají Krajský soud v Brně, který dohlíží na úpadek firmy, aby zbavil mlčenlivosti insolvenční správkyni a advokáta.
Olomouc, Prostějov/mik
Už více než dva roky zkoumá
ekonomickou činnost bývalého
vedení Oděvního podniku hospodářská kriminálka. Nejprve
to před uvedenou dobou potvrdila Večerníku ta prostějovská,
nyní se případem krachu kdysi
největší textilky ve střední Evropě zabývají už krajští kriminalisté. Trestní oznámení podal
největší věřitel firmy Česká
spořitelna.
Policie nyní poprvé oficiálně
potvrdila, že z tunelování podezřívá několik bývalých manažerů a zaměstnanců OP. Koho
přesně se to týká, však policie
nesdělila. Nikoho zatím neobvinila. „V trestní věci firmy
Oděvní podnik Prostějov je vedeno prověřování. Předmětem
prověřování jsou obchodní případy, které byly sjednány a realizovány firmou Oděvní podnik
s jejími obchodními partnery, a

nízké investice

Ještě před hlasováním o rozpočtu města pro
příští rok na posledním zasedání Zastupitelstva
města předloží v příštích dnech starosta
Miroslav Pišťák jeho poslední návrh zastupitelům na tradičním semináři. Přestože půjde
o návrh vyrovnaného rozpočtu, pamatuje se v
něm pouze na ty nejnutnější investice. Začíná
utahování opasků!
Prostějov/mik

Dojde na něho? V podezření kvůli možnému vytunelování Oděvního podniku je i bývalý šéf kdysi slavné firmy František Tuhý.
2x foto archiv Večerníku
dále způsob hospodaření a nakládání s jejím majetkem. Prověřování se vede pro podezření
ze spáchání trestných činů proti
majetku a trestných činů hospodářských,“ uvedl pro Prostějovský Večerník Michal Pižurin,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Na náš opakovaný dotaz, zda

může zveřejnit konkrétní jména
osob, které jsou podezřelé z vytunelování kdysi slavné firmy,
ale nechtěl odpovědět. „Jelikož
je případ ve stádiu prověřování, kdy se jednotlivé důkazy
shromažďují, nebudeme bližší
informace poskytovat,“ řekl
jen strohým způsobem Michal
Pižurin. Dokončení na straně 6

Jak jsme již nedávno informovali, pokud vyplácení sociálních dávek přejde
od příštího roku pod státní správu, rozpočet města
zeštíhlí zhruba na 730 milionů korun. O to ovšem ani
nejde tak jako o to, že v roce
2012 si bude muset Prostějov pořádně utáhnout opasek. Čekají nás totiž rekordně nízké investice. „Když se
podívám na návrh rozpočtu,
který zanedlouho předložím
na semináři zastupitelům k
diskuzi, na investiční akce
zbylo zhruba 48 milionů
korun. Navrhl jsem tedy
zapojit naše finanční rezervy ve výši 50 až 52 milionů
tak, abychom mohli v roce
2012 proinvestovat celkem
100 milionů,“ informoval

Večerník Miroslav Pišťák,
starosta města zodpovědný
za jeho hospodaření. „Je to
nejméně peněz za posledních několik let, před pár
roky pamatuji až trojnásobně vyšší částku vydanou na
investice. Bohužel, doba je
taková, jaká je. K dnešnímu
datu registrujeme výpadek
ze sdílených daní ve výši
24 milionů a nejsem si jist,
zda se to do konce roku
srovná. V tomto jsem skeptický a pro městský rozpočet to může znamenat další
ránu,“ pokrčil rameny první
muž prostějovské radnice.
Jak starosta dodal, bude se
příští rok šetřit, kde se dá.
Prioritou pro investice bude
i nadále oprava zámku či
dokončení nákladné rekonstrukce Majakovského školy ve Vrahovicích.

Co týden dal...

... ještě novější

Barometr

Číslo týdne

+
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Mládež nepije... Celkem šedesát
zařízení zkontrolovali strážníTo x i c k é
ci, jejíž cílem bylo zjistit,
Vrahovice.
zda alkohol nepopíjí omladina
Tak nám v budodo osmnácti let. A předvě školy, která se prástavte si, nachytán
vě asanuje, objevili azbest!
nebyl ani jeden
Nic nového, to se přece vědělo,
mladistvý
řekli byste si. Jenomže kvůli toxicpijan!
kému materiálu bude s největší určitostí
celá rekonstrukce Majakovského školy
pozdržena. Stavbaři si musí chránit zdraví...

Číslo, které k listopadu neodmyslitelně patří. My jsme
ho do této rubriky zařadili
ještě z jednoho důvodu. Při
vzpomínce na 17. listopad na
prostějovském náměstí se sešlo pouhých SEDMNÁCT(!)
lidí. Z toho deset bylo představitelů radnice a čtyři novináři... To je trochu ostuda, ne?

-

Osobnost týdne
PETR KOLÁŘ
ÁŘ
Á
Ř
Jeden z nejpopulárnějších zpěváků
orazil v
tuzemské pop-scény dorazil
sobotu do Prostějova, aby ve
Společenském domě zazpíval
ů, kteří
necelé tisícovce příznivců,
edního
zaplnili sál takřka do posledního
ovodmístečka. Společně s doprovoddvedl
ným dětským sborem předvedl
skutečně velkolepou show.

Výrok týdne
„Zkopali
Zk li jjsme
ho a šli
jsme spát...“
Lukáš Bednařík o tom,
co agresoři dělali po útoku
na bezdomovce
prostějovského Kauflandu

Smog a vánoční trhy, souvisí to nějak spolu? ALE ANO...
Tak nám náš region zavalil smog. Je pravda, že
jsme v tom nebyli sami,
zasáhlo to i jiné části republiky, ale celkem mne
pobavilo, když jsem se
z médií dozvěděl, že za
ten smog vlastně můžeme my občané. A jak je to možné? Prý nekvalitně
topíme, bůhví z čeho topíme a také jakými cestami
to do ovzduší vypouštíme.

Analýza
Martin Mokroš

Takže analyzujme naše město.
Leží v kotlině a to způsobuje
pravidelné inverze takřka každý rok, stačí vyjet nad Prostějov a počasí se rázem změní a
občas i slunce člověk zahlédne.
Výhodu má naše kotlinka v jiných měsících, kdy se nám dík
podivným proudům a vírům
takřka vyhýbají přívalové deště, prudké větry zvící tornáda
a i jiné katastrofy, které se neustále svádí na ono globální
oteplování, přestože se už jeden
z hlavních zastánců tohoto jevu
přiznal, že podváděl, tedy prý
se mýlil.

A k tomu topení údajně nekvalitnímu. Topit kvalitně a ekologicky
člověk může v tomto státě, pokud
na to má, člověk dokonce i šetří,
úsporně topí, šetří vodou, prostě
šetří, kde se dá, a pak mu přijde
faktura a nestačí se divit, neboť
dodavatelé energií v masmédiích
s úsměvem sdělí, že protože lidé
šetří, oni tolik nevydělávají a tudíž
musí zdražit, tu vodu, tu plyn a tu
něco jiného. Pak se ovšem ptám,
proč bych měl šetřit, když stejně
pak zaplatím, jako kdybych měl
vilu velikosti kmotra Mráze (pardon Mrázka, seriál Expozitura
mate...).Aproč bych se měl chovat
ekologicky, když kvalitní topivo je
x-krát dražší než to neekologické,

Zamračené Vánoce... Prostějovany při nákupu dárků pod stromeček zřejmě čeká jeden velký nepřítel v podobě zdraví nebezpečného ovzduší.
Foto: koláž Večerníku
na které ovšem má naše stále více
ožebračovaná střední třída a naši
už na doraz žijící senioři.
Asi by spíše stálo za to podívat
se na to, proč si představitelé dodavatelských firem kupují drahé
hodinky, auta atd., proč provádí
kšeftíky se systémem správních
rad a de facto se nám všem smějí
a dělají i z nás Prostějovanů pěkné ……a dobré by bylo zaměřit
se na tajné kartelové dohody, které tu jsou, akorát každý dělá, že je
nevidí.

fejeton Zdravý vzduch by měl zůstávat…
Rostislav Kocmel
Časy
se
mění. Když
se blížil čas
revolučního kvasu
před rokem
1989, často
se mluvilo
o
„otráveném“ ovzduší, jedovaté
vodě, nejedlých potravinách a nemocných dětech.
V televizních novinách toho
bylo plno. Obrázky stříbropěnné Ostravice, hnědého
sněhu v Bohumíně a pře-

kročení limitů polétavého
prachu „i“ v Prostějově.
Po sametové revoluci se
situace zlepšila. Voda byla
méně jedovatá a ovzduší
více čisté. V posledních
letech jako by se to opět
zhoršilo. Ostrava znovu
volá o pomoc, přitom podle
proklamovaných čísel by
už měla být téměř čistá.
Tak kde je chyba?
Po prohlášení prezidenta
Havla v roce 1990, že „u
nás není až tak všechno v
pořádku, jak zněly všechny novoroční projevy po
čtyřicet let“, jsme si byli
skoro jisti novým pořád-

kem. Ovšem i v demokracii se dá šidit. Přijde pár
dnů s inverzním počasím a
všechno je jinak. Na mnoha místech se dýchá těžce,
i když by se mělo dýchat
normálně. Čísla v kolonkách jde oklamat, zdravé
životní prostředí ne.
Věřím, že se neblíží čas
revolučního kvasu před
rokem 2012, kdy se často
mluví o „otráveném ovzduší, jedovatých podvodnících z Wall Streetu, nejedlých potravinách z Polska,
a nemocné Evropské unii.
Holt, časy se mění. Zdravý
vzduch by měl zůstávat….

Konstelace hvězd Prostějova
Tento týden se rozsvítí vánoční stříbrný smrk na našem náměstí a
do slavnostní nálady se tak dostane celé město. Sice nějak brzo, ale
co už, když čokoládové kolekce se v supermarketech prodávaly už v
září. S předstihem tak začněte kupovat i dárky pod svůj stromeček.

Berani - 21.3.-20.4. Nebudete mít zrovna nejlepší náladu, to vás však nemůže odradit od
uskutečnění dlouho předem naplánovaných
cílů. Nebude na vás pěkný pohled, ovšem na to
se budoucnost ptát nebude.
Býci - 21.4.-21.5. Lidem okolo vás jen těžko
vysvětlíte, že nejste ve formě a ať vám dají
pokoj. Čekají se od vás výsledky v práci i soukromém životě, takže se musíte činit. Seberte
zbytky sil a makejte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dávejte si pozor na osobní věci, lehce se můžete stát terčem zlodějů. Vyhýbejte se dlouhým a nepřehledným frontám v
obchodech, opatrní buďte i v restauracích, kam
chodíte na obědy.
Raci - 22.6.-22.7. Nadáváte na všechno a na
všechny. Nejvíce vám vadí politika, ovšem slíznou to od vás i spolupracovníci. Tento týden budete mít averzi i ke sportovnímu klubu, kterému
fandíte. On vás totiž zklame.
Lvi - 23.7.-23.8. Bude oceněna poctivost, se
kterou přistupujete k pracovním povinnostem.
Nepůjde jen o finanční odměnu, ale nadřízení
vám dají najevo, že byste brzy mohli povýšit.
Nepolevujte v úsilí.
Panny - 24.8.-23.9. Uvolněte se, jste až příliš
upjatí a hlavně nervózní. Zkuste se zapojit do
sportovních aktivit s přáteli, kteří se vás už delší
dobu snaží rozptýlit. Nemyslete na problémy,
nic vám neuteče.

Váhy - 24.9.-23.10. Dobrosrdečnost vám rozhodně neschází. Dobré skutky budete konat
vůči svým blízkým, ale také pro neznámé tváře.
Poznáte, když se někdo nachází ve svízelné situaci, a pomůžete mu.
Štíři - 24.10.-22.11. Váš organismus potřebuje
pohyb, takže přestaňte lenošit a vrhněte se do
mučení svého těla. Pokud se vám nechce samotným, ukecejte někoho, ať jde s vámi. Doma
zůstávejte co nejméně.
Střelci - 23.11.-21.12. Celý týden prožijete v líbánkách, jako byste s partnerem byli teprve pár
dní. A když se k tomu přidá ještě pár romantických večeří, budete v sedmém nebi. V práci vás
čeká povýšení.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Pozor na drbny z
okolí, mohou se vás dotknout. Pomluvy vás ale
nemusejí vykolejit, zůstaňte svoji a na ostatní se
vykašlete. Uprostřed týdne vás čeká milé překvapení od partnera.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Ve svých názorech jste
dnes pevní jako skála a neustoupíte ani o píď.
Jste zkrátka přesvědčeni o tom, že pravda leží
na vaší straně a nehodláte o tom s nikým diskutovat. Dobře děláte!
Ryby - 20.2.-20.3. Tíží vás dluhy, ovšem tento
týden si neodepřete investici do svého šatníku.
Možná vám to někdo vytkne, vy ale zůstanete
nad věcí. Pokud ovšem budete utrácet i nadále,
čekají vás problémy.

A ejhle kartelové dohody, to mi
něco připomíná. 25. listopadu
se chystá otevření našich vánočních trhů. Chtěl jsem původně
posečkat, poanalyzovat situaci
a pak ji okomentovat v jiném
svém příspěvku. Ale události v
nedalekém krajském městě mne
nakoply, abych se vyjádřil k vánočním trhům, ještě než začnou
tady u nás, a apeloval na všechny zúčastněné prodejce a i představitele sledující trhy z různých
pozic.

Zachovejme si naše trhy hezké,
prostějovské. Mějme možnost
vybírat z mnoha druhů „svařáků“ a punčů za různé ceny, bez
kartelových dohod, tak jako se
to stalo Olomoučanům, všichni
zodpovědní sledujte, zda tady
někdo něco nezkouší, a pokud
ano, dejte mu tvrdě najevo, že
my tady nechceme manýry krajského města.
I já letos nebudu kritizovat radnici za málo dřevěných stánků,
prostě nejsou peníze na rozhazo-

vání, a tak uberu ze svého estetizmu a zajdu klidně i k umělohmotnému stánku a dám si tam
třeba klobásku, nebo koupím
nějakou drobnost svým blízkým
pod stromeček.
A všichni si držte a hlídejte peněženky, chmatáků přibývá, tak
nedělejte zbytečně ze svých financí v peněženkách výstavku
pro nepoctivce, zloděje a lumpy
a rád uvítám, pokud uvidím okolo vánočních trhů více příslušníků v uniformách městské i státní
policie.
Popřejme si navzájem, ať
nemáme tu vánoční atmosféru pokaženou a nebo ať je to
případně pouze smogem, a do
nového roku si přejme, aby
nám dodavatelské molochy
pomohly se i v Prostějově
smogu zbavit, třeba tím, že
sníží cenu ekologických topiv a energií, které nezatěžují
ovzduší vůbec.
Přemýšlím jestli nenapsat Ježíškovi, nebo Santovi nebo
Dědovi Mrázovi (neplést s
kmotrem Mrázem), aby nám s
tím pomohli, anebo si už konečně pomůžeme sami a něco
s tím smogem, který se neválí
jen v ovzduší, uděláme?

Rodina se stává základem zločinu
Martin Zaoral
Vraždy, sebevraždy,
drogy, dluhy, loupeže,
znásilnění
a podvody. S tímto
pestrým
koktejlem se dnes a denně
musí potýkat nejen prostějovští policisté. Bezprostřední příčiny těchto problémů
spočívají v tom, že se lidé co
nejrychleji snaží vyřešit své
aktuální trable. Ty se případ
od případu liší. Podstatný důvod, od něhož se vše odvíjí,
leží jinde. Přitom je společný
pro všechny případy. Dá se
totiž říct, že všichni pachatelé trestných činů pochází
z rozvrácených rodin. To, že
si jejich maminka a tatínek
už spolu nerozumí, nemůžou
spolu být a časem si najdou
někoho jiného, má hluboký
vliv na čím dál větší počet
dospívajících. Jak může takový rozklad rodiny vypadat v
praxi, ukazuje například spor

glosa týdne
o dům v Drahanech, o němž
jsme naposledy informovali v
minulém vydání. Dcera v něm
bojuje proti své staré matce a
zároveň se cítí ukřivděna postojem svého syna, který se
postavil za vlastní babičku. V
tomto případě vše zůstalo pouze v rovině vzájemných nadávek a naschválů. Že se vše
může velice rychle zvrtnout
v něco docela jiného, dokazuje poměrně nedávný případ
mladého Tomáše Mádra. Ten
za útok na vlastní matku putoval do vězení. To jsou však jen
dva z nesčetných konkrétních
případů.
Jestliže má být rodina základem státu, pak se bohužel

čím dál častěji ukazuje, že
na těchto základech stavět
nemůžeme. Vždyť na deset
svateb v současnosti připadá
devět rozvodů... Díky tomu,
že počet sňatků se neustále
snižuje, statistici odhadují,
že do dvou let by mohl počet
rozvodů dokonce převýšit
počet svateb! Výrazně přitom
klesá také počet narozených
dětí. Střídavá péče po rozvodu, kdy putují od jednoho rodiče k druhému, pak do jejich
životů vnáší zmatek a nejistotu. Rozklad rodiny se pak
promítá do celé společnosti.
I kdybychom měli ty nejlepší
politiky na světě, vybudovat
„základ státu“ prostě není v
jejich silách. Policisté a soudy v této situaci fungují jako
doktoři, kteří všemi možnými prostředky léčí cirhózu
jater u alkoholika. Řešení
příčin choroby už však není v
jejich silách...

Agentura
MY TO DOSTANEME!

Tak jistě to vypadalo,
alo, a
padlo.
tak špatně to dopadlo.
Ministr
vnitra
nám
nepřiklepl
„statutární měs-a
to“.
Primátora
mít nebudeme.
Jenom jestli se
nám Jan Kubi- c e
nemstí. Jiná města také
podmínky nesplnila a statutární jsou... Šlendrián!
Asi budeme muset počkat
na jiného ministra, tento
nám to nedá! Naštěstí se
často střídají, tak by nám to
mohlo klapnout.
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Nesmíme se divit.
Pan Petkov naděl dluhy a zmizel.
lal
To ministrovi vnitr radost neudělá.
tra
P
Potom
se u nás krad auta a hlavouni
dou
gangů sídlí v Prostějově.
To jsou špatné indicie pro
ministerstvo, které uděluje
primátorské výhody. Budeme se muset polepšit.
Máme vlastně tři možnosti.
Buď vybereme ministra vnitra z vlastních řad a nějaký
Prostějovan se ujme této těžké řehole, nebo pošleme do

Prahy „nějaké všimné“, popřípadě si počkáme. Osvědčený v této zemi je postup
druhý. Kdo by také nutil
krajana, Hanáka, aby tahal
za Pražáky horké „vnitrácké“ brambory z ohně. My
za Agenturu Hóser jsme pro
třetí cestu. Ta se zdá schůdná. Ono se vnitro unaví a dá
nám to.
Vše je nutné řádně zařídit.
Buďme optimisty. Kubice
nemůže na vnitru sedět donekonečna. A jednou se ten
správný ministr objeví!...
ROSŤYK

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
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 dva
nejzajímavější, které vám
nyní předkládáme...

Loupež pod
policejními okny
S mrazením v zádech jsem
si v minulém čísle Večerníku přečetl o loupežném
přepadení v Dolní ulici, kdy
skupina pěti Romů brutálně
zmlátila a okradla mladého
muže přecházejícího silnici.
Není to první případ a bohužel určitě ne poslední. Jak
dlouho budeme násilí a krádežím cikánů ještě nečinně
přihlížet? A jak je možné, že
podobná věc se stala jen pár
desítek metrů od sídla policie? Nejsem žádný rasista.
Černochy nebo Vietnamce
mám rád, ale Romy bych
všechny pozavíral do hlídané rezervace bez jakýchkoliv pardonů. Nepracují,
kradou, loupí a stát ždímají
díky sociálním dávkám,
které si na úřadech vykřičí.
Pořád slyším okolo sebe,
ať je nehážeme všechny do
jednoho pytle. Jenomže oni
se do toho pytle hážou sami!
To, co si dovolí, se prostě
nesmí tolerovat.
Co se týká Prostějova,
může mi někdo vysvětlit,
proč okolí Husova náměstí nonstop nehlídají policejní hlídky? Proč slušné
lidi nechá policie okrádat
a mlátit? Jsem zvědav, zda
tento konkrétní zločin bude
objasněn a jestli všech pět
cikánů poputuje do vězení.
Třeba ale budu příjemně
překvapen...
Jiří Fojtík, Prostějov
OSTUDA
na Den demokracie
Byl sváteční den, spousta
Prostějovanů byla ve čtvrtek mimo město. Nedělala
jsem si iluze, že při vzpomínkovém aktu k 17. listopadu u sochy T. G. Masaryka bude náměstí zaplněné.
Ale co jsem viděla, to mi
vyrazilo dech. Na vzpomínku nejen na rok 1989, ale
také na uzavření českých
vysokých škol a zatčení
desítek studentů gestapem
v roce 1939, dorazila do
centra města jen hrstka lidí.
Že bychom už zapomínali
na okamžiky, které byly pro
naši zemi osudové a nechtěli si je připomenout? Mrzí
mě to. Naše vlastenectví je
zřejmě pryč. Nebo jsme se
současnou situací a demokracií nespokojeni či jsme
jí znechuceni? Čert ví...
Jana Mařáková, 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?
Nebo byste rádi vzkázali
něco našim politikům,
sportovcům
a osobnostem?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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Víme víc...

... ještě novější

anketa

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějov/Aneta Křížová

Co vás čeká

v posteli ...

Dona Továrníka Nehery

Problematika placeného
studia na státních vysokých
školách je ožehavým tématem, které vzbuzuje různé
ohlasy. Jak na ni reagují
naši spoluobčané, jsme se
i tentokrát ptali v prostějovských ulicích…

Než tu stála Dona. V levé části archivního
snímku vidíme budovu místní obuvnické firmy
Wolf & Franže ve Svatoplukově ulici. Na jejím
místě nyní stojí objekt Dony. Obuvnický podnik
zanikl v roce 1933 a budovu následně koupil
továrník Jan Nehera.V letech 1934 až 1939
nechal Jan Nehera na rohu Jihoslovanské a
Svatoplukovy ulice postavit budovu pro svou
oděvní továrnu. Projekt vypracoval akademický
architekt Antonín Navrátil, který pro manžele
Neherovy navrhl ještě funkcionalistickou vilu
v ulici Pod Kosířem. Po osvobození v květnu
1945 byla konfekční firma znárodněna a stala
se jedním z podniků, z nichž byl vybudován OP
Prostějov. V bývalé Neherově továrně později
sídlil zásilkový obchodní dům DONA Prostějov.
V současné době budovu vlastní vietnamští
majitelé, kteří ji kvůli jejímu havarijnímu stavu
chtějí zbourat. Na jejím místě by mělo vzniknout
obchodní centrum. Foto: SOkA a Martin Zaoral

SOUHLASÍTE
SE ZAVEDENÍM
ŠKOLNÉHO
NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH?
Denisa Kéblová, Prostějov
„Kdyby se
zavedlo školné na státních
vysokých
školách, jednoznačně by
zájemců
o
vysokoškolské studium ubylo.
Jednak by na studium asi neměl
každý, a hlavně by odpadli ti, co
si na vysoké škole jen prodlužují mládí. Myslím, že se jedná
o školném kolem dvaceti tisíc
korun, což podle mě není tak
hrozné...“
Tereza M., Olomouc
„Jsem
studentkou státní
vysoké školy
a
zavedení
školného chápu. Přece není
problém za
školné ročně zaplatit cca dvacet
tisíc, vždyť měsíčně se jedná jen
o šestnáct set korun. To přeci není
zas tak velká částka. Nevím, jestli
tímto způsobem dojde ke zkvalitnění výuky, pravděpodobně ne,
ale placení školného je ve světě
naprosto běžným úkazem a my
bychom neměli být výjimkou.“
Petr Karát, Prostějov
„Studuji soukromou vysokou školu,
takže školné si
platím a žádné příspěvky
na rozdíl od
studentů na státních školách nedostávám. Absolutně nechápu,
proč se někdo rozčiluje nad tím,
že by měl za školné zaplatit tak
málo peněz, kolik vláda navrhla.
Částku, co chtějí zavést na vysoké škole, jsem platil už na střední
a také se to dalo nějak zvládat.
Aspoň si studenti budou školy
více vážit.“
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JE HRÁZ NA SPADNUTÍ?
Plumlovsko/mik - Plumlovská
přehrada je podle oficiálních
zpráv vybagrovaná, škodlivé sedimenty jsou pryč a nádrž je připravena k napuštění. Jak krásně
se to poslouchá, nebo čte na oficiálních stránkách Povodí Moravy.
Jenomže ouha, přehrada má být

plná vody až v roce 2013, do cesty
znovunapuštění se postavil špatný
stav hráze!
Ta má být rekonstruovaná nákladem asi 150 milionů korun. Jenomže před lety, kdy se poslanci
i členové vlády chvástali, že přehrada bude vyčištěna coby dup,

žádná řeč o opravě hráze nebyla.
Náklady na celkovou revitalizaci
nádrže se tak klidně mohou vyšplhat k půl miliardě. Co se týká samotné hráze, mnozí lidé, hlavně
ti z Mostkovic, v tom mají jasno.
„Hráz se opravovat vůbec neměla, ale poškodili ji sami pracovní-

ci Povodí Moravy tím, jak rychle
přehradu vypouštěli. Pokles tlaku
zapříčinil praskliny, takže reálně
hrozí sesunutí hráze. Proto se
bude opravovat, rychle se musely
najít potřebné desítky milionů. Jinak by došlo ke katastrofě,“ šuškají si v Mostkovicích.

Kmotra Basiková představila syna
Prostějov/mls

ÚNOR 2010
Na Valentýna oslavilo svoje
třetí narozeniny Mateřské centrum Srdíčko v Konici. U narozeninového dortu nechyběla
ani Bára Basiková, která přišla
nejen jako kmotra, ale poprvé
také jako maminka s desetiměsíčním synem Theodorem.
„Když jsem před třemi lety
ráda přijala nabídku, abych se
stala kmotrou Srdíčka, vůbec
jsem netušila, že se také ještě
stanu sama maminkou,” při-

Zjišťovali jsme za vás...

Návrat ke
„starým“

případům

znala Večerníku zpěvačka, kte- sedmatřiceti let. Jak se nyní
rá 17. února 2010 oslavila své ukazuje, její skoro dvouletý
syn je naprosto zdravý. Nesedmačtyřicáté narozeniny.
dávno zpěvačka přišla se šokujícím prohlášením, že by si
LISTOPAD 2011
přála mít se svým manželem
Bára Basiková už při svém Petrem Polákem ještě jednoho
těhotenství, díky němuž se potomka. Konečně má prý tonarodil syn Theodor, podstou- tiž na děti více času. „To víte,
pila velké riziko. Těhotenství že bych další dítě chtěla. A
totiž začíná být rizikové už od moc. Myslím, že už ale raději

Vodnáři

21.1.-19.2.

Nějak se vám tento týden nebude chtít
chodit domů. Vadí vám nadržený partner,
který neustále vyžaduje sex. Jenomže vy
se jakýmkoliv erotickým hrátkám chcete
vyhnout, tudíž budete hledat klid a pohodu někde v ústraní. Problém je v tom, že
i vy sami máte rádi milování, ovšem ne
za každou cenu a ne s každým. Je proto
pravděpodobné, že si budete hledat mimo stálého partnera ještě milence.
Příště: Ryby
napsáno před

Nezaměstnanost
v Prostějově
opět poklesla

10
lety

Po měsíci přišla z Úřadu práce v Prostějově další dobrá
zpráva. Procento nezaměstnaných lidí v našem okrese
klesá i nadále a během prvních týdnů listopadu 2001 se
ustálilo na 9,1 procenta, což je
o další desetinu méně, než-li
tomu bylo před měsícem.
V současnosti je v evidenci úřadu celkem 4 604 lidí bez práce.
V říjnu přibylo do registru 685
osob, ovšem 701 jiných lidí
nalezlo zásluhou tohoto úřadu
novou práci. Prostějovsko tak
patří na Moravě mezi města s
nejnižší nezaměstnaností. „To
je sice pravda, ale vzhledem k
celostátnímu průměru je to po-

řád ještě hodně. S příchodem
zimy však i v tomto okrese očekáváme příbytek nových klientů. Končí totiž většina sezónních prací a přicházejí k nám
lidé z podniků, které během
zimy nemají tolik práce. Firmy
si však tyto zaměstnance u nás
pouze jaksi odkládají do jara,
aby ušetřily mzdové prostředky. Je to logické, proč by někdo
měl někomu platit vlastně za
nic? Většinou jde o stavební
firmy, ovšem také o drobné
podnikatele v oboru zednictví,
pokrývačství a tak dále,“ sdělil
Večerníku vedoucí oddělení
zprostředkování práce při ÚP v
Prostějově Vojtěch Pospíšil.

Vánoční strom rozsvítí
Bohuš Matuš už v pátek!

nebudu pokoušet osud,“ řekla
časopisu Šíp zpěvačka, která
má ještě dvě dcery se svým
prvním manželem Petrem Basikou. Dvojčata Anna a Marie
se narodila v roce 1992.

(srovnání cen prostějovských supermarketů)

Prostějov/mik - Vánoce už doslova klepou na dveře. V pátek
se na prostějovském náměstí
slavnostně rozsvítí patnáctimetrový smrk, který městu daroval soukromý majitel z Labutic. A u slavnosti bude slavná
pěvecká celebrita.
„K slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu dojde v pátek
25. listopadu v 17.00 hodin a
vlastnoručně ho rozsvítí Bohuš
Matuš. Chtěla bych touto cestou
pozvat na náměstí T. G. Masary-

ka co nejvíce lidí. Věřím, že to
pro mnohé bude velký zážitek,“
připomněla Ivana Hemerková,
místostarostka města.
Akce bude zahájena trubači,
kteří z radničního ochozu oznámí příchod adventního času. Z
ochozu muzea pak bude vyhrávat živá hudba. Podrobnější
pozvánku na celý start seriálu
kulturních akcí PROSTĚJOVSKÁ ZIMA 2011 najdete na
straně 13 dnešního vydání v
rámci TIPu Večerníku.

Cenový průzkum byl proveden
dne 18. listopadu 2011
Opavia Disko 179g
Toustový chléb 500g
Pomeranče 1kg
Kuřecí prsní řízky chlazené 1kg
Salám Junior 1kg
Vejce 10ks
Mouka hladká 1kg
Špagety 500g
Magister 0,5l

Chcete pravidelně a ZDARMA
odebírat nejčtenější
periodikum v regionu?
OBJEDNEJTE SI v Prostějovském

3000 Kč
a MÁTE VYHRÁNO...

Večerníku INZERCI NAD

VOLEJTE
582 333 433, 608 960 042
p. Klosová

13,90
14,90
164,00
69,00
24,90
7,90
15,90
159,00

16,90
39,90 (2kg)
163,80
69,00
24,90
8,90
8,90
-

14,90
15,90
27,90
164,90
69,00
24,90
8,90
16,90
159,90

19,50
13,90
17,90
164,00
24,90
8,90
17,90
159,00

DOTEK VÁNOC NA SMRŽICKÉ FAŘE:

Advent a plamínky svíček

Smržice/akr, pk - Do tmavého, ponurého zimního
období vnesou brzy světlo nejkrásnější svátky roku
se svým kouzlem rozzářených svíček, třpytivých ozdob a příjemných vůní. K Vánocům neodmyslitelně
patří nejrůznější příležitostné dekorace. Jako první
ohlašuje obvykle vánoční období adventní věnec.
Jednou z prvních významných akcí jsou „Doteky
Vánoc“, které ve spolupráci s Obcí Smržice pořádá
Zahradnické centrum Mariánová z Kostelce na
Hané. Do překrásného prostředí smržické fary vás
můžeme pozvat od 23. do 26. listopadu, přičemž samotné zahájení proběhne již zítra, tj. 22. listopadu
od 18 hodin. V následujících dnech bude výstava
otevřena vždy od 9 do 19 hodin. A na co se můžete
těšit?
Novinkou letošního ročníku jsou tematické večery:
ve středu od 17 hodin vystoupí děti ze Základní
školy Smržice, ve čtvrtek si přijdou na své dospělí
zájemci o vazbu adventních věnců a v sobotu od
14 hodin jsou připraveny Mikulášské dílny s programem pro děti.
V pátek od 17 hodin proběhne tradiční rozsvěcování
vánočního stromu Obce Smržice a v neděli 27. pak
ještě výstava, kterou připravila opět Obec Smržice.

Vstupné na naši adventní výstavu Dotek Vánoc je
dobrovolné. Veškeré finanční prostředky budou
věnovány dětem Dětského domova Plumlov na jejich volnočasové aktivity.
(Dokončení na str. 12)

14,50
13,90
18,90
109,90
55,00
24,90
8,90
7,90
109,00
INZERCE

18,50
19,90
18,90
129,90
69,00
24,90
8,90
7,90
118,90

Zpravodajství

... ještě novější

Bude mít rondel na Poděbradově náměstí tvar ELIPSY?
Radní podporují originální řešení, které ve střední Evropě nenajdete
Jak předesíláme na třetí straně dnešního vydání,
prostějovští radní už mají v ruce pět návrhů řešení
kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí. Ta,
jak jsme již informovali, dostane prioritně přednost před tou na Jiráskově náměstí u hudební
školy. Večerník jako první zjistil, že radnice se z
předložených návrhů rozhodne s největší pravděpodobností pro ten nejoriginálnější. Pro rondel
ve tvaru obrovské elipsy!
Prostějov/mik
Původně měl být první na řadě
rondel na křižovatce ulic Blahoslavova, Plumlovská a Palackého. Okolnosti však donutily
prostějovské radní změnit priority a urychlit výstavbu kruhové křižovatky na Poděbradově
náměstí. „Situace v této lokalitě
začíná být už kritická. Není dne,
aby se především v Palackého
ulici netvořily zácpy a dlouhé
kolony vozidel. Současná křižovatka u hlavní pošty i ta o
kousek dál u Žeranovské ulice
už přestaly plnit svoji funkci a
neodpovídají dnešní době. Svízelnou dopravní situaci musíme
urychleně řešit. Naopak doprava na křižovatce u hudební
školy se za poslední dva roky
uklidnila, což přikládáme významu nově otevřeného jižního

kvadrantu. Ten velmi ulehčil
dopravě v centru,“ sdělila nám
na úvod Alena Rašková, prostějovská místostarostka zodpovědná ve městě za dopravu.
Prostějovský Večerník měl
možnost nahlédnout do všech
pěti návrhů možného řešení
rondelu na Poděbradově náměstí. První návrh nic moc neřeší. „Počítá pouze s tím, že by
se před bankou zrušila parkovací místa a přes uvolněný prostor
by se vybudoval odbočovací
pruh do Žeranovské ulice. Jinak
by vše ostatní zůstalo beze změny. A to vůbec nic neřeší, v ničem by nám to nepomohlo. Další variantou je klasická kruhová
křižovatka u Brněnské ulice. Ta
ovšem zase neřeší problém na
hlavním směru přes Palackou
ulici. Nehledě k tomu, že zrovna Brněnská ulice v současnosti

Blíží se změna. Křižovatka na Poděbradově náměstí by se do tří let mohla změnit k nepoznání.
Současnou křižovatku by mohl nahradit obrovský rondel elipsovitého tvaru.
Foto: Michal Kadlec
už nijak netrpí dopravní přetížeností. Motoristé se totiž naučili
využívat jižní kvadrant, takže
směrem na Brno už nemíří přes
centrum města,“ uvedl Zdeněk Peichl. Další navrhované
možnosti nám popsala Alena
Rašková. „Projektant navrhl
rovněž kruhovou křižovatku u
Žeranovské ulice. V tomto případě by byla vyřešena svízelná
situace v Palackého ulici a u
hlavní pošty, auta by zde pro-

jížděla mnohem plynuleji. Ale
tento návrh má jeden háček.
Rondel u Žeranovské ulice by
byl pro vozidla přijíždějící z Brněnské ulice jednosměrný. To
znamená, že řidiči jedoucí od
Brna by nemohli odbočit doleva. Pokud by se chtěli dostat do
centra města, museli by zabočit
doprava a teprve na rondelu na
Petrském náměstí se otočit a jet
zpátky. A to se nám také nezdá
příliš dobré. Jedině že bychom

zjednosměrnili celý vnitřní
městský okruh,“ krčí rameny
prostějovská místostarostka.
Čtvrtou variantou je rovněž nic
neřešící klasická křižovatka
s několika odbočovacími rameny. Ta byla rovněž předem
zamítnuta. Nabízí se tedy pátá
možnost – ten nejoriginálnější
návrh. „Jde o variantu velkého rondelu elipsovitého tvaru.
Jedna pata by byla na místě
současného parkoviště před

budovou Komerční banky,
druhá by byla na úrovni restaurace Fiesta. Tím by se přišlo i
o parkovací plochy u budovy
energetických závodů, ty se
ovšem dají nahradit. Máme ale
obavu z toho, aby tato varianta prošla u hygieniků, protože
bychom se komunikací přiblížili více k nemovitostem, které
tady jsou. Nejde však o obytné
domy, ale sídla firem, takže
by to nemuselo být pro hygieniky neschůdné. Každopádně
by tento obrovský rondel řešil
všechny dopravní problémy v
dané lokalitě a já jeho výstavbu téměř s jistotou podpořím,“
uvedl radní a předseda dopravní komise Zdeněk Piechl.
„Přestože podobný rondel není
nikde v okolních městech a tuším ani v republice, či dokonce
ve střední Evropě, proč bychom
ho nemohli mít v Prostějově.
Skutečně je to varianta, která jako jediná umožní hladký
průjezd všem vozidlům v tak
problematické lokalitě,“ dodala
místostarostka Alena Rašková.
Příští rok by se město mohlo
pustit do financování projektové dokumentace, vlastní výstavba je ale věcí Olomouckého
kraje. „Věřím, že kompetentní
orgány na kraji přesvědčíme a
nový rondel na Poděbradově
náměstí bude vybudován buď
v roce 2013, či o rok později,“
doufá Alena Rašková.

Soud poslal Kadlčíka na pět let do vězení MUŽE U KAUFLANDU
Dle rozhodnutí měl svoji bývalou družku opakovaně
ZKOPAL BEZDOMOVEC!
pronásledovat, mlátit a vyhrožovat jí, že ji ZASTŘELÍ
Dokončení ze strany 2

Se sklopenou hlavou odcházel od prostějovského soudu osmatřicetiletý Petr Kadlčík. Porota jej
uznala vinným z týraní, loupeže, vyhrožování a
porušování domovní svobody. Za to jej odsoudila
k souhrnnému trestu pěti let vězení. Při stanovení
výše trestu svoji roli sehrál i fakt, že Petr Kadlčík byl
již dříve odsouzen k třinácti letům vězení za pokus
o vraždu policisty. Zároveň nyní čelí dalšímu obvinění z pojistného podvodu. Na druhou stranu soud
přihlédl k tomu, že odsouzený svoji oběť pronásledoval především kvůli jejich společné dceři.
Prostějov/mls
Obhájce Petra Kadlčíka během
celého případu poukazoval na
nedostatek přímých důkazů a
zároveň se pokusil zpochybnit
důvěryhodnost výpovědi Kateřiny Grulichové. Jediný její účel
spatřoval v přání dostat Petra
Kadlčíka do vězení. I proto pro
něj požadoval zproštění obžaloby v plném rozsahu. Naopak
státní zástupce považoval vše,
z čeho byl Petr Kadlčík obžalován, za jednoznačně prokázané.
I on při tom vycházel především
z výpovědi Kateřiny Grulicho-

vé a dále její kamarádky, která
uvedla, že u Kateřiny opakovaně viděla modřiny. Přítelkyně se
jí měla svěřit i s tím, že ji Petr
Kadlčík týrá. Zároveň státní zástupce upozornil na fakt, že případy domácího násilí se velmi
těžko prokazují. Soud neshledal
důvody, proč Kateřině Grulichové nevěřit. „Její výpověď
přitom není jediným důkazem.
Podporuje ji například lékařská
zpráva o stavu Kateřiny Grulichové po přepadení v jejím
domě v Malém Hradisku, kde
jí Petr Kadlčík ukradl mobil.
Tuto verzi potvrdila i výpověď

Zkrachovalý Oděvní podnik:

TUNEL?

Dokončení ze strany 3
Podle našich informací se ale
kromě několika manažerů ocitl
v podezření detektivů i bývalý
šéf Oděvního podniku František Tuhý, který si podle jedné z
žalob v letech 2004 až 2007 měl
vyplatit na prémiích více než 26
milionů korun. Dále jde o nevýhodné smlouvy s obchodními
partnery či „malé domů“ pro
jeho příbuzné. „Odbor hospodářské kriminality vede trestní
řízení proti statutárním zástupcům a zaměstnancům Oděvního podniku Prostějov, kteří
jsou podezřelí ze spáchání trestných činů zneužití informací a
postavení v obchodním styku,
porušení povinností při správě
cizího majetku a poškozování
věřitele. Toho se mohli dopustit
tím, že nehospodárně nakládali
s majetkem společnosti,“ uvedl
ještě v závěru minulého týdne
vrchní komisař René Chytil z
krajské hospodářské kriminálky.

Jeho dopis adresovaný Krajskému soudu v Brně, který dohlíží
na úpadek OP, obsahuje žádost
o zproštění mlčenlivosti insolvenční správkyni Miloslavu
Horskou. Kriminalisté se zároveň chtějí dostat ke klíčovým
dokumentům obchodní, výrobní
a technické povahy a po soudu
také požadují, aby zbavil mlčenlivosti olomouckého advokáta
Petra Dítěte, který pracoval pro
bývalého insolvenčního správce.
Oděvní podnik v současnosti
dluží věřitelům přes dvě miliardy korun. Insolvenční správkyně Miloslava Horská je k žádosti
policie skeptická. Podle ní totiž
většina dokumentů okolo hospodaření OP podléhá obchodnímu tajemství, a proto by se do
rukou policie měly dostat jen ty
materiály, které jsou nezbytně
nutné. „V této věci bych byla
velmi opatrná, ty smlouvy jsou
citlivé,“ řekla zpravodajskému
serveru iDNES Horská. O celé
věci definitivně rozhodne soud.

Těsně po rozsudku. Petr Kadlčík opouštěl soudní síň hluboce
zklamaný. Porota neuvěřila emotivní obhajobě a přiklonila se na
stranu jeho bývalé družky.
Foto: Martin Zaoral
sousedky, u které poškozená
následně vyhledala pomoc,”
vysvětlila soudkyně Ivona Otrubová.
Sám Petr Kadlčík, který čelí dalšímu obvinění kvůli pojistnému
podvodu, u sebe žádnou chybu
nespatřoval. „Kateřinu jsem slepě miloval a bezmezně jí věřil.
Neviděl jsem její chamtivost,
sobeckost a vypočítavost. Je
schopná čehokoliv, z každého

muže dovede udělat násilníka.
Pokud jsem se dopustil chyby,
tak neúmyslně. Nejvíce se bojím toho, že se už nebudu moci
stýkat se svou dcerou, kterou
nesmírně miluji,” uvedl zlomeným hlasem při své emotivní
závěrečné řeči. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Petr
Kadlčík se proti němu na místě
odvolal, to samé učinil i státní
zástupce.

„Je pravda, že jsem pana Janečka napadl. Byl jsem opilý
a pan Janeček na mě vulgárně
pokřikoval. Určitě jsem ho
však o nic neokradl,“ nechal se
slyšet Jaroslav Smrž, který má
trvalé bydliště na prostějovské
radnici.
Ke Smržovi se ještě přidal syn
jeho přítelkyně Lukáš Bednařík, který do ležícího Janečka
několikrát kopl. „Asi se chtěl
předvést,“ komentoval jeho
chování Smrž.
Ten namítal, že Janeček u sebe
nemohl mít větší částku peněz,
o kterou by ho mohl okrást.
„Kde by ty peníze vzal?” ptal
se Smrž.
Martin Janeček však trval na
tom, že v době, kdy ležel na
zemi a muži do něj kopali,
mu někdo vybral kapsy a připravil jej o přibližně patnáct
set korun. „Získal jsem je na
´somru´. Hned ráno u Tesca
mi jedna paní dala pětistovku, pak jsem dostal ještě dvě
dvoustovky a nějaké drobné
mi dali i známí,“ vysvětloval

Kam až
to dojde?

původ peněz Janeček. Na to,
kteří konkrétní známí ho měli
obdarovat, však nedokázal odpovědět...
Jisté je, že po útoku obou výtržníků utrpěl zranění. Ležel
před Kauflandem v prostoru
„za lékárnou“, kde se bezdomovci pravidelně setkávají.
„Byl jsem celý od krve. Do nemocnice mě autem zavezl pan
farář Miloš Košíček. Ve špitále
mně zjistili, že mám mimo jiné
polámaná dvě žebra,” pokračoval Janeček. Co dělali po
útoku agresoři? „Zkopali jsme
ho a šli jsme spát,“ vyjádřil
se v této souvislosti přibližně
dvacetiletý Bednařík.
Kvůli trestnému činu loupeže hrozí Jaroslavovi Smržovi
trest odnětí svobody na dva
roky až deset let, jeho kumpán
byl obžalován pouze z výtržnictví, kde trestní sazba není
tak přísná.

Kvůli cyklostezce se bude muset

rozšířit silnice u zimního stadionu
Druhý listopadový týden zahájilo město výstavbu cyklostezky v ulici U Stadionu směřující od
víceúčelové sportovní haly po Kosteleckou ulici.
V souvislosti s touto stavbou muselo být přikročeno k dopravnímu omezení v této lokalitě, což
pochopitelně nelibě nesou hlavně řidiči motorových vozidel.
Prostějov/mik
Zmíněná investiční akce
bude stát městskou pokladnu
1,2 milionu korun. „Po dobu
stavby bude ulice U Stadionu jednosměrná ve směru od
ulice Kostelecká. Autobusová doprava je odkloněna přes
ulici Fandrlíkovu ve směru od
nové polikliniky. V průběhu
stavby je částečně omezeno i
parkoviště u zimního stadionu. Dopravní omezení v ulici
U Stadionu skončí dne 9. prosince. Ve směru od nemocnice
je objízdná trasa vedena přes
Krapkovu a Fanderlíkovu ulici,“ uvedl Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic města.

Jak nám ovšem v závěru
minulého týdne prozradil
místostarosta Zdeněk Fišer,
zodpovídající za stavební investice města, výstavbu další
části této cyklostezky provázejí menší komplikace. „Zaprvé
není zrovna nejpříhodnější
počasí. Noční a ranní mrazy
brzdí stavbaře, při pokládce
asfaltové směsi mohou nastat problémy. Není tak jasné,
zda termín dokončení tohoto
úseku cyklostezky bude dodržen,“ řekl Zdeněk Fišer, který
se zmínil také o tom, že kvůli
budované cyklostezce se bude
muset zřejmě upravit šířka
stávající silniční komunikace.
„Ukázalo se, že pro cyklostezku je okolo zdi stavebnin
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Omezení u zimáku. Kvůli stavbě cyklostezky je v ulici U Stadionu
omezen dopravní provoz.
Foto: Michal Kadlec
velmi málo místa, takže bude
muset být více posunuta do
silnice. Z tohoto důvodu bude
zřejmě nutné silnici také rozšířit, a to zejména v místě u ho-

telu Gól na zimním stadionu.
Celá situace se ještě hodnotí,
provádějí se stavební výpočty.
Ještě uvidíme,“ dodává prostějovský místostarosta.

Prostějov/mls

Skončí u vás
po Novém roce

POKEROVÉ
TURNAJE?
Titanic poker klub
Jihoslovanská ulice 8
„Investice, které bychom
kvůli novele zákona museli
do provozu dát, by se nám
nikdy nevrátily. Našich turnajů se účastní hlavně studenti a jsou spíše o zábavě
než o nějakém vydělávání
peněz. Takže toho od nového roku budeme muset
nechat.”
Miroslav Holomek,
provozovatel

MP Poker klub
- restaurace Gól,
U stadionu 1
„Turnaje pořádáme přibližně rok. Ze začátku o ně byl
velký zájem, nyní už je to
poněkud slabší. Podmínky
stanovené novelou jsou pro
nás likvidační, takže u nás
poker od nového roku asi
skončí.”
Pavel Pánek, provozovatel

D club
Barákova 12
„V pořádání turnajů chci
pokračovat i nadále. O
tom, zda budu dělat něco
špatně, bude muset rozhodnout soud. Doufám
totiž, že asociace pokeru
schválenou novelu zákona
napadne a soud následně
rozhodne, že poker je skutečně dovednostní, nikoliv
sázkovou hrou. Věřím, že
lidé budou poker hrát i po
Novém roce. Pokud novela
skutečně vstoupí v platnost,
předpokládám, že se hráči stáhnou do uzavřených
společností.”
David Pavlíček,
pořadatel turnajů

Tonino Lamborghini
Žižkovo náměstí 4
„Chceme poker provozovat i po Novém roce. Jsme
připraveni investovat do
nezbytného vnitřního vybavení a zároveň se spojit se
společností, která by svou
licencí zaštítila námi pořádané turnaje.”
Pavel Mareš, provozovatel

SPADLA KLEC,

JULIANE!

(Dokončení ze str. 1)
Po provedení administrativních
úkonů byl výše uvedený muž
eskortován do Vazební věznice v
Olomouci, kde byl předán uvedeného dne službě. Celý zákrok a
eskorta proběhly bez závad. Dvaapadesátiletý muž byl odvolán z celostátního pátrání,“ sdělil Večerníku Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Samotné zatčení Petkova nemělo
žádnou dramatickou zápletku. Kriminalisté šli po pečlivé přípravě a
shromažďování informací o jeho
pobytu celkem najisto. „Policisté
nemuseli vniknout do domu, po
delším zvonění jim otevřel sám
hledaný,“ řekl Petr Weisgärber.
Jak dodal, Petkova nyní čeká dlouholetý kriminál, ve kterém si odsedí
uvedené tresty za podvody. Ovšem
čekají ho další patálie. S největší
pravděpodobností bude ještě obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí za to, že
se bez omluvy nedostavil k soudu.
Tak tedy skončil kdysi vyhlášený
podnikatel, který žil prostopášným
životem a peníze bez rozmyslu rozhazoval, kde mohl.

Téma Večerníku

... ještě novější

Svět se stal globální vesnicí. Díky moderním
technologiím můžeme kdykoliv komunikovat
s kýmkoliv nacházejícím se kdekoliv na planetě zemi. A dokonce tak můžeme činit hned
několika možnými způsoby. Člověk neví, zda-li má pro kontakt s někým, na kom mu záleží,
raději využít facebook, skype, e-mail, mobil či
něco docela jiného. Na druhou stranu, když
kdysi král poslal druhému králi posla, aby mu
vyřídil, že je vůl, tak to trvalo i několik měsíců.
Nyní mu ten samý vzkaz může přes monitor
počítače říct z očí do očí.... Je tedy myslím jasné, že ani ty nejmodernější technologie mezilidské vztahy nezlepší. Nabízí však možnosti,
aby se tak stalo. Abyste se v
looblasti moderních technologií orientovali i vy, přinášíí
vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tématickou
stranu.

SKYPE: TELEFONUJTE Z POČÍTAČE
Pokud si nainstalujete program Skype, ušetříte za hovorné
Skype je program, který
umožňuje telefonovat přes
internet, a to zdarma. Pokud
si zapojíte web kameru, můžete člověka, se kterým hovoříte, i vidět, přestože sedí na
druhém konci světa. Skype
umožňuje i klasické textové
chatování a velmi kvalitní
přenos souborů. Instalace
programu Skype je přitom
velmi jednoduchá. Stačí odsouhlasit jednotlivé kroky a
pokračovat v průvodci instalací. Po prvním spuštění vám
program nabídne založení
nového účtu anebo přihlášení
pod stávajícím jménem a heslem. Pokud jste se registrovali již v minulosti, ale nevíte
heslo, nevadí. Na webových
stránkách programu stačí

zadat přezdívku, pod níž jste
registrováni, a emailovou
adresu, kterou jste při registraci uvedli. Jestliže se trefíte,
bude na ni odesláno heslo. Po
úspěšném přihlášení je uživatelům nabídnuta aktualizace
jejich profilu. Kromě obvyklých údajů, týkajících se vaší
osoby, můžete do profilu přidat i fotografii.

Skype umí i česky
Uživatelé, kteří dávají přednost
českému rozhraní před anglickým, si budou muset stáhnout
soubor s doplňkovým překladem, neboť čeština není v nabídce lokalizací instalovaných
s programem. Stačí ji nainstalovat a v programu pomocí pa-
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třičné funkce nahrát lokalizační
soubor.

MOBILNÍ TELEFON

Jaký typ mobilu máte?
Jaký typ mobilu máte?

vysouvací

10%

véþko

5%

klasika

32%

Jak volat?
Že jste se právě ocitli v roli
příjemce „Skype hovoru“, poznáte jednoduše podle zvuku
telefonního přístroje, kterým na
sebe a příchozí hovor program
upozorní. Je na vás, zda volání
přijmete, nebo nikoliv.

Stačí běžný internet
Kvalita hlasového přenosu je
dobrá. Už při 128 kbps lince byl
zvuk ucházející. Volání mezi
počítači připojenými k internetu s vyšší rychlostí je samozřejmě kvalitnější. Program je k
dispozici pro Windows i Linux.

dotykový

53%

Dotykový nebo polodotykový
telefon je u ProstČjovanĤ
nejþastČjší. V oblibČ ho mají
pĜevážnČ mladší oslovení.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 165 mužĤ
a 160 žen starších 15 let
realizace: studenti školy

INZERCE

Infos ART s.r.o.: Tradiční poskytovatel internetu,
digitální kabelové televize a hlasových služeb
Společnost Infos ART s.r.o.
provozuje již několik let v
našem městě optickou síť. Po
této síti distribuuje pomocí
nejmodernějších technologií
služby TriplePlay. Jedná se
o kombinaci vysokorychlostního internetového připojení, digitální kabelové televize
ve vysokém rozlišení a pevné
telefonní linky.
Nabídku internetového připojení o rychlosti až 100 Mbit
za sekundu a pevné telefonní
linky bez paušálního poplatku

jistě znáte, nebo si najdete aktuální informace či možnosti
na internetových stránkách
www.infos.cz. Avšak informace o možnostech kabelové televize - IPTV, kterou
společnost Infos Art, s.r.o.
distribuuje, již nejsou zcela v
podvědomí zákazníků. Pojďme si tedy probrat ve zkratce
základní funkce a výhody této
služby.
IPTV je provozována výhradně na optických přípojkách
společnosti Infos ART s.r.o.,

které jsou nyní dostupné ve
zhruba 230 bytových domech
v Prostějově. Pro příjem služby je vždy nutný speciální set
top box, který firma dodává
zdarma. Jedná se o zařízení
umožňující sledovat televizi ve vysokém HD rozlišení.
Každá domácnost může mít
až tři přijímače za jeden poplatek.
Aktuálně je nyní možný příjem cca 105 televizních kanálů a 12 radiových stanic.
Zákazníci si mohou vybrat ze

čtyř základních balíčků, dále
také z několika doplňujících
tématických balíčků. Standardní nabídku televizních
programů pro sledování na
PC nabízí firma Infos Art,
s.r.o. zdarma všem zákazníkům ke každé optické in-

Spojení firem přinese

rychlejší internet v regionu

JETSYSTEMS a Silicium computers vytvořili SPRINTEL s.r.o.
V nedávných dnech došlo ke spojení dvou firem JETSYSTEMS a Silicium computers pod novou značku Sprintel, z čehož by měl těžit
především zákazník. „Obě firmy
totiž mají rozsáhlou bezdrátovou
a optickou síť,“ prozrazuje jednu
z největších výhod Petr Kapounek,
projektový manažer Sprintel s.r.o.
Na optické síti jsou totiž dostupné
rychlosti, které žádná jiná technologie neumí. V nabídce je podle nejnovějších údajů dokonce až 128 Mbit/s.
„Díky tomu je možné plynule využívat jakékoliv multimediální služby
na internetu, typicky stále oblíbenější
půjčovny 3D filmů. Google chystá
například Google TV. V síti je také
dostupná digitální televize ve vyso-

kém rozlišení,“ uvádí jeden z několika příkladů Kapounek.
Pořízení bezdrátové i optické přípojky přitom začíná už na 1 Kč. Optická
síť pokrývá většinu bytových domů
na všech sídlištích v Prostějově, přičemž momentálně probíhá rozsáhlá
výstavba v Olomouci. Sprintel je
nyní jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů v regionu. „Bezdrátová
síť pokrývá velkou část Moravy od
Vyškovka po Bruntálsko,“ upřesňuje
projektový manažer Sprintelu s tím,
že bezdrátové přípojky jsou realizovány na vysoce kvalitních technologiích umožňujících inteligentní
řízení přenosu i ve špičce, na rozdíl
od laciných zařízení některých konkurentů. „Důležité jsou také skutečné

parametry připojení. Ostatní firmy
se předhánějí ve slibech a marketingu, my investujeme především do
technologií, aby síť měla vždy vyšší
kapacitu než zákazníci upotřebí. Nedávno jsme také zavedli technologii
pro nový internet verze 6,“ upozorňuje Kapounek. Na všech přípojkách
je pak možnost pořídit digitální telefonní linku a ušetřit za zbytečný paušál za pevnou linku. ,,Nově existuje
i možnost pořízení digitální televize
bezdrátovou technologií. K dipozici
pak budete mít dvacetsedm kanálů
a osm z nich ve vysokém rozlišení
včetně prémiových kanálů, jako je
například HBO HD,“ dodává Petr
Kapounek.
Tak co, nezkusíte?

ternetové přípojce. Kabelová
televize Infos vyniká především nadstandardní kvalitou
obrazu ve vysokém rozlišení,
variantami dalších interaktivních aplikací a zejména neocenitelnou možností záznamu
a opětovného přehrání pořa-

dů. Tyto funkce umožňují na
vybraných kanálech si nahrát
zvolený pořad a sledovat jej
později, nebo si ho pustit znovu od počátku.
K dalším pokročilým službám
patří video archiv, videopůjčovna a další. S novou generací inteligentních televizních
služeb vám již neunikne žádný
televizní pořad! Moderní kabelové televize se stále vyvíjejí a zákazníci mohou očekávat v budoucnu vývoj dalších
funkcí, které promění běžnou

domácí LCD televizi na multimediální centrum, jež vám
zaručí maximální dostupnost
služeb, a to v jakémkoli čase.
Více informací naleznete na
webových stránkách www.infos.cz, popřípadě nás neváhejte kontaktovat na telefonním
čísle 588 882 111.
Zákazníkům přejeme klidný zbytek roku 2011 a hodně
chvil strávených u kabelové
TV a internetu.
Tým Infos ART s.r.o.,
M.G. 2011
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Splašky z Plumlova

PROTIVANOVSKO

přestanou do roka téct do přehrady
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bitvu v Čechách pod Kosířem
Čechy pod Kosířem/ red
- Zámecký park v Čechách
pod Kosířem ožije v neděli
27. listopadu ukázkou bitvy z
období napoleonských válek.
Vojáci v historických uniformách se utkají za doprovodu
scénické hudby. Bitva vypukne
v 11.00, již od půl desáté by
však vojenská jednotka měla
projít ulicemi Čech pod Kosířem. Návštěvníci si při této
příležitosti rovněž budou moci
prohlédnout otevřené Hasičské
muzeum a Muzeum kočárů.
Během akce bude zajištěno bohaté občerstvení.
V Němčicích v pátek rozsvítí
vánoční strom
Němčice nad Hanou/red –
Rozsvícení vánočního stromu
proběhne na malém náměstí
u Jednoty v Němčicích nad
Hanou v pátek 25. listopadu.
Všichni, kteří dorazí na potemnělé náměstí, se mohou těšit na
zajímavý program. Ten si pro ně
připravily děti z místní základní
umělecké školy.

Stále častěji uzavřený silniční úsek budí mezi občany nevoli

Počet střeleb, které uzavírají klíčovou silnici
mezi Drahanami a Žárovicemi, se mírnit nebude

Silnice mezi Žárovicemi a Drahanami je zavřená čím
dál častěji, což se lidem nelíbí! Důvodem jsou cvičné
střelby ve vojenskému újezdu Březina, při některých
z nich se komunikace ocitá v takzvané dopadové zóně a kvůli bezpečnosti ji vojáci uzavírají. Počet tohoto
druhu střeleb se přitom rok od roku zvyšuje...
Drahany/mls
„Do dnešního dne byla letos
silnice uzavřená čtyřiatřicetkrát,
což je stejný počet jako za celý
loňský rok. Přitom ještě v roce
2009 to bylo pouze osmnáctkrát,“ srovnal starosta Drahan
Milan Marek. Devítikilometrový
úsek z Drahan do Žárovic je přitom pro místní neobyčejně důležitý. Většina obyvatel Drahan totiž dojíždí za prací do Prostějova,
kam musí právě přes Žárovice.

Komplikovaná třiadvacetikilometrová objížďka vedoucí přes
Vícov, Malé Hradisko a Protivanov celou cestu několikanásobně
protahuje i prodražuje.
„Dříve byla silnice zavřená jednou nebo dvakrát do měsíce, letos
třeba i šestkrát. Pro naše obyvatele
to představuje problém. Ze strany
představitelů Vojenského újezdu
Březina bychom v této věci uvítali vstřícnější jednání,“ přidal se
ke svému drahanskému kolegovi
starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Vojenské střelby jsou obvykle
hlášeny od osmi do šestnácti
hodin. „Ranní autobus, kterým
se lidé dostávají do zaměstnání, vojáci většinou ještě pustí.
Střelby pak kompletně uzavřou
silnici minimálně na celé dopoledne i odpoledne,“ popsal Milan
Marek s tím, že se stává, že lidé
mohou Uvítali by však, pokud by
armáda komunikaci uzavírala co
nejméně. S tím však do budoucna příliš počítat nemohou. Podle
vyjádření představitelů vojenského újezdu se frekvence střeleb v
budoucnu snižovat nebude. Armáda totiž využívá modernější
techniku, kterou musí otestovat
a zároveň musí cvičit vojáky do
misí. Tomu se přizpůsobuje i
plán střeleb.
Takže, babo raď, vojáku cvič a
občane poslouchej a trp...

Veselé kravičky, jejichž taneční vystoupení sklízejí úspěch během akcí Spolku
Plumlovských nadšenců, připravily nejen pro své fanoušky skutečně pikantní
dárek. V průběhu tohoto týdne by měl z tisku dorazit nástěnný kalendář na rok
2012 s podtitulem „S kravičkami v posteli“...
pouze do luxusního spodního
prádla. Někdy to nezbytné kryKalendář obsahuje dvanáct je pouze plyšové hračka patřící
fotografií. „Veselé kravičky” dceři jedné z nich. Ta se objevujsou zachyceny v posteli oděny je na každém z celkem dvanácti
Plumlov/mls

Fotoreportáž

Vychodil základní školu a
vyučil se v učebním oboru
zemědělství v Chudobíně.
Po absolvování základní vojenské služby začal pracovat
v JZD v Přemyslovicích. Po
sloučení družstev Přemyslovice,
Budětsko a Pěnčín pracoval jako
nákupčí. Od roku 1993, kdy se
družstvo rozdělilo, pokračoval
ve své práci v zemědělské
společnosti Uniagris Pěnčín.
V roce 1968 se oženil a založil
rodinu. S manželkou Janou vychoval dvě děti. Syna Pavla a
dceru Magdu. Měl tři vnoučata,
Martinu, Michala a Ondřeje.
Jméno Josefa Smékala je
neodmyslitelně
spojeno
se

snímků spojených s jednotlivými měsíci. Přes nesporný půvab
jednotlivých členek souboru se
však v případě kalendáře Veselých kraviček více než o erotiku

jedná spíše o recesi.
„S nápadem na tento typ kalendáře přišel po loňském plesu
Plumlovských nadšenců fotograf Jaroslav Huška. Bylo kolem toho hodně bouřlivých debat, nicméně nakonec do toho
holky šly,“ uvedl pro Večerník
šéf Spolku Plumlovských nadšenců Marek Otruba s tím, že
focení proběhlo letos v září.

Na snímcích je zachyceno celkem devět členek souboru, tři
snímky jsou pak společné. Kalendář bude možno objednat na
internetových stránkách Spolku Plumlovských nadšenců, k
dostání bude i v plumlovské
restauraci U Páclů. „Zájemci
by jej měli sehnat i před dalším
vystoupením Veselých kraviček, které je plánováno na Ples
Plumlovských nadšenců. Ten
se tradičně odehraje 18. února v
Kulturním domě v Žárovicích,“
usmál se Marek Otruba.

S kravičkami v posteli

Silnice do Drahan. Projet kolem cedule označující hranice Vojenského újezdu Březina není čím dál
častěji vůbec možné.
Foto: Martin Zaoral

Starosta místního Sokola Josef Smékal
tragicky zahynul při dopravní nehodě

Leden. S Veselými kravičkami se v posteli určitě budete Únor. Kromě účinkování ve Veselých kravičkách je Hana Květen. Petra Mynaříková je členkou souboru už od jeho
cítit příjemně.
Bášová známá i jako divadelní herečka.
založení v roce 2007.
3x foto: Jaroslav Huška

„Jsme malá obec a rozhodli jsme se zviditelnit kulturou,“
upozornila starostka Prostějoviček ZDEŇKA RŮŽIČKOVÁ
Pohřeb starosty. V sobotu odpoledne Josefa Smékala vyprovodili přemyslovičtí občané na jeho poslední cestu.

Bude chybět. Josef Smékal byl sokolským
starostou v Přemyslovicích od roku 1994.
Obětavého a svědomitého kamaráda, který
byl vždy samý úsměv, budou všichni postrádat.
Foto: OÚ Přemyslovice

společčenským životem
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j
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Ať už ve funkci místostarosty či
starosty Sokola nebo jako člen
Sokolské župy prostějovské. Od
roku 1959 byl členem Sboru dobrovolných hasičů. Poslední tři
volební období byl také členem
Zastupitelstva obce Přemyslovice.
Aktivně se podílel na mnoha
projektech v obci, například na
výstavbě kuželny, opravě soko-

2 x foto: OÚ Přemyslovice

PŘEPADALI DŮCHODCE

Do konce listopadu by pod ni měl putovat odkaz příštím generacím

Pomocí jeřábu odlétla stará věž z budovy nízkého
zámku v Plumlově. V pátek před polednem ji nahravězení, říkal mi, že si založil vlastní dila nová. Výměna věží nad vchodem na nádvoří
stavební firmu,“ zmínil se starosta souvisí s probíhajícími opravami střechy nízkého
Ohrozimi Michal Lukeš.
zámku.
Podle rozhodnutí brněnského

je má. Ale v životě bych neřekl, že
je něčeho podobného schopen,“
nechal se slyšet jeden ze stínavských obyvatel, který si nepřál být
jmenován. „Vždyť právě Zdeněk soudu si Zdeněk Dočkal za sedm Plumlov/mls
je na rozdíl od zbývajících čtyř loupeží odpyká sedm let, Jan
stále na svobodě,” upozornil zdroj. Klváček za 13 skutků 8,5 roku, Do rekonstrukce střechy se
dělníci pustili už na jaře roku
2009. „S opravami bychom
měli skončit za dva, maximálně tři roky,“ sdělil Večerníku
plumlovský starosta Adolf
Sušeň s tím, že vše se bude
odvíjet od dotací získaných z
Olomouckého kraje. Vnitřek
věžičky byl naposledy odkryt
v roce 1910, kdy byla střecha
poškozena vichřicí. Nedávno
v ní dělníci objevili pouzdro
Zajímavou postavou je rovněž Lu- Lukáš Klváček za jednu loupež obsahující staré listiny. „Nejboš Staněk z Ohrozimi, který byl 3,5 roku, Radim Žondra za sedm starší z nich pocházely z roku
o deset i více let starší než ostatní. činů 7,5 roku a Luboš Staněk 1749. Byly na nich uvedeny
Přestože má za sebou bohatou za dvě loupeže 6,5 roku. Výše údaje o cenách zboží z té doby
kriminální minulost, na své okolí rozsudku se však zdála státní zá- či popis panství. Kromě toho
vždy působil naprosto seriózním stupkyni příliš nízká, a proto se schránka obsahovala i drobné
dojmem. „Živil se stavebními rozhodla odvolat. Večerník bude mince,“ přiblížil plumlovský
pracemi. Když se posledně vrátil z případ nadále sledovat.
starosta.

Pětice grázlů z Prostějovska
opakovaně loupila po celé
Moravě. Přišli si na nejméně
SEDM SET TISÍC KORUN

Do konce listopadu by pouzdro mělo putovat zpět do věže.
„Archivní listiny doplníme o
současné tiskoviny, náš místní
zpravodaj, současné mince, či o
jídelní lístek restaurace U Páclů,“ doplnil Sušeň. Výhledově
se uvažuje také o rekonstrukci
fasády vysokého zámku a opravách nádvoří, které by měly
přinést mimo jiné také zviditelnění obrysů někdejšího hradu.
Plumlovská radnice si nechala
zpracovat projekt, který v současnosti čeká na schválení Ministerstvem financí.
Zda-li se peníze skutečně podaří
sehnat, zůstává zatím otázkou.
Náklady jsou totiž poměrně vysoké. „Studie v tomto případě
počítá s rozpočtem ve výši 84
milionů korun,“ prozradil první
muž Plumlova.

Prostějovičky - Již pět let stojí v čele Prostějoviček teprve pětatřicetiletá Zdeňka
Růžičková. Obec s necelými třemi stovkami obyvatel a občanským sdružením
SOPKA vsází zejména na kulturu, každoročně si pak vybere jednu velkou investiční akci. Po opravě mateřské školy a kapličky v předchozích letech to bylo v roce
2011 hřiště, na řadě je bývalý obecní úřad a sál nad pohostinstvím. „Právě se zpracovává projekt, jak by vše mohlo vypadat,“ usmívá se první žena Prostějoviček.
„Jsme obec, která má v majetku téměř všechno - obchod, kapličku, hospodu, mateřskou školu, budovu bývalého obecního úřadu. Každoročně se rozhodneme,
která budova by mohla být na řadě...,“ dodává v exkluzivním interview pro Večerník.

ještě spoustu práce a aktivit. Den
tragické události zaskočil jeho,
stejně jako posléze nás. Nejen v
naší obci, ale všude, kde ho znali,
všem, kdo s ním pracovali, kdo
s ním prožili nezapomenutelné Jiří Možný
sportovní i společenské události,
V letošním roce jste stejbude strašně moc chybět,“ dodal
ně jako Ondratice a
starosta Přemyslovic Lubomír
Srbce opravovaly víceúčelové
Štaffa.
hřiště. O jak velkou akci se
jednalo?
„V našem případě se jednalo
zhruba o částku půldruhého milionu korun, z toho jsme dávali
něco přes tři sta tisíc. Tato akce
byla iniciovaná Místní akční
skupinou (MAS) Prostějov-venkov, jíž jsme členem. Potřebami několika obcí bylo opravit
hřiště a samostatně jsme třeba
my již dvakrát neprošli. Projekt
se dával již loni před volbami a
původně počítal s Brodkem u
Prostějova. Bohužel po volbách
muselo zastupitelstvo z finančních důvodů ustoupit a Brodek
byl nahrazen Srbcemi. Všechny
tři obce máme tedy opraveno
jedno hřiště. My máme víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, Ondratice mají antukoý ppovrch a Srbce polyuretan.“
vý
Byla to jediná akce, do
níž jste se letos pustili?
„Toto byla pro nás zásadní věc.
Každoročně se snažíme opravit něco, aniž bychom si museli brát úvěr. Věděli jsme, že
budeme realizovat podpořený
projekt a ostatní věci jsme dále
neplánovali. Mimo to jsme dostali od ministerstva pro místní
rozvoj dotaci na opravu kříže
směrem ke Krumsínu. A jelikož
Plumlovská dominanta. V pátek se nad vchodem na nádvoří
kříž byl v dost dezolátním stavu,
plumlovského zámku objevila nová věž.
Foto: Martin Zaoral
tak se celková částka pohybova-

lovny, stavbě bowlingu, hřiště a
účastnil se mnoha společenských
akcí v Přemyslovicích. Vytrvalost,
pracovitost
a
neúnavnost, to byly vlastnosti
charakteristické pro jeho osobu.
Právě touto skutečností se stal
nenahraditelným a hlavně nezapomenutelným
člověkem.
„Josef Smékal měl naplánováno

Spolužáci ze Ptení brutálně Na plumlovský zámek přilétla nová věž
Pokračování ze strany 2
Až na Staňka byli všichni čtyři
grázlové přibližně stejně staří.
Seznámili se už na základní škole
ve Ptení. „Všechny jsem je znala.
Občas udělali nějakou klukovinu,
ale to snad každý. Jinak byli v pohodě,“ nechala se slyšet Helena
Fajstlová, která v té době ve škole
provozovala kantýnu.
Mládence potkávala i poté, co
ze školy odešli. To, že brutálním
způsobem přepadali důchodce,
pro ni byl obrovský šok. „Nikdy
bych to do nich neřekla. Třeba
Honza Klváček na mě vždycky
působil jako velký pracant,“ doplnila Helena Fajstlová.
O tom, že se všichni velice dobře
znali, svědčí i to, že Jan Klváček
ze Zdětína a Zdeněk Dočkal ze
Stínavy společně podnikali ve
firmě zabývající se montáží oken.
„Zdeněk Dočkal na mě nikdy
agresivně nepůsobil.
Pravdou je, že rozhazoval dost peněz, přičemž nikdo nevěděl, odkud

www.vecernikpv.cz

VESELÉ KRAVIČKY NAFOTILY LECHTIVÝ KALENDÁŘ

Po obrovské tragédii se celé Přemyslovice zahalily do smutečního hávu. V úterý zahynul při dopravní nehodě zdejší rodák a dlouholetý starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přemyslovice Josef
Smékal. Sedmdesátiletý starosta patřil k těm, kteří
by pro obec i dýchali. Smuteční rozloučení proběhlo
v sobotu v obecním chrámu Páně Všech svatých.

Měsíc před tragédií oslavil Josef Smékal společně se svou
rodinou a přáteli sedmdesátiny.
V hlavě měl plno plánů, které
však už bohužel neuskuteční.
„Nesmazatelně se vtisknul do
života naší obce a dovolím si
říct, že i do života každého,
kdo se s ním přišel v sobotu
rozloučit. Mnozí z nás ještě
nedokázali přijmout skutečnost,
že od úterý už není mezi námi,“
sdělil nám s neskrývaným smutkem v hlase starosta obce Lubomír Štaffa.
Josef Smékal se narodil 11.
října 1941 v Přemyslovicích.

region@vecernikpv.cz

VOJÁCI PÁLÍ JAKO O ŽIVOT! Do Drahan musíte oklikou... Vznik fotografií provázely bouřlivé diskuse

Přemyslovice pláčou
Přemyslovice/mik

776 159 120

la kolem sto devadesáti tisíc korun a při třicetiprocentní spoluúčasti jsme na šedesáti tisících.
Z Olomouckého kraje jsme dostali příspěvek čtyřiadvacet tisíc
na zakoupení osobních ochranných pomůcek. Dotace je padesát na padesát, takže stejnou
částku jsme museli dodat. Když
si to sečteme, dostáváme se ke
čtyřem stovkám tisícům. To je
strop, který jsme ročně schopni
ufinancovat, a někdy i saháme
do rezerv...“
Co plánujete na příští
rok?
„Každý rok máme jinou prioritu. Příští rok je to opět přes
MAS Prostějov venkov o.p.s.
Leaderem podpořený projekt
na vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, kdy jsme se
bývalý obecní úřad rozhodli
využít pro služby. V budově je
již nyní kadeřnice, masérka, výtvarné studio Slunce a měsíc pro
pořádání kreativních kurzů. Z
projektu vytvoříme taneční sál,
protože v obci tančí dětská taneční skupina Ještěrky, a máme
tu i lektorku zumby. Loni tam
cvičily i místní seniorky, takže
si myslím, že nabídneme slušné zázemí i pro taneční sporty.
Bude tam i neveřejná posilovna
se čtyřmi posilovacími stroji pro
hasiče, v celé budově se musí
posílit elektřina a instalovat top
pení.“
Bude možno sál využít
třeba i pro plesy?
„Na tuto aktivitu určitě ne, je to

hrozně malinké, řádově deset
metrů na pět. Na plesy máme
sál nad místním pohostinstvím,
tvím,
který je na řadě s rekonstrukcí.
rukcí.
Není tam sociální zázemí, tudíž
ani voda, na záchody se chodí
do hospody. Je nutné posílit
ilovat
statiku stropu a tedy posilovat
n pro
trámy. Teď je sál využíván
niorů
menší akce, jako setkání seniorů

plastová, pak jsme se přesunuli
ke kapličce, která byla celkově zrekonstruovaná, letos jsme
udělali hřiště. Teď přichází na
řadu hospoda (nadšeně). V pohostinství jsme vyměnili okna a
dveře a co nejdříve bychom se
chtěli vrhnout na rekonstrukci
sálu.“
Starostkou jste od minulého volebního období. Jste zatím spokojená?
„To je dobrá otázka (smích). Na
mně to vůbec nezáleží. Pokud
ale můžu mluvit za sebe, tak já
jjsem hodně spokojená.
p j
Cítím
velkou podporu zastupitelstva,
které pracuje tak, jak má. Nebude tu nikdy samozřejmě benzínka ani bankomat. Jsme
malá obec a před lety
jsme se rozhodli zviditelnit jinak – kulturou.
Mezi již pravidelné

„Každý rok máme
áme jinou prioritu.
Ten příští je to projekt na vytvoření
zázemí pro volnočasové
nočasové aktivity,
kdy jsme se bývalý
valý obecní úřad
rozhodli využít pro služby.“
Starostka ZDEŇKA
KA RŮŽIČKOVÁ
cích malé obce
o plánovaných investicích
o reči dušičkové putování. Po
li vykonstrukci bychom ho chtěli
nným
užívat více, třeba i k rodinným
oslavám.“
To je ale asi v plánu
nu až
na další roky...
ojekt,
„Právě se zpracovává projekt,
padat.
jak by vše mohlo vypadat.
Jakmile budeme mít v rucee stavební povolení, vyvstane opět
dna z
žádání o dotaci. Je to jedna
c, ktehlavních priorit. Jsme obec,
echno
rá má v majetku téměř všechno
podu,
- obchod, kapličku, hospodu,
mateřskou školu, budovu bývadoročlého obecního úřadu. Každoročudova
ně se rozhodneme, která budova
mích).
by mohla být na řadě (smích).
ole v
Začali jsme školkou, dole
přízemí jsme vybudovali obecna za
ní úřad, vyměnili jsme okna
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akce, které se těší hojné účasti
návštěvníků, patří Hodové hrátky, volejbalový turnaj, zumbamaraton, drakiáda. Také vzniklo
občanské sdružení SOPKA, což
je Sdružení občanů Prostějoviček kulturně aktivních, které
má internetové stránky www.
ossopka.cz a doplňuje již zaběhnuté kulturní akce třeba o
běžecký čtvrtmaraton, kdy na
první ročníku v přespolním
běhu jsme tu měli šedesát běžců. A už se chystá další akce,
kterou bude Pomazánkové odp
ý
poledne.
Z jjiž uskutečněných
akcí je na stránkách obce spousta fotografií.“

Plumlov/ mls - Dlouhé čekání v Plumlově pomalu končí. V ponDos tav ba kan ali zac e
dělí 14. listopadu
ve mě stě byl a zah áje na,
byla
zahájena
dostavba místní
sko nči t by mě la v zář í
kanalizace v těch
pří štíh o rok u
částech města, které ji stále ještě nemají.
„Celá akce přijde na 31,5 mi- t o xickým sinicím. Žilionů korun, necelou polovinu viny pro ně se do rybníka dostáz této částky pokryje dotace valy mimo jiné i díky splaškům
z ministerstva zemědělství. z plumlovských domácností.
Koncem září příštího roku by Kromě Plumlova však dosud
měla být kanalizace dostavěna. není kanalizace ani v jedné ze
Následně na ni budou napojeni tří místních městských částí.
všichni obyvatelé Plumlova,” „Stále nás ještě čeká výstavba
sdělil starosta Plumlova Adolf kanalizace v Soběsukách, Žárovicích a Hamrech,” uvědomuje
Sušeň.
Celkově by dělníci měli položit si Adolf Sušeň. V případě Soběčtyři kilometry potrubí. Až se suk a Žárovic už má plumlovská
tak stane, výrazně se uleví Pod- radnici na výstavbu kanalizace
hradskému rybníku a potažmo i zpracován projekt a čeká na
Plumlovské přehradě. Obě vod- peníze. Kdy přesně je dostane,
ní plochy v současnosti prochá- aby se mohlo začít stavět, zatím
zejí rozsáhlou revitalizací kvůli nikdo neví.

Napsali jste za nás
„Halloweenské nocování“...

aneb JAK SE STRAŠILO
V OTASLAVICÍCH

Otaslavice/Jarmila Burešová, ZŠJF - Nadešel čas dušičkový, dny se krátí, noci
jsou delší a je to doba, kdy
hranice mezi světem živých
a mrtvých je jen velmi malá.
V dávných dobách, kdy nebyla elektrická energie, toto
období lidé prožívali trochu
jinak než dnes. Po večerech
sedávali a starší vyprávěli
dětem strašidelné příběhy.
K tomu jim jako lucerničky
svítily vydlabané dýně, které
kladli na okenní římsy, aby
odehnali duchy zemřelých.
Tak se i tentokrát, v jeden
podzimní dušičkový den, děly
v Otaslavicích podivuhodné věci. Všechno to začalo v
pozdním pátečním odpoledni
v místní mateřské škole. Do
říše strašidel děti musely projít „strachovým pytlem“. Poté
jim maminky namalovaly na
tvář tajemné znamení, aby
mohly plnit další úkoly, které
prověřily jejich dovednosti,
odvahu a také fyzickou zdatnost. A jaké to byly úkoly?
Ponoření ruky do sklenice
plné „slizu“, kde na dně čekalo
překvapení. Určení správného
víčka ke sklenici, domalování
obrázku, sfouknutí papírového
listu, vázání mašliček na ocas
strašidýlka a házení brambor
do vydlabané dýně. Za odměnu na děti čekaly různé „halloweenské dobroty“ – nápoj
s červíky, dračí krev, plesnivé
sušenky a česnekový toast. A
na závěr, posilněni dobrým jídlem, všichni úspěšně zvládli i
stezku odvahy.
Tím ale vše ještě zdaleka nekončilo. Po strašidelném podvečeru ve školce se většina
rodičů spolu se svými dětmi
přesunula směrem ke škole,
kde se pomalu začínali scházet
odvážlivci z řad žáků
I. stupně, kteří, vyzbrojeni
kreativní strašidelnou maskou,
spacáky, dobrým jídlem a pitím, měli za úkol přespat ve
škole a uchránit ji tak proti
zlým duchům. Po důkladné
vstupní kontrole byli vpuštěni

do školy, kde se shromáždili
v tělocvičně. Po malé taktické
poradě všichni společně vyrazili na lampiónový průvod.
Velmi početný zástup strašidel
prošel obcí a přemístil se do
místního přírodního amfiteátru
(farní zahrady), kde se všechna strašidla předvedla zpěvem
písní z našich známých filmů
a pohádek: „Ať žijí duchové“,
“Máme doma obludu“...apod.
Děti i dospělí se mohli občerstvit skvělým punčem a také
zhlédnout velmi pěknou vernisáž dýní. Rozzářené lucerny
z dýní byly přímo pohádkové,
když zářily do podzimního
večera a podtrhovaly tak tu
správnou atmosféru. Návštěvníci měli možnost hlasovat v
soutěži o nejhezčí dýni. Tančilo
se, zpívalo se a velkým překvapením byl také fantastický
ohňostroj. To ale zdaleka ještě
nebyl konec. Naše odvážlivce čekala ta nejtěžší zkouška
– stezka odvahy. Okolí farské
zahrady a školy skýtá pro takovou zkoušku ideální podmínky.
Cestu vedoucí ze zahrady, po
mostě a tajemnou „Pavláčkou“
osvětlovaly pouze blikající
svíčky, poněvadž duchové se
postarali o to, aby v okolí nesvítilo jediné světlo. Na každém
rohu číhalo nějaké to strašidlo a
děti musely plnit nelehké úkoly
- předat vzkaz do záhrobí, rozluštit hádanky, pohladit obrovského pavouka a trefit šiškou
zlého ducha. Všichni zkoušku
odvahy zvládli na výbornou.
Ve škole se potom ratolesti
uvelebily do svých spacáků,
aby ještě před usnutím mohly
zhlédnout strašidelnou pohádku. Nutno podotknout, že
někteří, plní zážitků, nemohly
ani oka zamhouřit. Ráno však
nastalo velmi brzy a tak mnozí
překvapeni, kde se to vlastně
probudili, opustili ve zdraví
školu a odnesli si s sebou určitě
nejeden zajímavý zážitek.
Duchařský výbor uděluje pochvalu všem odvážlivcům,
kterých bylo tentokrát více než
padesát.

7 divů Olomouckého
kraje ve vlacích
Olomouc/red - Olomoucký kraj propaguje ve spolupráci s Českými drahami vítězných 7 divů Olomouckého kraje z prvního ročníku ankety, která skončila 15. října a hlasovalo v ní 4135 občanů.

Kultura v Prostějově a okolí

... ještě novější

Nejvýznamnější kulturní akce...
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PETR KOLÁŘ ZAZPÍVAL zaplněnému „kulturáku“
bigbít, koledy, ale i písně z muzikálů. Sklidil aplaus
V pořadí na druhý koncert Vánočního akustického turné Petra Koláře dorazilo téměř osm stovek
posluchačů. Téměř tříhodinový koncert jednoho
z předních českých zpěváků byl úžasným zážitkem pro všechny posluchače. Zpěvák předvedl
svůj pěvecký um v plném nasazení a zazpíval tak
všechny své největší hity včetně písní z nového CD
“Čas nás naučí“. Mediálním partnerem koncertu
byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Prostějov/akr
Celý megakoncert byl rozdělen na dvě části za doprovodu
pozadí, na kterém se promítaly nejrůznější videa. V té
první zazněly písně z muzikálů Bídníci, Galileo nebo Tři
mušketýři, které zpěvák prokládal svými novějšími i star-

šími hity. Ve druhém pásmu
pak publikum překvapil nečekaný a hlavně výjimečný host
Jožka Černý, který s Petrem
Kolářem pokřtil jeho nové
CD. Mistr Černý pak si pak
společně s publikem zazpíval
„Když sem šel z Hradišťa“.
Následně Petr Kolář na pódiu
přivítal dětský pěvecký sbor

Motýlek z Vyškova, který
ho doprovázel při koledách,
které navodili vánoční atmosféru.
Zpěvák se nebál vstoupit mezi
obecenstvo a podat tak svým
fanouškům ruku. Nejbouřlivější potlesk sklidily písně
Jednou nebe zavolá, Ještěže
tě lásko mám, Kouzlo odejít,
Vyznání, Zpívej dál nebo Šípková Růženka. Z nového CD
to pak byly písně jako například Čas nás naučí, Nechci
tvý slzy, Navzdory hříchům.
„Zpíval jako z cédečka, má
neuvěřitelný rozsah, úžasné,
jsem ráda, že jsem takovou
hvězdu mohla vidět naživo“
podotkla po koncertu jedna
z fanynek Petra Koláře Jarmila Přikrylová.

Celý koncert se nesl v duchu
sváteční pohody. „Jsem velice spokojený s průběhem
skoro tříhodinového a vyprodaného koncertu. Petr Kolář
publikum doslova pohltil,
pevně doufám, že Petr přijede
i příští rok,“ spokojeně prozradil Večerníku organizátor
Martin Tichopádek z pořádající agentury MusicMedea,
která sídlí v Uherském Hradišti.
Ta v Prostějově pořádá ještě
jednu mimořádnou událost,
kterou bude koncert skupiny
ČECHOMOR naplánovaný
na 17. prosince.
O tom ale až příště, zato exkluzivní rozhovor s Petrem
Kolářem si můžete přečíst
již dnes a to na straně 16!

Africké bubny se opět rozezněly
Skvělá šou. V sobotním večeru zářila ve Společenském domě nejen hlavní hvězda v postavě Petra Koláře (sedí uprostřed), ale fanoušky
chytal za srdce i zpěv doprovodného dětského sboru.
Foto: Zdeněk Pěnička

zveme na výstavu...

V Baště se ohlédnou za Dušanem Kamzíkem
Vernisáž proběhne již tento čtvrtek
Na osobnost i dílo Dušana Kamzíka budou mít jeho kamarádi, známí a všichni fandové výtvarného umění možnost zavzpomínat během zahájení závěrečné výstavy v Galerii Bašta. Jejím dlouholetým provozovatelem byl právě
oblíbený prostějovský keramik a galerista, který bohužel nedávno ve věku nedožitých pětapadesáti let zemřel. Vernisáž prodejní výstavy „Dušan Kamzík a
přátelé“ se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu v 17.00 hodin.
Prostějov/mls
Kromě děl Dušana Kamzíka tedy
budou návštěvníci výstavy moci
nejen vidět, ale i zakoupit obrazy
další dvacítky autorů. Většinou
se bude jednat o kamarády, které Dušan Kamzík poznal během
svého studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Patří mezi ně skutečně
nepřehlédnutelné osobnosti současné české výtvarné scény jako
například známý malíř, sochař a
ilustrátor Boris Jirků, brněnský
malíř Michal Halva a mnozí další.
Výstava by však měla být v první řadě věnována právě Dušanu
Kamzíkovi. „Byl to příjemný
člověk, který kumštu obětoval
celý život. Ač neměl problém
hovořit s kýmkoliv, své vlastní
pocity nikomu příliš nesděloval.
Přestože byl navenek ke všem
vstřícný, vnitřně si od lidí i od
světa kolem sebe udržoval určitý ironický odstup. Pokud se o
něm chtěl člověk opravdu něco
dozvědět, pak bylo nejlepší pozorně vnímat jeho tvorbu, ať už
se jednalo o jeho keramiku či
texty, které psal,“ charakterizoval
Dušana Kamzíka jeho dlouholetý kamarád a zároveň organizátor
výstavy Jiří Vašek.
Dušan Kamzík celý život pracoval s keramickou hlínou. Dokázal ji přetvořit v nejrůznější často
zcela nové formy. To je v případě

Hlavy hlavně z hlavy. Zatím poslední příležitostí, kde jste mohli
spatřit díla Dušana Kamzíka, byla výstava Hlavy hlavně z hlavy,
která před rokem proběhla v Muzeu Prostějovska. Snímek je z její
vernisáže, jež se konala 25. listopadu 2010. Foto: archiv J. Vaška
materiálu, který je při vypalování
náchylný k prasknutí, dosti obtížné. „Ať už se jednalo o velkou
plastiku či obyčejný hrníček,
Dušan se do všeho snažil dostat
vlastní myšlenku či nápad. Bez
toho by se do ničeho nepustil,“
zmínil se Vašek.

Z tvorby Dušana Kamzíka by tak
na expozici měly být k vidění artefakty z jeho posledního souboru „Hlavy hlavně z hlavy“, který
prezentoval loni v listopadu na
výstavě v Muzeu Prostějovska.
Jeho součástí jsou například portréty několika dívek, které spojuje jméno Tereza. Kromě příkladů
příležitostné keramiky by se na
výstavě měly objevit také ukázky
z tématických souborů balonů,
hub či panenek, kterým on sám
ironicky říkal ´spratci´. „Dušan
Kamzík vyráběl i pozoruhodná
keramická svítidla, což u nás před
ním nikdo nedělal,“ poznamenal
Jiří Vašek.
Samotné zahájení výstavy však
představí i méně známou tvář této
všestranné umělecké osobnosti.
Dušan Kamzík působil rovněž
jako muzikant a psal písňové
texty. Byl zakládajícím členem
kapely Maličkosti, která vznikla
už začátkem sedmdesátých let.
Díky sbírce jeho textů pak vznikla také folková skupina Dojem,
která s určitými obměnami funguje dodnes. Tato kapela vystoupí na vernisáži a během přibližně
půlhodinového koncertu zahraje
písničky, které otextoval právě
Dušan Kamzík. Jejím speciálním
hostem bude při této příležitosti ředitel němčické ZUŠ Laco
Gazdag. Expozice „Dušan Kamzík a přátelé“ by měla být v Galerii Bašta umístěna do letošních
Vánoc. Organizátoři zároveň
prosí autory jednotlivých děl, aby
si je do tohoto termínu vyzvedli.

Seznam vystavených autorů:
Dušan Kamzík, Boris Jirků, Michal Halva, Ladislav Klusáček,
Miroslav Malina, Zdeněk Tománek, Zdeněk Frís, Božena a Karel Rossi, Josef Velčovský, Tomáš Měšťánek, Bohumil Nečas,
Pavel Gregr, Zdeněk Bláha, Gabriel Slanicay, Josef Pospíšil,
Igor Kitzberger, Olga Vyleťalová, Vlastimil Zábranský, Aleš
Knotek, František Křivánek, Hana Mikulková

Výstava v archivu navodí vánoční atmosféru
Prostějov/red - Pracovníci
Státního okresního archivu
Prostějov připravili pro veřejnost výstavu nazvanou Vánoce v archivu. Předvánoční
výstavy v archivu se v posledních letech stávají příjemným
zpestřením všedních dní, kdy
si veřejnost může s malým
předstihem připomenout atmosféru blížících se vánočních
svátků a případně i zakoupit

nějaký dárek pro sebe nebo
pro své blízké.
Tak tomu bylo v prostějovském
archivu například při pořádání
dvou ročníků Salonů prostějovských výtvarníků či při loňské předvánoční výstavě Hand
made. Při letošní akci bude ve
výstavním sále a přilehlých
prostorech prezentován archivní materiál s vánoční či obecně
zimní tematikou, který se podaři-

lo shromáždit z vlastních archivních fondů. Budou zde různé
plakáty, fotografie, pohlednice,
novoročenky a jiné obrazové
či písemné dokumenty, vhodně
doplněné i několika dalšími exponáty, které nepochází přímo
z fondů SOkA Prostějov. Stejně
jako při loňské vánoční výstavě
budou i nyní prostějovské archivářky prezentovat ukázky ze své
volnočasové zájmové činnosti.

K vidění tak budou například
ručně vyráběné šperky a různé
dekorativní předměty.
Vernisáž se koná ve výstavním
sále Státního okresního archivu
v Třebízského ulici ve čtvrtek
24. listopadu 2011 v 17 hodin.
Výstavu si poté může veřejnost
prohlédnout od 25. listopadu do
23. prosince 2011 v pondělí a
středu od 9 do 17 hodin, v úterý,
čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin.

Prostějov/red - Známý mistr afrických bubnů a vůbec
všeho, co souvisí s rytmem,
vedoucí bubenického orchechestru BORIS, Ivo Samiec
z Opavy přijal pozvání občanského sdružení „Tajemství života“, aby v neděli 13.
listopadu řídil bubenický
workshop pro zájemce z řad
veřejnosti.
Pro Prostějovany přitom není
úplně neznámým pojmem. Už
zde párkrát vystupoval, a proto
jak sám říká, za lidmi z Prostějova jezdí rád. Koncert jeho
hudebního tělesa mohli lidé
slyšet například v roce 2010 na
akci Josefkol v Čechách pod
Kosířem. Diváky hodinový
koncert tenkrát velice uchvátil.
Jeho workshopy jsou lákavé a
zajímavé. Lidé se naučí sžít se
INZERCE

s bubny, kterým se říká djembe. Naučí se ovládat několik
rytmů. Rezonance bubnů dodává lidem zvláštní pocity.
Rozhodně dojde k uvolnění a navození dobré nálady.
Mnoho účastníků jeho kursů
v budoucnu uvažuje o koupi
takového bubnu do osobního
vlastnictví. Ti, které tento druh
rytmu osloví, potom vyhledávají následné kurzy a vozí bubny na svoje akce, aby obohatili
svůj program. Ivo sám říká: „Je
to souznění těla i duše. Kdo si
to nevyzkoušel a neprožije si
to na vlastní kůži, nemůže o
tom mluvit. Provádím bubenické workshopy i pro děti na
základních školách a věřte, že
je to svým způsobem i určitá
terapie,“ poznamenal Ivo Samiec.

„Chtěli jsme veřejnosti nabídnout možnost zkusit si něco
nového, prožít příjemně strávenou neděli a něco se naučit.
Tvůrčí činnost je v podstatě
obsahem a naším cílem. Jsme
tu pro všechny generace“, poznamenal předseda občanského sdružení ´Tajemství života´
Michal Mucha. „Jen mě mrzí,
že prostějovská veřejnost reaguje s určitým nezájmem o tyto
a jim podobné aktivity. Jestli
je to mentalitou hanáckých
lidí, či pohodlností, nechutí
či nezájmem, dobou či nedostatkem peněz, to opravdu nevím, ale je to škoda“ posteskl
si Mucha. I když byla účast
nízká, přesto byl workshop
úspěšný a splnil svůj cíl. Proto
se bude na jaře příštího roku
nejspíš opakovat.

Ze života města

... ještě
j
novější

KAM TO SPĚJE?! Při vzpomínce
na 17. listopad bylo liduprázdno
Starosta M. Pišťák: „Lidé mají zřejmě jiné starosti...“
S určitou hořkostí zavzpomínalo ve čtvrtek na náměstí vedení města s některými dalšími členy zastupitelstva na události 17. listopadu. S hořkostí proto, že k
soše prvního prezidenta Československa dorazila
jen hrstka lidí. Nikdo tady necinkal klíči, nevedly se
žádné debaty o historických událostech ani současné situaci v zemi. Diskutovat totiž neměl kdo...
Prostějov/mik
Ve čtvrtek se na prostějovském
náměstí uskutečnila vzpomínka
na události 17. listopadu.
Nejenom na ten v roce 1989, ale
představitelé města rovněž položením kytic u sochy T. G. Masaryka uctili oběti tragického roku
1939, kdy nacisté uzavřeli české
vysoké školy a popravili desít-

ky českých studentů. „Jestliže
chceme myslet na budoucnost
naší země, musíme mít neustále
v hlavě i tyto vzpomínky. Pro
někoho je až neuvěřitelné, čím
si naše republika za uplynulá
desetiletí prošla,“ pronesl Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Vzpomínka na události 17. listopadu letopočtů 1939 a 1989
se však musela obejít bez obe-

censtva. Kromě pár lidí důchodového věku se akce účastnila
jen zhruba desítka představitelů
radnice. „Mrzí mě to. Člověk si
ale zřejmě musí už zvykat na to,
že ani u tak významných dnů
Komorní akce. Nebýt představitelů radnice, události 17. listopadu by si
nebude účast na podobných akv Prostějově zřejmě nepřipomněl vůbec nikdo... Foto: Jana Gáborová
cích nijak velká. Lidé jsou buď
znechuceni současnou situací v
zemi, nebo mají prostě jiné sta- země měli po roce 1989 velká lu, anebo vůbec ne...,“ pokrčil
rosti. Je pravda, že občané této očekávání, která se plní poma- rameny starosta Pišťák.

Radnice vyhlásila náhradní termín výdeje...

lové ulici si mohou kompostér
nebo biopopelnici vyzvednout
„V sobotu 3. prosince 2011 v jak řádně přihlášení občané,
době od 9.00 do 13.00 hodin kteří se ještě pro bionádobu
ve sběrném dvoře v Průmys- nedostavili, tak náhradníci,
Prostějov/mik

kteří se přihlašovali dodatečně
po uzavření ankety. Občané
Prostějova, kteří v rámci uskutečněného průzkumu vyjádřili
svůj zájem o biopopelnici či
kompostér, si tyto nádoby začali odebírat na výdejních místech. Do konce listopadu bude
vyhlášen ještě náhradní termín
pro občany, kteří si bionádoby nahlásili, ale zatím se pro
ně nedostavili,“ informuje Jiří

K-centrum může fungovat dál

Pospíšil, místostarosta města.
Pokud i po vydání posledním
nahlášeným občanům zůstanou některé bionádoby městu
k dispozici, budou osloveni
náhradníci. Počínaje sobotou
19. listopadu byl už společností .A.S.A. TS ve městě zahájen
svoz biologického odpadu.
„Svozová vozidla projedou
celé město včetně příměstských částí dle seznamu ulic,
do nichž byly bionádoby zapůjčeny občanům. Následné
svozy proběhnou vždy v so-

botu jednou za dva týdny, to
znamená, že do konce roku
budou bionádoby vyvezeny
ještě 3., 17. a 31. prosince v
době od 7.00 do 12.00 hodin,“
upřesňuje místostarosta Jiří
Pospíšil s tím, že nádoba musí
být umístěna na adrese svozu
komunálního odpadu (venku),
nikoliv například na zahradě.
„Setkali jsme se i s dotazy na
vyvážení kompostérů. Obsah
kompostérů se nevyváží, jak
se někdy občané mylně domnívají,“ upozornil Pospíšil.

Jan DOSEDĚL u městské policie

Iva Velková: „Hrozilo šíření žloutenky u drogově závislých!“ definitivně SKONČIL. Hledá se náhrada
Prostějov/mik - Rada města
Prostějova vyslyšela žádost
prostějovského
K-centra
provozovaného Sdružením
Podané ruce a přispěla na nákup sterilního zdravotnického materiálu částkou 30 tisíc
korun.
Kontaktní centrum v Prostějově
na Vrahovické 83 se totiž potýkalo s finanční krizí. „Ukázalo
se, že do konce roku 2011 nebudeme mít prostředky na nákup
sterilního injekčního materiálu
pro své drogově závislé klienty.
Reálně tak hrozilo riziko šíření infekčních chorob. Na tuto
skutečnost jsme upozorňovali
již od května letošního roku.
Na základě naší žádosti jsme
požádali o dodatečnou dotaci
na pořízení zdravotnického materiálu. Rada města nám vyšla
vstříc a schválila přidělení dota-

ce ve výši 30 tisíc korun na jeho
nákup,“ sdělila Iva Velková (na
snímku), vedoucí K-centra ve
Vrahovicích. „Požádali jsme
Radu města o příspěvek, protože hrozilo, že zásoby sterilního materiálu nám do nového
roku nevystačí. Věděla jsem, že
jinam se obrátit nemohu a pro-

středky z ostatních zdrojů dokážeme získat až od ledna. Pokud
by od nás drogově závislí nedostali sterilní materiál, začali
by si jehly v partách půjčovat
a hrozilo by lavinovité šíření
zejména žloutenky jak uvnitř
drogové komunity, tak i mimo
ni,“ dodává Velková.
Pracovníci prostějovského K-centra svým klientům vymění více než sedmatřicet tisíc
sterilních injekčních stříkaček
ročně. Testovat na infekční
choroby se už nechalo téměř
padesát lidí. U některých z nich
tak bylo zjištěno onemocnění
žloutenkou typu C, virus HIV
se doposud u žádného z nich
neprokázal. K-centrum chce
touto cestou poděkovat Městu
Prostějov za rozhodnutí, které
přispívá k ochraně veřejnosti
před infekčními chorobami.

Radní pod pal bou

Nového strážníka hledá v těchto dnech Městská policie v Prostějově. Po vzájemné dohodě došlo k ukončení pracovního poměru s Janem Dosedělem, který
dle rozhodnutí prostějovského soudu fyzicky napadl
babičku svých dětí.
Prostějov/mls

Den před Mikulášem
proběhne výběrové řízení
na nového strážníka

O práci u městské policie
je přitom poměrně slušný
zájem. Do jejího sídla v
Havlíčkově ulici už zamířily desítky uchazečů. „O výběrovém řízení na pozici ´strážník´
jsme informovali na začátku
listopadu, v tuto chvíli evidujeme pětatřicet zájemců,“ prozradil
Večerníku šéf prostějovské městské
policie Jan Nagy
s tím, že samotné
výběrové řízení
proběhne 5. prosince. Skládat se
bude ze vstupního
pohovoru, testů
fyzické zdatnosti,

vstupní lékařské prohlídky a psychologických testů.
O místo prostějovského strážníka
se může ucházet každý,
kdo je starší 21 let, je
bezúhonný, spolehlivý,
zdravotně způsobilý,
umí pracovat s počítačem a má řidičák i
maturitu. Výhodou je i
zbrojní průkaz a praxe v
ozbrojených složkách.
Nový strážník by do
služby měl nastoupit na
začátku nového roku.

Vánoce za dveřmi, punč bude levnější!

„Vlastní STÁNKY prodejců už NEBUDOU
tak ODPUZUJÍCÍ,“ ujišťuje Ivana Hemerková
Prostějov - Příprava vánočního jarmarku na prostějovském náměstí je
v plném proudu. Už se staví dřevěné stánky, které bohužel i letos doplní
stánky s igelitovými přístřešky vlastní výroby prodejců. I na toto téma jsme
v závěru uplynulého týdne v rámci pravidelné rubriky Večerníku exkluzivně
vyzpovídali místostarostku Prostějova Ivanu Hemerkovou (na snímku).
Michal Kadlec
Blíží se doba vánoční. Na náměstí se už připravuje „dřevěné městečko“, tedy stánky určené
prodejcům nejrůznějšího zboží.
Na co se Prostějované mohou těšit?
„Prostějované si budou moci zakoupit tradiční zboží tak jako každoročně. Myslím, že si každý přijde
na své...“
Kontrolovalo nějak vedení města,
komu se tyto stánky budou pronajímat a co se zde bude prodávat?

INZERCE
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BIONÁDOBY na odpad si někteří LIDÉ NEVYZVEDLI
Uplynulý víkend byl ukončen výdej kompostérů a
biopopelnic občanům, kteří se řádně přihlásili, že
mají o ně zájem. Jelikož si všichni nahlášení zájemci bionádoby nevyzvedli, město vyhlásilo náhradní
termín...
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„Byl proveden výběr prodejců
tak, aby byl sortiment nabízeného zboží co nejpestřejší. Jsem
opravdu přesvědčená, že lidé
budou tentokrát spokojení.“
Bude punč v
Prostějově levnější než v Olomouci, kde z
přemrštěné ceny vznikla celá
mediální kauza?
„Cenu si určí prodejci sami. Již
jsem se sama informovala o
ceně tohoto sortimentu a bylo
mi sděleno, že v Prostějově
bude punč určitě levnější, ale
o kolik vám v tomto okamžiku
nedovedu říci.“

Budou letos
na náměstí k
vidění i odpudivé stánky s
železnou konstrukcí a potažené igelitovými plachtami?
„Od devátého do třiadvacátého prosince bude umožněn
prodej z vlastních stánků.
O tento prodej požádala padesátka prodejců, někteří
mají vlastní dřevěné stánky
a ostatní přistoupili na podmínku organizátora, že stánky
budou zastřešeny kašírovanou
plachtovinou v barvě zelené
či modré.“
Potvrdil Bohuš
Matuš
svoji účast při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu na náměstí?
„Smlouva s agenturou je podepsána, záloha zaplacena.
Nic nenaznačuje, že Bohuš
Matuš nesplní své závazky.“

Můžete
tedy
ještě ve stručnosti popsat, jaké kulturní
akce budou doprovázet letošní Vánoce v Prostějově?
„Prostějovská zima bude zahájena 25. listopadu v sedmnáct
hodin rozsvícením vánočního
stromu. Ale již o hodinu dříve
se z radniční věže rozezní zvuk
trubačů, kteří takto upozorní,
že přichází adventní čas. Každou středu budou probíhat od
zmíněné páté hodiny odpolední vánoční koncerty na ochozu
muzea, pátky jsou vyhrazeny
akcím na náměstí, soboty jsou
určeny především dětem, pro
které jsou připraveny již od 9.00
hodin krásné pořady v Duze.
Každou adventní neděli se pak
promítají pro děti kreslené pohádky v kině Metro. Silvestrovský ohňostroj ukončí kulturní
zimu.“
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Nabízíme kvalitní jízdní kola

znaþek

využijte

SLEVY NA JÍZDNÍ KOLA
modelové Ĝady 2011

Tel.: 582 337 697, 733 224 410

Plumlovská 32 (vedle ÚěADU PRÁCE), ProstČjov

Večernice

... ještě novější
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě
Pyramidy, žádné hrobky faraonů,

ale kosmická energie, která dokáže nevídané!
první část
Premiéru si dnes odbývá
nový seriál, v němž postupně
rozebereme Pyramidy z jiné
strany mince, než o nich
běžně slýcháme. Nás bude
zajímat hlavně neobvyklé a
záhadné působení pyramid
na živé organismy a jejich léčivé schopnosti. Protože, jak
se naše Večernice sama na
vlastní kůži, společně s dalšími přesvědčila, tento druh
„léčení“ existuje a hlavně
„funguje“! I proto se s vámi
rády podělíme o tyto leckdy
až těžko uvěřitelné skutečnosti.

Rozhovor se zajímavou osobností...
„Někdo chytrý řekl: CO JSME NEŘEKLI DÁL, PRO JINÉ LIDI NEEXISTUJE...,“
terapeutka Vladimíra Leitnerová promluvila o setkání s čarodějnicemi
Jak jste si již mohly zvyknout, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám v rámci své tématické stránky
„Večernice“ přináší každý týden zajímavý rozhovor
s úspěšnou zástupkyní něžnějšího pohlaví, jíž se
podařilo v životě „něco velkého“ dokázat. Nejinak
je tomu i dnes, přičemž tentokrát jsme opětovně
zavítali do prostředí netradiční medicíny...
Prostějov - V dalším pokračování seriálu našich exkluzivních rozhovorů Večernice
tentokrát vyzpovídala Mgr.
Vladimíru Leitnerovou, která v dětství prodělala dětskou
obrnu, ale znovu se naučila
chodit a mimo jiné se setkala
i s pravými čarodějnicemi...
Jak se s vážnou nemocí vyrovnala, a co všechno ji v životě doprovázelo, se můžete
dočíst právě v následujícím
interview…
Aneta Křížová
Paní Leitnerová,
jako dítě jste prodělala dětskou obrnu, jak jste se
s tímto handicapem vyrovnala?
„Onemocněla jsem v šesti letech. Bylo to pro mne
náročné, ale zásluhou
rodičů a rehabilitací ve
Velkých Losinách jsem
se znovu naučila chodit.
Musím říct, že to byla velká zkouška a hodně nepříjemné období..“

Prý jste se setkala i
s čarodějnicemi, je
to pravda?
„V dospělosti jsem začala hledat nějaký přírodní způsob
léčby, kterým bych si udržela
svůj zdravotní stav. Začal se
totiž na sobě objevovat postpoliomyelitický syndrom. Před
patnácti lety jsem se seznámila
s produkty jedné české firmy.
Také jsem potkala vzácné lékaře, kteří se věnovali problémům ´obrnářů´. A stejně tak
jsem se setkala se s lidmi, kteří
byli obdarováni mimořádnými
schopnostmi. Odkoukala jsem
od nich vykládání karet, runy,
tarot a podobně. Jedna úžasná
čarodějnice na vozíčku uměla
perfektně astrologii a sestavit
horoskop, kterým mě nadchla.
A od té doby jsem těmto věcem
nakloněná... (úsměv)“
Od doby, kdy jste se
setkala s čarodějnicemi, se tedy věnujete alternativní medicíně…
„Někdo chytrý řekl: Co jsme
neřekli dál, pro jiné lidi neexistuje... (úsměv) Alterna-

„Jediná osoba se může starat
o vaše štěstí, radost a zdraví.
Tou osobou jste vy! Ostatní
mají příležitost se na vašem
štěstí, radosti a zdraví podílet“
Mgr. VLADIMÍRA LEITNEROVÁ
s úsměvem cituje svůj oblíbený citát
tivní
medicíně
se věnuji proto, že
přípravky z výhradně české
firmy mi opravdu pomohly,
tak jsem si řekla, že by mohly
pomáhat i jiným lidem. Jsou
sestaveny podle principů staré
čínské medicíny, ale zároveň
využívají nejnovější poznatky
fytoterapie, homeopatie, krystaloterapie a biorezonance.
Všechny přípravky jsou navíc
bioinformační. Systém nabídky
mě zaujal a tak jsem navštěvovala Nedělní školu čínské medicíny, kurz automatické kresby
a numerologie. V neposlední
řadě jsem získala certifikát na
používání diagnostického přístroje-Supertronik.“
O Supertronicu či
automatické kresbě
jistě mnozí naši čtenáři ještě
neslyšeli, co je to za neobvyklé
metody?
„Přístroj Supertronic vychází z
metody EAV. Jde o elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže
v akupunkturních bodech měří
momentální energetický stav

orgánové akupunkturní dráhy.
Umožňuje také přímé testování vhodnosti bioinformačních
přípravků konkrétního člověka podle momentální potřeby.
Automatická kresba je přímá,
docela rychlá, alternativní diagnostická metoda. V principu
se jedná o intuitivní samovolný
pohyb ruky s tužkou či pastelkou. Odhaluje poruchy toku
energie, nabízí potřebné informace k řešení problémů. Výsledky se dají ověřit kineziologicky nebo dotykem na reflexní
body. Kresbu jsem už dělala do
Indie, Austrálie, Kalifornie na
Slovensko po České republice.“
Ke konci tohoto
zajímavého rozhovoru nám prozraďte,
kdo všechno se na vás může
obrátit?
„Ráda uvítám známé a s
neznámými se ráda seznámím každé pondělí a úterý
od patnácti do osmnácti
hodin. Budu se těšit na adrese Olomoucká 266 v Držovicích.“

DOTEK VÁNOC NA SMRŽICKÉ FAŘE:

Advent a plamínky svíček
(Pokračování ze str. 5)
Pojďme si také něco říct k blížícím
se vánočním svátkům. Slovo advent je odvozeno od latinského
slova „adventus“, což v překladu
znamená příchod. Adventní období
začíná čtyři týdny před Vánocemi a
symbolizují ho čtyři svíčky na adventním věnci. Věnce ze zelených
rostlin, stejně jako svíčky, byly
zřejmě symbolicky používány
v Evropě už před příchodem
křesťanství. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době
symbolicky využíván i věnec v té
podobě, kterou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo
převzat někdy okolo šestnáctého
století. Doložené informace, však
poukazují na to, že zvyk vázání
věnců je starý více než sto padesát
let. Původně však věnec vypadal
docela jinak. Byl to velký dřevěný

kruh, na němž se v předvánočním
čase zapalovaly svíčky, jichž bylo
dvacet čtyři. V některých krajích
se tento svícen dával na stůl, jinde
se věšel na vchodové dveře nebo
se zavěšoval uprostřed místnosti
přímo na strop. Teprve až později
se začaly dřevěné kruhy obalovat zeleným jedlovým chvojím.
Kruhový tvar věnce má pohanský
původ a vyjadřuje sounáležitost a
společenství, v němž člověk žije.
Zelené věnce měly přinášet štěstí a
úrodu, odvracet zlo a bídu. Z dvaceti čtyř svíček zůstaly nakonec čtyři,
každá symbolizuje jednu adventní
neděli. Původní barvou adventu
je fialová podle barvy kněžského
roucha. Jelikož byla v minulosti
velkou vzácností, brzy ji nahradila
lehce dostupná červená barva (symbol života). Dnes se spíše uplatňují
módní odstíny.

Přijďte si tedy i vy vyrobit svůj originální adventní věnec na tradiční
vánoční výstavu „Dotek Vánoc“
ve čtvrtek 24. 11. do překrásných
prostor smržické fary, kde budou
k dispozici dílny pro dospělé. Za
přítomnosti odbornic se účastníci
mohou naučit zdobit adventní
věnec. Tradiční výstavu vánočních
dekorací a suchých vazeb můžete
navštívit od 23. – 26. 11. vždy
od 9 do 19 hod. v prostorách fary
ve Smržicích. Můžete se těšit na
tematické večery: ve středu od 17
hodin vystoupí děti ze Základní
školy Smržice, ve čtvrtek si přijdou
na své dospělí zájemci o vazbu adventních věnců a v sobotu 26. listopadu od 14 hodin jsou připraveny
Mikulášské dílny s programem
pro děti. Srdečně vás všechny zve
zahradnické centrum Marciánová a
Obec Smržice.

V prvním úvodním dílu bych
ráda popsala všeobecnou
funkci pyramid, v těch dalších se budu věnovat bližšímu užití pyramid jako nejen
léčících „strojů“, ale i síle,
která nemá obdoby. Také
vám poradím, jak by měla
pyramida na určitý problém
vypadat a v neposlední řadě
vám prozradím, jak si pyramidu správně vyrobit...
Význam slova pyramida pochází
z řeckého slova „pyr“, označujícího vertikalitu ohně a „amid“ je
prostředek (pyramida je zařízení
s ohněm uprostřed). Momentální věda není schopna věci okolo
pyramid nejen vysvětlit, ale ani
jim porozumět. Např. v Bílé pyramidě v Číně se našli artefakty,
se kterými si nikdo neví rady.
Jako by nepocházely z tohoto
světa. Výklady o vzniku Pyramid se jednou za pár desítek
let mění a v posledních letech
se objevily další vážné úvahy
o tom, kdo vlastně pyramidy
postavil, jak, jaký měly účel a
hlavně proč se vůbec stavěly?
Ať už stojí pyramidy v Gíze,

Mexiku, Himalájích, Kambodži, Číně či ve Středosibiřské
vysočině severně od Oljekminska všechny tyto giganty byly
postaveny z nějakého důvodu,
který nynější civilizaci není přímo znám. Ale rozhodně nebyly
postaveny jen na ozdobu, nebo
jako hrobky faraonů...
Již několikrát se vědci a
stavbaři snažili dát hlavy dohromady, aby si nejdříve teoreticky zkusili Cheopsovu pyramidu postavit. Samozřejmě
k praktickému závěru nedošli,
nýbrž ani v dnešní době se nenajdou stroje (jeřáby ani nic
jiného! - pozn.red.), které by
takovou pyramidu mohly postavit. Jak je tedy možné, že ji
postavili obyčejní Egypťané?
Již dávné civilizace se soustředily na takzvanou vyšší
bytí a na tom se údajně zakládá i proces stavby pyramid.
Objevily se i vědecké práce,
kde se přistupuje na myšlenku, že pyramidy nebyly postaveny otroky, ale za pomoci

nejdokonalejších zařízení pracujících s kosmickou energií
a výběru lidí, kteří pracovali
prostřednictvím vyššího stavu
vnímání. Říká se, že všechna
tato zařízení byla po postavení pyramid zničena, aby nepadla do ruky nezasvěceným
lidem...
Pyramida je postavena podle
čtyř světových stran s dokonalou přesností. Ten, kdo ji
postavil, dokázal přesně určit
zeměpisnou délku a šířku.
Překvapivé je zejména to,
že přesné určování zeměpisné délky bylo objeveno až v
šestnáctém století. Důkladný
vědecký průzkum klíčových
pyramidových míst na celém
světě odhalil, že jde o důmyslné harmonické struktury, které
nejenom zrcadlí pozice planet
a hvězdných systémů, ale současně napodobují harmonii
čaker a dutin lidského těla.
Proto se můžeme i dnes setkat
s léčivými účinky pyramid,
ale o tom až příště...

tip do kuchyně..
Zapečená rýže s dýní a vepřovým masem
300 g rýže, 150 g
dýně, 100 g cibule,
300 g vepřové plece,
2 vejce, 100 g eidamu
(cihla), 1 dl smetany
(12%), 1 lžička drceného pepře, 5 cl oleje,
sůl

Plecko pokrájíme na kousky a
podusíme na cibulce. Rýži uvaříme a částí naplníme vymazanou
zapékací misku. Dýni nastrouháme, opepříme a přidáme k rýži.
Posypeme dušeným vepřovým
masem a pokryjeme zbylou rýží.
Vejce rozšleháme s nastrouhaným sýrem a smetanou, směsí
přelijeme rýži a zapečeme.
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Co, kdy, kde, kam ...?

... ještě novější


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 nové adrese: Kostelecká 17 Prostějov.
Regionální informační
centrum v prostorách
prostějovského zámku:
Výstava: Jana Julínková: Jednotlivé tváře 7. 11. – 28. 11. 2011
Otevírací doba RICu je:
Pondělí až pátek: 9 až 17 hodin
Sobota, neděle: 9 až 12 hodin
Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8,
Prostějov, tel.. 582 329 723
SONS Prostějov
,,SEMTAMNÍK“
Pondělí 21. listopadu
14.00 až 16.00 hod. Beseda o Číně s paní Světlanou
Kostrunkovou z Olomouce
(naše lektorka rehabilitačního
cvičení) v klubovně SONS.
Povídání o této zajímavé
zemi, doprovázené fotografiemi z její poslední návštěvy
Číny.
Středa 23. listopadu
9.00 až 10.00 hod. Kurz angličtiny
Čtvrtek 24. listopadu
9.00 až 11.00 hod. Výroba
Adventních věnců v klubovně SONS. Chvojí a vázací drátek zajistíme. Nahlaste
prosím svoji účast z důvodu
zajištění tohoto materiálu do
21.11. Pokud nebude chvojí,
využijeme náhradní program
– pletení z pedigu.
Prodejní vánoční výstava
23. 11. až 2.12. na OÚ Stražisko. Otevřeno:
po až pá: 8.00 – 15.00 hod.
so až ne: 14.00 – 16.00 hod.

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
listopad na téma Moje tělo
středa 23. listopadu
od 18 hodin Podzimní cyklus
kreativních večerů - svíčky,
svícny, světýlka pro přihlášené
Kurz baby masáží - pro maminky s miminky, přihlášky
v MC, zahájení po naplnění
kurzu
Individuální poradenství pro
návrat do zaměstnání pro
ženy pečující o děti, neevidované na UP, přihlášky v MC
Kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět svým dětem,
jak lépe zvládat výchovné situace a lépe komunikovat v
rodině. Pro rodiče dětí všech
věkových kategorií, přihlášky
v MC.
Stříhání - kadeřnictví s Cipískem, objednávky v MC
Odpolední volné herny
pondělí a středa 15.00-17.00,
pro rodiče s dětmi do 5 let
Předprodej vstupenek na Mikulášskou nadílku od 14. 11. v
odpoledních hernách - pondělí a středa 15.00-17.00
Rezervace telefonicky a e-mailem .
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Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, PV
Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
Výstavy:
22. 9. - 27. 11.
Míla Doleželová - Plátna pro
velké černé oči
8. 9. – 4.12. 2011
Zumba s Kristýnou. Každé Od doby kamenné do doby
pondělí a středu od 18.00 do slovanských hradišť
19.00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní
Zámek Plumlov
vchod od hřiště). Další info na Podzimní noční prohlídky
webu:
zámku se konají 26. listopazumbaskristynou.webnode.cz du 2011 od 19.00 hod. a dále
každých 30 minut.
Předvánoční jarmark
Noční prohlídky vám přiblíží
lidových řemesel
historii a pověsti plumlovské30. listopadu 2011 od 14.00 ho panství. Nutná rezervace
do 18.00 ve škole v Myslejovi- vstupenek na tel.: 773 444 500.
cích. Můžete si zakoupit kera- Vstupné 100 Kč, děti do 10 let
miku, šperky, perníčky, anděly, zdarma.
adventní věnce, ručně vyráběné
krabice a kufříky a mnoho dalBAR 12 OPIC,
šího. Sami také můžete zapojit
Partyzánská 14, Prostějov
své tvořivé prsty v tvořivé dílně. do 22. prosince probíhá vý-

Ekocentrum Iris
pořádá tyto akce:
Sobota 25. listopadu
16.00 - 18.00 Adventní věnce
a voňavé perníčky - tvořivá a
výtvarná dílna
Tradiční výtvarná dílna – výroba adventních věnců a zdobení voňavých perníčků.
Základní materiál na věnce
poskytneme. Přineste si svíčky
a další dekorace dle vlastního
uvážení. Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67

stava: Figurální kresby z atelieru Modrý anděl Prostějov
– práce žáků úspěšných v talentových zkouškách
24. listopadu 2011, 17.00 hod.
Galerie Bašta
Dušan Kamzík a přátelé
Výstava je věnována prostějovskému výtvarníkovi Dušanovi Kamzíkovi, který nás
v nedávné době opustil. Akce
proběhne za osobní účasti autorů jako prodejní. Součástí
bude i hudební produkce skupiny Dojem, která zahraje písně Dušana Kamzíka.
Charitativní sbírka
Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá v pátek 2. prosince od 10.00 do 15.30 hod.
charitativní sbírku. Sbírka
proběhne na ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody a na ZŠ
a RG - Studentská ul. Sbírá se:
oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. – vše balené v sáčcích
a pytlích. Informace na adrese:
OS Pomocná ruka, Školní 32,
Prostějov, tel.: 582 335 251,
734 575 711

Kavárna GALERIE Národního domu v Prostějově
24. listopadu v 18.00 hod. Danuše Procházková: Obrazy –
výstava potrvá do 25. ledna 2012
Vánoce v archivu - výstava
Vernisáž se koná 24. listopadu
v 17.00 hod. v sále Státního okresního archivu, Třebízského 1. výstava potrvá až do 23. prosince.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 22. 11.
13.00 - 14.00 hodin

středa 23. 11.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 24. 11.
12.30 - 13.30 hodin

Pondělí 21. listopadu
14.00 Sobík Niko
17.30 Ocelová pěst
20.00 Twillight sága:
Rozbřesk
Úterý 22. listopadu
17.30 Ocelová pěst
20.00 Twillight sága:
Rozbřesk
Středa 23. listopadu
17.30 Ocelová pěst
20.00 Twillight sága:
Rozbřesk
Čtvrtek 24. listopadu
17.30 Alois Nebel
20.00 Alois Nebel
Pátek 25. listopadu
Uzavřená akce pro ČSOB
Sobota 26. listopadu
15.00 Arthur a souboj
dvou světů
17.30 Anonym
20.00 Anonym
Neděle 27. listopadu
9.00 Adventní filmové
dívánky
15.00 Arthur a souboj
dvou světů
17.30 Arthur a souboj
dvou světů
20.00 Anonym
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Městské divadlo
v Prostějově
Pondělí 21. listopadu
19.00 Barocco Sempre
Giovane
Úterý 22. listopadu
19.00 Jeff Baron: Návštěvy
u pana Greena
Pátek 25. listopadu
19.00 Franz Lehár:
Giuditta
Neděle 27. listopadu
17.00 (Ne)tradiční
adventní zastavení

Kinoklub DUHA
Pátek 25. listopadu
Filmový festival Expediční
kamera

Simetrix
Pátek 25. listopadu
21.00 DJ Otto Šabart
& trumpetista George
Sobota 26. listopadu
21.00 DJ Doktor

Kdy a na co do Apolla 13
Úterý 22. listopadu
MICHAL PROKOP,
LUBOŠ ANDRŠT
a JAN HRUBÝ
Jedinečný koncert Tria Michala Prokopa, zakladatele legendárních Framus Five a moderátora pořadu Krásný ztráty.
Muž mnoha zájmů a profesí,
v hudební oblasti znám především jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku
žánrů rock – soul – blues. Luboš Andršt - český kytarista a
skladatel je všestranný hudebník, který čerpá svou inspiraci
především z oblasti blues a
jazzu. V jeho tvorbě lze však
najít i vlivy hudby etnické a
samozřejmě i vliv klasické
hudby evropské tradice. Jan
Hrubý - rockový houslista

známý především ze skupin
Etc..., Framus 5 a Kukulín.

Pátek 25. listopadu
SUNSHINE
- KARMAGEDDON
TOUR
Koncert indie rockové kytarovky z Tábora. Jedinečná
show a divoké pojetí jejich
vystoupení jsou tou nejlepší
pozvánkou na tento výjimečný večer na kterém Vám
představí nové CD Karmageddon!!! Host: NICELAND - indie-pop/Praha.
Sobota 26. listopadu
ANGELS & MUTANTS
TOUR 2011
Andělé a mutanti se zastaví v
rámci tour i u nás v Prostějově

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 26. 11.
16.00 - 18.00 hodin

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

inzerce

PRODEJ IZOLAČNÍCH PÁSŮ

KDE? FARMA ČEHOVICE
VOLEJTE 605 433 462!
Pohřební služba A.S.A. TS, Ž
Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Vincencie Studená 1911
Ludmila Procházková 1926
Prostějov
Prostějov
František Svoboda 1929
Marie Herníková 1923
Prostějov
Seloutky
Marie Jančíková 1938
Marie Karhánková 1927
Bílovice
Prostějov
Jan Bouda 1957
Buková Jaroslava Smékalová 1930
Vladimír Cetkovský 1921
Čechy pod Kosířem
Vřesovice Ludmila Vránová 1929
Marie Kořalková 1926
Hradčany
Kostelec na Hané Eva Fialová 1956 Prostějov
Jiří Sychra 1952 Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 21. listopadu 2011
Marie Provazníková 1947 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Drobníček 1925 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Emilie Staňková 1935 Držovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 22. listopadu 2011
Anna Hrabalová 1916 Čechy pod Kosířem
14.00 kostel Čechy pod Kosířem
Středa 23. listopadu 2011
Jiřina Navrátilová 1928 Určice
10.40 Obřadní síň Prostějov
Jiří Zlámal 1935 Držovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Bohuslav Vičar 1922 Pivín
13.00 kostel Pivín
Pátek 25. listopadu 2011
Karel Oleš 1928 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov

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: Dne: 7.12. 2011 od 8:30
do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice a Domymyslice s ul. Žitná, Čechovická

Úprava vodného
a stočného
pro rok 2012
Po jednání mezi vlastnickou
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a provozní
společností
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a.s. Olomouc,
byly pro rok 2012 schváleny
následující úpravy vodného a
stočného na úroveň potřebnou pro
zajištění plynulé dodávky kvalitní
pitné vody a čištění vod odpadních. Vodné se zvyšuje o 0,72 za
1m³, to je o 2,2 %. Toto zvýšení je
na spodní hranici předpokládané
inflace. Stočné se zvyšuje o 4,03
Kč za 1m³, to je o 15 %. Celkové
zvýšení vodného a stočného pro
zajištění provozuschopnosti vodárenského a kanalizačního systému
pro rok 2012 je 4,75 Kč za 1m³,
to je o 7,99%. Uvedené údaje
jsou bez vlivu DPH. Ke zvýšení
cen dochází vlivem rostoucích
cen vstupů, energií, stavebních
materiálů v opravách, rekonstrukcích a provozu soustavy.

od ul. Plumlovská po č.98 a
č.59, K Rybníku č.24, 26, 28,
J.B. Foerstra č.6 a č.8, Domamyslická od č.22 po hospodu a
dále po č.128, od č. 65 po č.71 a
č.p. 21, ul. Šeříková, Jasmínová,
V Loučkách, Na Splávku, Za
Humny, Na Blatech, V Zahradách, 5.května, Ořechová,
Karafiátová, Šípková, Borová,
Jasanová, Družební, Růžová,
Kaštanová, Javorová, Vrbová,

Habrová, Lipová, K Rybníku
č. 24, 26, 28, zástavba u hřiště
Čechovice * odběratelská trafostanice Čechovice Ramac
Hips (č. 300601)
Obec: Smržice
Dne: 7.12. 2011 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská
trafostanice
Smržice ACHP (č. 300786)
FVE ACHP Smržice
E.ON Česká republika, s.r.o.

Vodovody a kanalizace
3URVWøMRYDV
a
025$96.92'5(16.DV
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33,27

37,93
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Celkem

64,14

73,12

OD 21. DO 27. 11. 2011

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a
slunečních protuberancí se za bezmračné oblohy koná v pondělí a
ve čtvrtek ve 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy
v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a navíc také ve středu již od
17.30 hodin.
Ve středu v 16.30 hodin otevřený (přihlásit se lze kdykoliv)
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK pro děti do věku 10 let.
Ve středu v 15.30 hodin pro děti POHÁDKA Martin a hvězda.
Ve čtvrtek v 16.30 hodin otevřený (přihlásit se lze kdykoliv)
KLUB GEMINI pro děti od věku 10 let.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku
výše zmíněných pozorování. Prvně jmenovanou výstavu si mohou obce, spolky, kluby a podobně zdarma vypůjčit. Jedná se o
šestnáct lehkých panelů o rozměrech 100 x 70 cm.

Soudní DRAŽBA movitých věcí

se koná UŽ TENTO PÁTEK

Ok
Okresní
í soud
d v Prostějově
P
nařídil dražbu movitých věcí,
která se koná již tento pátek
25. listopadu 2011 od 9.00
hodin na exekučním oddělení
na Sídlišti svobody.
Dražba je nařízena proti povinným Jozefu Kandráčovi z
Dřevnovic, Miroslavu Cigrovi
z Mostkovic, Vratislavu Grulichovi z Čelechovic na Hané
a Tomáši Hedvíčkovi z Prostějova. Dražit se bude barevný
televizor Thomson bez dálko-

vého ovládání s vyvolávací cenou 100 korun, videorekordér
Panasonic s dálkovým ovládáním s vyvol. cenou 100 korun,
DVD přehrávač s vyvol. cenou
100 korun, váza s poklopem –
německý porcelán s vyvol. cenou 100 korun, obraz v rámu
„Jezero“ s vyvol. cenou 100
korun, starožitná šatní skříň
s vyvol. cenou 4 000 korun,
starožitná šatní skříň s vyvol.
cenou 2 500 korun a pánské
náramkové hodinky Candino
ze žlutého kovu (ručičkové s
datumovkou) s vyvol. cenou 1
000 korun.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání
dražby po dobu registrace dražitelů od 8.30 do 9.00 hodin.
Okresní soud v Prostějově

... ještě novější

Školství a děti

21. listopadu 2011

14

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

A GRATULUJEME!!!

Adéla Jančíková
12. 11. 2011 52 cm 4,00 kg
Rozstání

Aneta Hutsalo
14. 11. 2011 50 cm 3,50 kg
Vrahovice

Magdalena Rita Hladíková
14. 11. 2011 48 cm 3,20 kg
Praha

Kamila Oklešťková
14. 11. 2011 52 cm 3,60 kg
Výšovice

Nina Křivánková
15. 11. 2011 50 cm 3,55 kg
Němčice nad Hanou

Liliana Skácelová
15. 11. 2011 53 cm 4,05kg
Prostějov

Eliáš Schwetz
29. 10. 2011 52 cm 3,45 kg
Mostkovice

Jakub Krejčíř
11. 11. 2011 45 cm 2,30 kg
Prostějov

Jan Vojtek
13. 11. 2011 49 cm 3,35 kg
Tvorovice

INZERCE

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

Filip Herník
14. 11. 2011 52 cm 3,05 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Co spolu měli v Prostějově budoucí

automechanici a sestřičky?

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA se opět představuje:
„ŠKOLA JAKO CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ“
Prostějov/pr - Švehlova střední škola se
stala během dvou let již potřetí úspěšným příjemcem dotace ze strukturálních fondů. Projekt reaguje na předchozí spolupráci ŠSŠ s orgány zabývajícími
se kontrolou a bezpečností potravin.
Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky v oblasti dalšího vzdělávání dospělých ve školách, které povede ke
zvýšení konkurenceschopnosti prodejců
potravin v maloobchodní síti.

Realizace projektu
zahrnuje následující etapy:
Proškolení budoucích autorů a
lektorů experty z vysokých škol
a z praxe v odborných znalostech a měkkých lektorských dovednostech. Cílem
školení v odborných oblastech je doplnění
znalostí budoucích autorů modulů o aktuální poznatky z jednotlivých oborů. Cílem
proškolení v měkkých dovednostech je
zvýšení lektorských dovedností lektorů a
proškolení v relevantních oblastech ICT a
e-learningu.
Vytvoření vzdělávacích modulů
rozšiřujících nabídku dalšího vzdělávání prodejců v malých potravinářských
prodejnách.

1.

2.

Prostějov/mm
Myslíte si, že nejde na chvilku propojit třídy
budoucích zdravotních sestřiček a budoucích automechaniků? Prostějovské Střední
zdravotnická škola a Střední škola automobilní to dokázaly!
Na základě žádosti uspořádali během listopadu vyučující a žáci zdravotnické školy u svých
takřka sousedů (obě školy jsou od sebe vzdáleny
na ulici Vápenice asi sto metrů) sérii přednášek o
první pomoci. Cílem bylo osvěžit ty nejzákladnější znalosti a dovednosti k danému tématu, neboť jak správně podotkla jedna z lektorek, jinak
učitelka odborných předmětů Šárka Pavlovská,
nikdy nevíte, co se může kde a komu přihodit,
obzvláště pak v dnešní rozjitřené době...

A tak si budoucí automechanici opakovali obvazovou techniku, stabilizovanou polohu, základy
resuscitace, ale třeba také jak správně komunikovat s operátory IZS ( Integrovaný záchranný
systém) po telefonu.
Na jejich činnost dohlížely sličné budoucí zdravotní sestřičky a tak se chlapci snažili, seč jim
síly stačily. Dodejme ovšem, že i mezi zástupci
„zdravky“ byl jeden muž, neboť na škole je i
zástupců silnějšího pohlaví mezi žáky čím dál
tím víc.
Jak na závěr dodala druhá z lektorek, opět vyučující odborných předmětů na „zdravce“, Eva
Mrázková, takováto akce je velmi užitečná a
věří, že jí podobné budou následovat, třeba i
mezi školami v jiných městech a nebude se jednat jen o výkřik do tmy.

Vytvoříme následující vzdělávací moduly:
- hygienické požadavky na prodejny
- potravinářské normy
- označování potravin
- práce s odpady a jejich recyklace
- klíčové ICT dovednosti
- administrace malé prodejny
Realizace dvou pilotních kurzů
pro každý z modulů. Vzhledem
k časovým možnostem cílové skupiny
budou kurzy realizovány kombinovanou
formou. Kurzy budou zahrnovat úvodní a
závěrečný tutoriál a řízené samostudium
za využití e-learningového portálu.
Každého z šesti kurzů se zúčastní cca 10
osob. Celkem tedy podpoříme 60 osob
dalšího vzdělávání.
Inovativnost projektu spatřujeme
ve čtyřech oblastech
1. Využíváme moderní vzdělávací trendy.
Vzdělávací opory budou navrženy jako
e-learningové distanční vzdělávací mate-

3.

riály podle metodiky vyvinuté Centrem
distančního vzdělávání Univerzity Palackého.
2. Projekt zavádí spolupráci školství, orgánů státní správy a vybraných potravinářských podniků. Pro realizaci projektu
využíváme dlouhodobé kontakty se Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí a
Státní veterinární správou.
3. Projekt využívá školské zařízení a jeho
pedagogy pro účely dalšího vzdělávání.
Propojuje tak primární školství s celoživotním.
4. Tematicky je projekt zaměřen na podporu drobných prodejců potravin. Tento
typ podnikání je u nás nejvíce ohrožován
vznikem nadnárodních hypermarketů,
jeho podíl je nižší než v ostatních členských státech a programy na jeho podporu
prakticky neexistují. Podpora tohoto typ
podnikání přitom patří mezi priority Evropské unie.

PONDĚLÍ 21. 11.

Albert

STŘEDA 23. 11.

06:05 - Zpravodajství TV Prima
06:55 - Minuty regionu
07:05 - Fakta Barbory Tachecí
07:20 - Párty s kuchařem
07:50 - VIP zprávy
08:25 - M*A*S*H (218)
09:10 - Prostřeno!
10:05 - Ochránce II (15)
11:05 - Diagnóza vražda II (16)
12:05 - Policie Hamburk IV (9)
13:05 - Odpadlík III (10)
14:05 - Kutil Tim I (18)
14:35 - Můj přítel Monk IV (12)
15:35 - Září (1/2)
17:40 - Minuty regionu
17:50 - Fakta Barbory Tachecí
18:00 - Prostřeno!
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - Nikdo není dokonalý
21:20 - Soukromá dramata
22:20 - Sběratelé kostí V (4)
23:20 - Myšlenky zločince
00:15 - Nedokonalé zločiny
01:25 - Volejte Věštce
03:30 - Nedokonalé zločiny
04:25 - Svět 2011

ČTVRTEK 24. 11.

PÁTEK 25. 11.

Kateřina

06:05 - Zpravodajství TV Prima
06:55 - Minuty regionu
07:05 - Fakta Barbory Tachecí
07:20 - Párty s kuchařem
07:50 - VIP zprávy
08:25 - M*A*S*H (221)
09:10 - Prostřeno!
10:05 - Ochránce II (18)
11:05 - Diagnóza vražda II (19)
12:05 - Policie Hamburk IV (12)
13:05 - Odpadlík III (13)
14:05 - Kutil Tim I (21)
14:35 - Můj přítel Monk IV (15)
15:35 - Hledači mušlí (2/2)
17:40 - Minuty regionu
17:50 - Fakta Barbory Tachecí
18:00 - Prostřeno!
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - Vteřiny před vraždou
21:05 - Show Jana Krause
22:05 - Cesty k úspěchu
22:15 - Test
00:40 - Prokletá farma
02:45 - Volejte Věštce
04:30 - Trní

SOBOTA 26. 11.

06.00 - Pohádky z celého světa
06.25 - Franklin (18/52)
06.50 - Willy Fog na cestě
za dobrodružstvím
07.20 - Král Babar
08.35 - Bimbuli
08.45 - Moudronos
09.05 - Rande s Fyzikou
09.20 - Cesta do vesmíru
09.30 - Zprávičky
09.45 - Bludiště
10.15 - Skrblík
12.00 - Týden v regionech
12.30 - Auto Moto Revue
13.00 - Hříšný tanec 2
14.25 - Supermiss 2011
15.20 - Film o filmu Dům
15.35 - Příběhy starožitností
aneb Víte co máte?
16.35 - Devatero řemesel
17.00 - Kluci v akci
17.30 - Taxík
18.00 - Bratři a sestry (11/23)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Souboj seriálů...
vy rozhodnete!
21.25 - Souboj seriálů...
06.00 - Hledám práci
rozhodnutí
06.25 - ABCD ekologie
21.40 - Česká hlava 2011
aneb Životabudič II.
22.50 - Losování Šťastných
06.30 - Přidej se
deset a Šance milion
06.40 - Nedej se
07.00 - Ta naše povaha česká 22.55 - Revolver
00.35 - Posledních 24 hodin:
07.30 - Být v obraze
Sid Vicious
08.00 - Panorama
01.30 - Pokondr live
08.55 - Osobnost na Dvojce
09.00 - Československý filmový 02.15 - Na cestě po Kachetii
týdeník 1959
02.45 - Rybí legendy
09.15 - Kultura s Dvojkou
Jakuba Vágnera
09.25 - Ekoprůkopníci:
03.15 - Zahrada pod lupou
Jak se ohřát?
03.35 - Etiketa
09.45 - Interpelace
10.40 - Dobrodružství s jaguáry 03.45 - Kluci v akci
04.10 - Hovory H z Paláce K
11.25 - S veterány na Seč
04.50 - Možná přijde
11.40 - Barvy života
i kouzelník
12.35 - Vínečko
13.00 - Folklorika
10.10 - Emigranti J. Škvorecký
13.30 - Chcete mě?
a Z. Bakala
13.45 - Máte mě!
10.40 - Na plovárně
14.00 - Dobrodružství vědy
s Pavlem Nedvědem
a techniky
11.00 - Muž s dýmkou
14.30 - Televizní akademie
11.55 - Poslední pouť
06:10 Myšák Stuart Little (4)
- Planeta Země
12.45 - Putování za písničkou 05:59 Snídaně s Novou
06:35 Roary: Závodní auto
13.10 - Slunce v křídlech
14.35 - Jak cestoval Franz Kafka
07:05 Baby Looney Tunes
09:05 Jane Doe: Oči
14.05 - Ztracené adresy
15.00 - PORT
07:30 Tom a Jerry II (5)
11:00 Ženatý se závazky
14.30 - Televizní akademie
15.40 - JÁDRO
11:25 V dobrém i zlém II (10) 16.00 - Tajemství divočiny VI. 07:55 Batman vítězí II (2)
- Lidé a společnost
14.31 - Rodina a já
08:25 Spongebob
11:50 Tescoma s chutí
16.25 - Ushuaia (21/26)
15.10 - Senioři v dopravě:
v kalhotách
12:00 Polední
16.55 - Oceán plastů
Cyklisté
08:55 Hannah Montana
Televizní noviny
17.50 - Tam bývá Manitou
15.25 - Diagnóza
18.00 - Návraty k divočině
09:55 Rady
Sportovní noviny,
15.45 - Bonbónky světa
18.30 - Příběhy Alfreda
ptáka Loskutáka
Počasí
16.00 - Nejlepší česká škola
Hitchcocka (53/80)
16.30 - Rodinné křižovatky
11:05 Koření
12:30 Návrat
18.50
Kultura
s
Dvojkou
17.00 - Interpelace L
12:00 Volejte Novu
komisaře Rexe
18.00 - Ushuaia (20/26)
12:30 Hoří, má panenko
13:35 Gilmorova děvčata VII 19.10 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
18.30 - Příběhy Alfreda
13:40 Zapište se někomu
14:35 Odložené případy (19)
Hitchcocka (52/80)
19.20 - Osobnost na Dvojce
do života!
15:35 Beze stopy II (10)
18.50 - Kultura s Dvojkou
19.30 - Vzkaz Václava
13:55 Bláznivá střela 33 1/3:
16:30 Dva a půl chlapa III (16)
19.10 - Zprávy v českém
Bělohradského
Poslední trapas
17:00 Odpolední
znakovém jazyce
19.45 - Malované opony
19.20 - Osobnost na Dvojce
Televizní noviny
českých divadel (3/7) 15:40 Terminál
19.30 - Poklady světa
Sportovní noviny,
20.00 - Zázračná planeta: Fas 18:05 Hospoda (45, 46)
19.40 - Orkneje
cinující proměny přírody 19:30 Televizní noviny
Počasí
20.00 - Valach, co Bohu voněl
20.50 - Osobnost na Dvojce
Sportovní noviny,
20.55 - Ta naše povaha česká 17:30 Mentalista (23)
20.55 - Atlantropa
Loto,
18:25 Ulice (2085)
21.20 - Osobnost na Dvojce
- sen o novém světadílu
Počasí
19:30 Televizní noviny
21.30 - Třistatřicettři
22.00 - Terkel má problém
20:00 Český slavík
Sportovní noviny,
22.25 - Krásný ztráty
23.20 - Ajťáci IV (1/6)
23.00 - Folk a kolem
Mattoni 2011
Počasí
23.45 - Přijď brzo!
23.30 - Maria Montessoriová
22:25 Zpověď zabijáka
20:00 Obecná škola
00.00 - Na plný pecky
01.05 - Cestománie
22:10 Mizerové 2
00.30 - Byl jednou jeden film: 00:25 Únos
01.35 - Návraty k divočině
02:05 Novashopping
00:55 Expozitura (12)
King Kong
02.00 - Divadlo žije!
02:40 Volejte Novu
02:30 Novashopping
01.20 - Dašek & Růžička
02.30 - Ohýbaná krása
03:05 Lenssen & spol.
03:05 Lenssen & spol.
02.20 - Padající květináč
03.10 - Marsyas
02.45 - B Panorama
03.50 - Každý rok na podzim
04:00 Policejní odznak III
04:15 Policejní odznak III
04.20 - Sólo pro... V. Mišíka
03.25 - Život s motorkou
05:30 Novashopping
05:45 Novashopping
06:05 - Zpravodajství TV Prima
06:55 - Minuty regionu
07:05 - Fakta Barbory Tachecí
07:20 - Párty s kuchařem
07:50 - VIP zprávy
08:25 - M*A*S*H (220)
09:10 - Prostřeno!
10:05 - Ochránce II (17)
11:05 - Diagnóza vražda II (18)
12:05 - Policie Hamburk IV (11)
13:05 - Odpadlík III (12)
14:05 - Kutil Tim I (20)
14:35 - Můj přítel Monk IV (14)
15:35 - Hledači mušlí (1/2)
17:40 - Minuty regionu
17:50 - Fakta Barbory Tachecí
18:00 - Prostřeno!
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - Bubo bubo
21:20 - To dáš!
22:25 - Hawaii 5-0 (14)
23:25 - Nikdo není dokonalý
00:45 - Tanečník
02:35 - Volejte Věštce
p pprima nápadů
04:20 - Receptář

05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letohrátky (36/52)
09.30 - Pošta pro tebe
10.25 - Uctivá poklona,
pane Kohn
11.00 - Silvestrovský kufr
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Postřehy odjinud
14.10 - Deník doktorky (11/16)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Malá farma
17.00 - Fenomén
17.30 - Hoby naší doby
18.00 - Události v regionech
18.25 - S Hurvínkem
za lékařem
18.40 - České
pexeso (13/14)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
iž í svět
ět
06.00 - K
Knižní
19.55 - Losování Euromiliony
06.25 - proStory
06.55 - Letecké katastrofy IV. 20.00 - Vyprávěj (11/26)
07.45 - U hrnčířů
20.55 - 13. komnata
v Abu Ghajlanu
Jiřiny Prekopové
08.00 - Panorama
21.20 - Všechnopárty
08.55 - Osobnost na Dvojce
22.05 - Losování Euromiliony
09.00 - Československý filmový
22.10 - Komisař Moulin
týdeník 1959
23.25 - Losování Šťastných
09.15 - Kultura s Dvojkou
deset a Šance milion
09.25 - Krajina s ohněm
23.30 - Město žen II (11/22)
23.55 - Co nám dělá dokonalá
těla? (11/39)
00.15 - Do moře míst (11/13)
00.45 - Dobré ráno
s Jedničkou
03.10 - Fenomén
03.40 - Devatero řemesel
04.00 - Kuchařská pohotovost
04.25 - Sama doma

Klidné a spokojené chvíle
u televizní obrazovky vám přeje

Artur

06:00 - Zpravodajství TV Prima
06:45 - Beyblade Metal Fusion
07:15 - Tutenstein I (25)
07:45 - M*A*S*H (221)
08:20 - Autosalon
09:35 - Top Gear USA I (4)
10:35 - ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
- POSLEDNÍ
SEMIFINÁLE
12:50 - Báječný den
15:15 - Columbo
16:50 - Moje místo
18:00 - Jak se staví sen
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - 27 šatů
22:30 - Americký gangster
01:45 - 44 minut: Přestřelka
v severním Hollywoodu
03:20 - Volejte Věštce
05:00 - Trní
rní

06.00 - Velká vlastenecká
válka (5/8)
06.50 - Atlantropa
- sen o novém světadílu
07.50 - Krásy evropského
pobřeží: V rytmu přílivu
08.00 - Panorama
08.55 - Kultura s Dvojkou
09.10 - Cesta ke slunci
09.30 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.15 - ...a tuhle znáte?
10.45 - Návraty k divočině
11.10 - Československý filmový
týdeník 1961(860/2379)
11.25 - Být v obraze
11.55 - Game Page
12.20 - Medúza
13.00 - Musicblok
13.25 - PORT
13.55 - Zázračná planeta:
Fascinující proměny
přírody (6/6)
14.50 - Azory
- ráj v nekonečné modři
15.40 - Nevada Smith
17.45 - Kultura.cz
18.15 - O češtině
18.30 - Vínečko
19.00 - Koncert z Pražské
konzervatoře
19.30 - Závislosti
20.00 - Mýty a fakta historie:
Egypt (3/6)
20.50 - Khamoro 2011
21.50 - proStory
22.21 - Čtvrtníček, Šteindler,
Vávra a Laufer uvádějí
22.40 - Ticho
23.50 - Abbey Road: Live II
00.40 - Ajťáci IV (1/6)
01.05 - Medúza
01.45 - Musicblok
02.10 - Aport
02.40 - Ohněstrůjce
03.00 - Chodníčky větrných
krajánků
03.15 - Crescendo
04.05 - Na vlnách orchestru
Gustava Broma
04.50 - Křesťanský magazín
05.15 - Chcete je?
05.20 - Uchem jehly
05.45 - Krásy evropského
pobřeží: Ostrovy
západního Řecka

NEDĚLE 27. 11.

06.00 - Zajímavosti z regionů
06.30 - Hurá ze školy! (5/26)
06.45 - Finley
požární autíčko (22/39)
07.05 - Taylor má trable (18/26)
07.30 - Studio Kamarád
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Cirkus Humberto
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Sváteční slovo biskupa
Václava Malého
13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ
14.05 - Svět ČT
14.25 - Film o filmu
Rodina je základ
14.45 - Cirkus bude!
16.15 - Pošta pro tebe
- Návraty
17.10 - Do moře míst
17.40 - Adventní koncert (1/4)
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.56 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Ďáblova lest (3/3)
21.10 - 168 hodin
21.35 - Sedm bílých plášťů
22.50 - Losování Sportky
a Šance
22.55 - ČT Live - Vzpomínka
na Jiřího Schelingera
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Pád
01.30 - 13. komnata
Jiřiny Prekopové
01.55 - Všechnopárty
02.40 - Příběhy starožitností
aneb Víte co máte?
03.40 - Kalendárium
03.55 - Vzpomínka na Adventní
koncerty 2010
04.10 - České maličkosti
04.25 - Kvůli mně přestane

Xenie

06:00 - Zpravodajství TV Prima
07:10 - Beyblade Metal Fusion
07:40 - Tutenstein I (26)
08:10 - Tajemství 2. světové
války (12)
09:20 - Svět 2011
09:55 - Ochránce II (19)
11:00 - Partie
11:45 - Receptář prima nápadů
13:10 - Pohlaď kočce uši
15:05 - Vraždy v Midsomeru IX
17:10 - Životní úklid
18:00 - Česko na talíři
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
- VELKÉ FINÁLE!
22:50 - ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - KDO SE
STANE VÍTĚZEM?
23:35 - Kurýr 2
01:35 - Myšlenky zločince II (6)
02:30 - Volejte Věštce
04:10 - Vteřiny před vraždou
04:55 - Tajemství 2. světové
války (12)

06.00 - Cesty víry:
Hanácké Sudety
06.30 - Cestománie
07.00 - Barvy života
08.00 - Panorama
08.55 - Hledání ztraceného času
09.15 - Malované opony
českých divadel (4/7)
09.30 - Adventní bohoslužba L
10.30 - Jak se žije vesnickým
farářům
10.45 - Grandsupertingltangl
11.15 - Chcete mě?
11.30 - Máte mě!
11.45 - Přidej se
11.55 - Nedej se
12.10 - Babylon
12.40 - Křesťanský magazín
13.10 - Úsměvy Josefa Kemra
13.50 - Knižní svět
14.15 - Pomníky - staronová
tvář Evropy
14.40 - Poklady světa
14.55 - Orkneje
06:00 Roary: Závodní auto (7) 15.10 - Ztracené adresy
06:15 Baby Looney Tunes
15.30 - Království divočiny:
06:40 Tajemství Sylvestra
Tichomořští sledi
a Tweetyho (3)
15.55 - Kamera na cestách:
07:10 Spongebob
Omán, tajemný Orient
v kalhotách (78)
16.50 - Cesty víry:
07:40 Babicovy dobroty
Ve středu ohně
08:25 Koření
17.15 - Uchem jehly
09:20 Krásky od krav
17.45 - Kultura.cz
11:15 Třetí skoba
18.10 - Vzkaz Karla Valocha
pro Kocoura
18.30 - Biblické příběhy
12:45 A zase jedna Popelka
20.00 - Heydrich - konečné
14:40 Kamarád do deště 2:
řešení (13/44)
Příběh z Brooklynu
20.30 - Letecké katastrofy IV.
16:30 Velká cena Brazílie
21.20 - Na plovárně s Gideonem
19:30 Televizní noviny
Bachmanem
Sportovní noviny,
21.45 - Jak nezískat Pulitzera
Počasí
23.15 - Zlaté tele (8/8)
20:00 Kajínek
00.00 - Třistatřicettři
22:20 Střepiny
00.55 - Khamoro 2011
23:00 Tajný agent Jack T.
01.55 - Game Page
01:00 Novashopping
02.20 - Rendez-vous
01:40 Obchod se smrtí (2/2)
s Gustavem Bromem
03:10 Lenssen & spol.
03.25 - Armin Delong - tvůrce
04:05 Policejní odznak III
03.40 - Studio B
05:35 Novashopping
04.10 - Franta - všude, jinde
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05.59 - Dobré ráno s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letohrátky (35/52)
09.30 - Kvůli mně přestane
11.00 - Film o seriálu Vyprávěj
11.15 - Všechnopárty
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Postřehy odjinud
14.10 - Deník doktorky (10/16)
14.55 - Postřehy odjinud
15.05 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (46/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.20 - Stop
17.25 - Bydlení je hra
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a
Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Kolo plné hvězd
20.55 - Suma sumárum aneb
Kde jsou mé peníze
21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou
22.10 - The Pacific (9/10)
23.10 - Profesionálové (27/57)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
06.00 - Putování za písničkou 00.05 - Přežít!
00.55 - Auto Moto Styl
06.25 - Buď hodná,
01.20 - Dobré ráno s Jedničkou
nebo mi tě vezmou
03.45 - AZ-kvíz
06.55 - Velké katedrály
04.10 - Suma sumárum aneb
07.50 - Divnopis
Kde jsou mé peníze
08.00 - Panorama
04.35 - Systém Jarda Král
08.55 - Osobnost na Dvojce
09.00 - Československý filmový 05.00 - Cirkus Humberto
týdeník 1959
09.15 - Kultura s Dvojkou
09.30 - Žena v ohrožení
09.50 - Ochránce
10.20 - Mýty a fakta historie:
Egypt (2/6)
11.10 - Louis Pasteur (3/3)
12.30 - Kam zmizel
ten starý song
13.10 - Chcete je?
13.15 - Heydrich - konečné
řešení (12/44)
13.45 - Deset století architektury
14.00 - Malované opony
českých divadel (3/7)
14.15 - O češtině
14.30 - Televizní akademie
- Umění a život
05:59 Snídaně s Novou
14.45 - GEN
09:05 Můj pes Skip
15.15 - Výtvarnické konfese
11:05 Ženatý se závazky
15.50 - Thelonious Monk
11:25 V dobrém i zlém II (9)
16.55 - Kamera na cestách:
11:50 Tescoma s chutí
Japonsko, země zenu 12:00 Polední
zaslíbená
Televizní noviny
17.50 - Ars Medica
Sportovní noviny,
18.00 - Poklady světa
Počasí
18.15 - Orkneje
12:35 Návrat komisaře Rexe
18.30 - Příběhy Alfreda
13:40 Gilmorova děvčata VII
Hitchcocka (51/80)
14:35 Odložené případy (18)
18.50 - Kultura s Dvojkou
15:35 Beze stopy II (9)
19.10 - Zprávy v českém
16:30 Dva a půl chlapa III (15)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední
19.20 - Osobnost na Dvojce
Televizní noviny
19.30 - Království divočiny:
Sportovní noviny,
Iriomote a moře květů
Počasí
20.00 - Otello
17:30 Mentalista (22)
22.20 - Osobnost na Dvojce
18:25 Ulice (2084)
22.25 - Divadlo žije!
19:30 Televizní noviny
22.55 - Koncert z Pražské
Sportovní noviny,
konzervatoře
Počasí
23.25 - Byl jednou jeden film: 20:00 Ordinace v růžové
King Kong
zahradě 2 (302)
00.20 - Dašek & Růžička
21:30 Kriminálka Miami VIII
01.15 - Ta naše povaha česká 22:25 Noční
01.45 - Lumírova garáž
Televizní noviny
02.05 - Blues ze Staré
Sportovní noviny,
Pekárny: Hoochie
Počasí
Coochie Band Speciál 23:05 Maximální riziko
02.30 - Klub Netopýr
01:00 Kriminálka Miami VI
03.30 - Lidské osudy
01:50 Novashopping
03.55 - Ukolébavky z Telče
02:30 Post Mortem (6)
04.25 - Náš člověk v Paříži
03:15 Lenssen & spol.
- A. J. Liehm
04:05 Policejní odznak III
06:05 - Zpravodajství TV Prima
06:55 - Minuty regionu
07:05 - Fakta Barbory Tachecí
07:20 - Párty s kuchařem
07:50 - VIP zprávy
08:25 - M*A*S*H (219)
09:10 - Prostřeno!
10:05 - Ochránce II (16)
11:05 - Diagnóza vražda II (17)
12:05 - Policie Hamburk IV (10)
13:05 - Odpadlík III (11)
14:05 - Kutil Tim I (19)
14:35 - Můj přítel Monk IV (13)
15:35 - Září (2/2)
17:40 - Minuty regionu
17:50 - Fakta Barbory Tachecí
18:00 - Prostřeno!
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - Cesty domů (86)
21:20 - TOP STAR magazín
22:25 - Castle na zabití II (18)
23:25 - Zákon a pořádek:
Los Angeles (1)
00:20 - Nedokonalé zločiny
01:25 - Volejte Věštce
03:30 - Nedokonalé zločiny
04:20 - Česko na talíři

Emílie
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05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letohrátky (34/52)
09.30 - McLeodovy dcery IV
10.15 - Možná přijde i kouzelník
11.30 - Na cestě po Kachetii
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Postřehy odjinud
14.10 - Deník doktorky (9/16)
14.55 - Postřehy odjinud
15.05 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (45/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada pod lupou
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
20.55 - Rybí legendy
Jakuba Vágnera
21.20 - Příběhy slavných
- Zdeněk Dítě
22.15 - Polibek ze stadionu čb
23.35 - Losování Sportky
06.00 - Pomníky - staronová
a Šance
tvář Evropy
23.40 - Doktor Martin (12/23)
06.00 - Dobrodružství vědy
06.30 - Ochránce
00.30 - Losování Šťastných
a techniky
06.55 - Krásy evropského
deset a Šance milion
06.30 - Na hranici tradic
pobřeží: Ostrovy
00.35 - Na stopě
07.00 - Oceán plastů
západního Řecka
01.00 - Dobré ráno
07.55 - ABCD ekologie
07.05 - Kamera na cestách:
s Jedničkou
Japonsko, země zenu
aneb Životabudič II.
03.25 - AZ-kvíz
zaslíbená
08.00 - Panorama
03.50 - Proč bychom
08.00 - Panorama
08.55 - Osobnost na Dvojce
se nebavili, když nám
08.55 - Osobnost na Dvojce
09.00 - Československý filmový
Pánhůh archív dal
09.00 - Československý filmový
týdeník 1959
05.00 - Pošta pro tebe
týdeník 1959
09.15
Kultura
s
Dvojkou
- Návraty
09.15 - GEN
09.25 - Imprese po česku
09.30 - Průkopníci podnikání
10.05 - Děti potřebují čistý
v českých zemích
vzduch
09.50 - Speciální jednotky
11.00 - Počesku
v akci (3/4)
10.40 - Po stopách třetího odboje 05:35 Novashopping
11.10 - Pizza a marmeláda
05:59 Snídaně s Novou
11.05 - Biblické příběhy
05:59 Snídaně s Novou
12.40 - Znovu Na Vlachovce
09:05 Srážka s kometou
12.30 - Brněnské kolo
09:05 Kimberly
13.20 - Náš venkov
11:20 Ženatý se závazky
05:59 Snídaně s Novou
13.15 - Klíč
11:20 Ženatý se závazky
13.35 - Kvarteto
11:50 Tescoma s chutí
09:05 V zájmu našich dětí:
13.40 - Vzduch je naše moře
11:50 Tescoma s chutí
14.00 - Hledám práci
Příběh Julie Poseyové
12:00 Polední
13.55 - Hledání ztraceného času
14.30 - Televizní akademie
11:00 Ženatý se závazky
Televizní noviny
14.15 - Československý filmový 12:00 Polední
Televizní noviny
- Evropa a svět
11:25 V dobrém i zlém II (8)
týdeník 1961(859/2379)
Sportovní noviny,
Sportovní noviny,
14.33 - Na hranici tradic
11:50 Tescoma s chutí
14.30 - Televizní akademie
Počasí
Počasí
15.00 - Mateřská v cizině
- Historie
12:00 Polední
12:35 Komisař Rex VIII (15)
Televizní noviny
13:35 Gilmorova děvčata VII 14.35 - Historické minipříběhy 12:30 Návrat komisaře Rexe 15.35 - Evropa a já
a kuriozity
13:35 Gilmorova děvčata VII 16.00 - Poslední pouť
Sportovní noviny,
14:35 Odložené případy (15) 14.55 - Příběhy předmětů
Počasí
14:35 Odložené případy (16) 16.50 - Televizní klub
15:35 Beze stopy II (6)
15.35 - Průkopníci podnikání
12:35 Návrat komisaře Rexe
neslyšících
15:35 Beze stopy II (7)
16:30 Dva a půl chlapa III (12)
v českých zemích
13:35 Gilmorova děvčata VII
16:30 Dva a půl chlapa III (13) 17.15 - Barokní divadlo
17:00 Odpolední
16.00 - Egypt (2/6)
14:35 Odložené případy (17)
v
Českém
Krumlově
17:00
Odpolední
16.55 - Velká vlastenecká válka
Televizní noviny
15:35 Beze stopy II (8)
17.30 - Ochránce
Televizní noviny
17.45
Ženy
Charty
77
Sportovní noviny,
16:30 Dva a půl chlapa III (14)
18.00 - Cestománie
Sportovní noviny,
18.00
Pomníky
staronová
Počasí
17:00 Odpolední
18.30 - Příběhy Alfreda
Počasí
tvář Evropy
17:30 Mentalista (19)
Televizní noviny
Hitchcocka (50/80)
17:30 Mentalista (20)
18.30 - Příběhy Alfreda
18:25 Ulice (2081)
Sportovní noviny,
Hitchcocka (49/80)
18.50 - Kultura s Dvojkou
18:25 Ulice (2082)
19:30 Televizní noviny
Počasí
18.50 - Kultura s Dvojkou
19.10 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
17:30 Mentalista (21)
Sportovní noviny,
19.10 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
Sportovní noviny,
18:25 Ulice (2083)
znakovém jazyce
Počasí
19.20 - Osobnost na Dvojce
Počasí
19.20 - Osobnost na Dvojce
19:30 Televizní noviny
20:00 Comeback
19.25
Divnopis
20:00
Ordinace
v
růžové
19.25 - Obyvatelé českých
Sportovní noviny,
20:40 Okresní přebor (12)
19.30 - Ushuaia (20/26)
zahradě 2 (301)
vod (6/6)
Loto,
21:15 Dr. House VII (12)
20.00 - Dobrý den,
21:25 Víkend
19.30 - Počesku
Počasí
22:15 Noční
paní Campbellová
22:25 Noční
19.40 - Náš venkov
20:00 Expozitura (12)
Televizní noviny
21.50 - Osobnost na Dvojce
Televizní noviny
20.00 - Velká vlastenecká válka
21:50 112
Sportovní noviny,
20.55 - Po stopách třetího odboje
21.55 - Emigranti J. Škvorecký 22:30 Noční
Sportovní noviny,
Počasí
21.20 - Osobnost na Dvojce
a Z. Bakala
Počasí
Televizní noviny
22:45 Zákon a pořádek: Útvar 21.25 - Historie.cs
22.25 - Závislosti
23:05 Austin Powers:
Sportovní noviny,
22.10
Bazén
pro zvláštní oběti IX
22.55 - Q
Špion, který mě vojel
Počasí
23.50
Abbey
Road:
Live
II
23:40 Patty Hewes:
23.20 - Náměstí Spasitele
00:55 Kriminálka Miami VI
23:00 Ten nejlepší
00.40 - Čtvrtníček, Šteindler
Nebezpečná
01.05 - Letecké katastrofy IV. 01:25 Kriminálka Miami VI
01:45 Novashopping
a Vávra na Hrad
advokátka II (6)
01.55 - Kultura.cz
02:20 Post Mortem (4)
02:15 Novashopping
01.00 - Q
00:25 Zátoka vášní (15)
02.20 - Kultura.cz Ostrava
03:05 Lenssen & spol.
02:50 Post Mortem (5)
01.25 - Krásný ztráty
02.50 - Století kobry
00:55 Novashopping
04:00 Policejní odznak
02.05 - Deset století architektury 04:00 Policejní odznak II )
02.20 - Klub přátel dechovky
05:35 Novashopping
03.15 - Aport
05:35 Novashopping
01:30 Bramborárna (2/2)
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letohrátky (32/52)
09.30 - Ďábel ví hodně
10.25 - Souboj seriálů...
vy rozhodnete!
11.45 - Souboj seriálů...
rozhodnutí
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Postřehy odjinud
14.10 - Deník doktorky (7/16)
14.55 - Postřehy odjinud
15.05 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (43/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kuchařská
pohotovost
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Četnické humoresky
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Přežít!
23.00 - Na stopě
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Wallander II (3/3)
00.55 - POLOŠERO - SOJKY
01.20 - Pod pokličkou
01.45 - Dobré ráno
s Jedničkou
04.10 - AZ-kvíz
04.35 - Týden v regionech
05.00 - Bolkoviny

Klement

TV program

05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letohrátky (33/52)
09.30 - Rozpaky kuchaře
Svatopluka (4/13)
10.35 - Hovory H z Paláce K
11.20 - Reportéři ČT
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Postřehy odjinud
14.10 - Deník doktorky (8/16)
14.55 - Postřehy odjinud
15.05 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (44/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Hodinový manžel
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Malý pitaval
z velkého města
21.00 - Na cestě po Kachetii
21.30 - Pokondr live L
22.15 - POLOŠERO
- ANOREXIE
22.40 - Kriminálka Paříž (47/62)
23.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.35 - Na vaelikosti záleží II
00.00 - Srdíčko
01.30 - Dobré ráno
s Jedničkou
03.55 - AZ-kvíz
04.30 - Zajímavosti z regionů
04.55 - Silvestrovský kufr

Cecílie

... ještě novější

06:05 - Zpravodajství TV Prima
06:55 - Minuty regionu
07:05 - Fakta Barbory Tachecí
07:20 - Párty s kuchařem
07:50 - VIP zprávy
08:25 - M*A*S*H (217)
09:10 - Prostřeno!
10:05 - Ochránce II (14)
11:05 - Diagnóza vražda II (15)
12:05 - Policie Hamburk IV (8)
13:05 - Odpadlík III (9)
14:05 - Kutil Tim I (17)
14:35 - Můj přítel Monk IV (11)
15:35 - Zámek Nancherrow (2/2)
17:40 - Minuty regionu
17:50 - Fakta Barbory Tachecí
18:00 - Prostřeno!
18:55 - Zprávy TV Prima
19:20 - Krimi zprávy
19:35 - Krimi plus
19:50 - VIP zprávy
20:00 - Cesty domů (85)
21:20 - O mé rodině a jiných
mrtvolách (6)
21:55 - Partička
22:30 - Anatomie lži III (6)
23:30 - Sběratelé kostí IV (13)
00:30 - Nedokonalé zločiny
01:35 - Volejte Věštce
03:20 - Nedokonalé zločiny
04:10 - Autosalon
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Rozhovor Večerníku

... ještě novější
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Exkluzivní interview s populárním zpěvákem, který v sobotu rozezpíval Prostějovany

PETR KOLÁŘ: „ATMOSFÉRA TADY BYLA ÚŽASNÁ...“
Zpěvák, který nahrál novou desku v Los Angeles, absolvoval v našem městě svůj první koncert
Prostějov - Prostějov - Jeden z nejúspěšnějších českých zpěváků posledních let Petr Kolář v sobotu večer zaplnil sál Společenského domu v
Prostějově (informujeme na straně 10 – pozn.red.). Na koncert Vánočního
akustického turné do něj dorazilo téměř osm stovek posluchačů. V exkluzivním interview, který má pro vás jen a pouze PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
mediální partner akce, Petr Kolář hovoří o svém novém albu Čas nás naučí,
spolupráci s americkými muzikanty, pobytu v Americe i vánočním turné...
Petr Kozák
Aneta Křížová
Co říkáte na koncert,
jak se vydařil?
„Určitě se vydařil, atmosféra
byla úžasná! Mám z něj dobrý
pocit a velkou radost, určitě se
do Prostějova ještě vrátím. Publikum bylo skvělé, lidé zpívali, bouřlivě tleskali a v pozadí
i tančili, co víc bych si mohl
přát... (úsměv)“
Jste v Prostějově poprvé?
„Koncertně jsem tu vůbec poprvé, bohužel jsem se do Prostějova ještě nikdy pěvecky

vé akce, je tady vždy příjemná
parta lidí. Bohužel ještě nikdy
jsem neměl příležitost, projít si
město. A nevylo mi to ani teď,
protože už záhy mě čeká koncert v Brně...“
Svoji poslední desku
jste natáčel v Los Angeles, proč
roč právě tam?
tal jsem úžasnou nabídku
„Dostal
gentury BrainZone, která
od agentury
mě oslovila s nabídkou vydat CD. Jen těžko jsem mohl
vou výzvu odmítnout,
takovou
takže jsem neváhal a šel
oho. Nahrávat desdo toho.
ku v Los Angeles bylo
vdu inspirativní a
opravdu

kdo je petr kolář
- se narodil v Českých Budějovicích 20.6.1967. Vystudoval LŠU
na bicí. Od 18. let zpíval s řadou
rockových kapel a věnoval se
nejrůznějším hudebním projektům v nahrávacích studiích.
1993 přichází do Prahy, od tohoto roku začíná účinkovat v nejúspěšnějších českých a zahraničních muzikálech: Drákula,
Vl
H l t K
Vlasy,
Hamlet,
Krysař, Johanka z Arku, Galileo, Tři
mušketýři, Láska je láska a v současné době působí
v muzikálu Kat Mydlář. 2002 přijímá post frontmana
u metalové skupiny Arakain. V roce 2007 se účastní
národního kola soutěže Eurovision Song Contest, v
červenci vítězí na mezinárodní pěvecké soutěži konané v Tureckém CESME. V listopadu 2010 získává již
popáté Stříbrného Slavíka v kategorii „Zpěváci“. Za
svou působnost na hudební scéně vydal několik desek
a právě s novou deskou „Čas nás naučí“ zavítal Petr
Kolář i do Prostějova.

neuvěřitelnou zkušeností, protože s něčím takovým se u nás
jen tak nesetkáte. Byl to pro
mě splněný sen, o kterém jsem
ve skutečnosti ani nesnil...
(smích)“
Je tedy rozdíl, když se
deska natáčí v českých
studiích a v zahraničních?
„Ano, určitě. Velký rozdíl je
hlavně v lidském přístupu.
Více se tam pracuje a méně
kecá, v
č e s -

kých studiích to totiž funguje
přesně opačně... (smích) Hodně mě překvapili právě lidi a
jejich přátelský přístup, takže
bych celou tu zkušenost shrnul
do jednoho slova, a to je pokora. Muzikanti, s kterými jsem
spolupracoval, byli naprosto
normální lidé s obrovskou pokorou k hudbě.“
Měl jste ve státech vůbec čas někam vyrazit
na výlet?
„V Americe jsem strávil jednadvacet dní, ale nadvakrát –
poprvé v červenci a pak hned
v srpnu. Za tu dobu jsem se
podíval na kopec, kde je nápis
Hollywood, byl jsem u oceá-

„Velký rozdíl je hlavně v lidském
přístupu. Více se tam pracuje
racuje
a méně kecá, v českých studiích
to totiž funguje přesně opačně...“
čně...“
PETR KOLÁŘ o tom, jakýý je
rozdíl natáčet CD v tuzemmsku a za mořem
nedostal, ale po tomto téměř
vyprodaném vystoupení se
sem rád vrátím. V Prostějově
ale nejsem zdaleka poprvé.
Jezdím sem vcelku často s Jágr
Teamem na hokejové či tenisoINZERCE

V akci trvající
do 15. 12. 2011
nabízíme například:
Vepřová pečeně
s kostí
cena za 1 kg
Bivoj a.s.

89,95,-

Selská krkovice
cena za 1 kg
Bivoj a.s.

109,-

90
0
1

Sýr Eidam 30%
cihla
cena za 1 kg
g
Ekomilk
Ek
ilk s.r.o.

259,-

0

189
Smetana
sladká 12%
200 g

Lihovina
Metaxa
5* 38% 0,7 l

Sýr tavený smetanový 150 g

100 g = 5,45 Kč
Lactalis CZ s.r.o.

100 g = 12,60 Kč
Lactalis CZ s.r.o.
Kosířská

Najdete nás
Plumlovská

TUTY PROSTĚJOV
Ě

Finská

Finská

Západní 81/11, 796 04 PROSTĚJOV
Anglická

pa

dn

í

Zá

pa

dn

í

Plumlovská

Zá

1 l = 370,- Kč
Benstar s.r.o.

Prodejní doba: Po - Ne: 700-1900

www.odtempo.cz
Tempo, obchodní
družstvo, Opava

poděkovat. Snad mě budou „Plánuji se zdokonalit v angličtině. Dostal jsem šanci odposlouchat dál..“
Texty k písním si píšete jet do Londýna na intenzivní
jazykový kurz, takže nejspíše
sám?
Foto: Zdeněk Pěnička „Snažím se. Na nové desce leden a únor strávím právě
jsem také spolupracoval s Vik- tam. Jinak v nejbližší době
nu, který byl strašně ledový a torem Dykem, dále například budu pokračovat v koncertech
prošel jsem si i losangeleské s Ivanem Táslerem či Petrem Vánočního akustického turné
bulváry.“
Šiškou. Vekou ctí mi bylo, že a v neposlední řadě se všichni
Jak jste vůbec spokojen se na desce podíleli také ame- fanoušci z Prostějova mohou
zajet podívat na muzikál Kat
se svým novým albem a ričtí, ale i angličtí tvůrci.“
Co plánujete do bu- Mydlář, kde účinkuji a příští
hitem ´Navzdory hříchům“,
doucna a co dalšího pro rok snad vydám další novou
který momentálně frčí v rádesku.“
své fanoušky chystáte?
diích?
„Pokud máte nové album a
vybíráte megahit, který půjde
na veřejnost jako první, je to
ě.
vždy sázka do loterie. Já jsem
„Plánuji se zdokonalit v angličtin
rád, že v tomto případě vyšla.
a
Dostal jsem šanci odjet do Londýn
Abych se přiznal, až takový prvotní ohlas jsem ani sám nečena intenzivní jazykový kurz, takže
kal... Je to ale skutečně hodně
příjemné. A já jsem za to moc
leden a únor strávím právě tam“
rád. Chtěl bych proto při této
příležitosti všem fanouškům

ŠOK U VK MODŘANSKÁ

Tým nečekaně
opustila slovinská

e
n
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PETRA KVITOVÁ SVĚTOVOU HRÁČKOU ROKU!
„Tato sezóna je jako sen...,“ neskrývá prostějovská tenistka dojetí
ZATÍMCO SI PETRA KVITOVÁ UŽÍVALA ZASLOUŽENÉHO ODPOČINKU V LÁZNÍCH, PŘILÉTLA K NÍ ZE SÍDLA ŽENSKÉ TENISOVÉ
ASOCIACE WTA POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVA: V HLASOVÁNÍ SVĚTOVÝCH MÉDIÍ SE STALA NEJLEPŠÍ HRÁČKOU ROKU 2011! ZA ŠEST TURNAJOVÝCH TITULŮ BĚHEM LETOŠNÍ SEZÓNY
VČETNĚ TRIUMFU VE FED CUPU A POSUN
Z 34. NA 2. MÍSTO ŽEBŘÍČKU PLANETY SI TO
ČESKÁ LVICE JEDNOZNAČNĚ ZASLOUŽILA.
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Skutečná hvězda! O tom, že Petra Kvitová vstoupila do tenisového nebe již nepochybuje ani organizace WTA...
Foto: Zdeněk Pěnička

„Tahle sezóna je prostě jako sen. Je neuvěřitelná pocta získat cenu pro
nejlepší tenistku roku a připojit se tak k legendárním hráčkám historie,
zvlášť Martině Navrátilové. Rok 2011 si navždycky uchovám v paměti a
budu na něm stavět,“ uvedla šťastná Kvitová.
Kromě nejprestižnějšího ocenění se členka oddílu TK Agrofert Prostějov
dočkala v hlasování novinářů také primátu hráčky s nejvýraznějším zlepšením, samotné tenisové kolegyně z okruhu WTA Tour pak Petře udělily
Karen Krantzcke Sportsmanship Award za profesionalismus, přístup ke
sportu a smysl pro fair play.
Ještě během tohoto týdne bude Kvitová odpočívat a od pondělka 28. listopadu poté zahájí kondiční přípravu v Tatrách.

Jestřábi kralují
Hané

Foto: www.lhkjestrabi.cz, autor Lubomír Tesař

N

Prostějov/pk - Druholigoví hokejisté Prostějova prožili velice zdařilý týden,
který orámoval debakl Bobrům z Valašského Meziříčí, kteří si z Hané odvezli hned sedm kousků a z pohledu příznivců především cenný triumf na
ledě úhlavního rivala v Přerově. Tamní Zubry zdolali svěřenci trenéra Petra
Zachara již podruhé v této sezóně a poprávu se tak mohou prozatím pyšnit
pomyslným titulem: „Král hanáckého regionu“!

Á

pokračování čtěte na straně 27
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TOMÁŠ BERDYCH dnes

vstoupí do Turnaje mistrů

Krásný vrchol roku čeká stejně jako loni Tomáše
Berdycha. Člen oddílu TK Agrofert Prostějov se
podruhé ve své kariéře kvalifikoval na závěrečný
Turnaj mistrů, který v Londýně odstartoval včera a
skončí v neděli 27. listopadu. A sympaťák „Berďa“
se v konkurenci osmi nejlepších tenistů světa pokusí o životní úspěch.

Prvním soupeřem prostějovského
tenisty je Djokovič a ve skupině
má i Murrayho a Ferrera,
čímž se mu splnilo přání o losu
Londýn (Velká Británie),
Prostějov/son
Vklad dostal v anglické metropoli slibný. „Do základní
skupiny bych si přál Djokoviče,
Murrayho a Ferrera,“ svěřil se
Tomáš v úterý před odletem do
dějiště Masters. A jak řekl, tak

se i stalo – losování mu přidělilo všechny tři žádané soupeře! „S losem jsem samozřejmě
spokojený, vyšel přesně podle
mých představ. Teď ještě abych
toho dokázal využít na kurtu,“
pousmál se Berdych po přistání
na britských ostrovech.
Dokončení na straně 29

Pro volnou chviličku ...

... ještě novější

?

SOUTĚŽ

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 45: na snímku byl dům vulici Česká v
Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stává Dagmar Šrámková, J. B. Pecky 8, 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 29. listopadu 2011, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 5. prosince 2011.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Profitex Prostějov
Wolkerova 37,

Ložní soupravy
- bavlněné
- krepové

od
od

naproti čerp. st. Shell

319,359,-

Výběr více než
100 druhů
přímo od výrobce

www.nasepovleceni.cz

Luštěte o poukázku do FIT KLUBu LINIE!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

Kolik stran vám nabízí podzimní
PROSTĚJOVSKÝ Večerník? ...

Poznáte,
kdo je na fotografii?
I v závěru listopadu pokračujeme se soutěží, kterou jsme
pro vás připravili v rámci
probíhajícího projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“.
Také v tomto čísle se tudíž
opět setkáváte s fotografií
známé osobnosti veřejného
života, která je graficky mírně
„poupravena“. 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 JIŽ POTŘETÍ usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu již dvaatřicátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Petra
Koláře. Tvář známého zpěváka české hudební scény, který
o uplynulém víkendu dorazil
do Prostějova, vám tentokrát
nečinila sebemenší obtíže a
v osudí se objevilo hned 268
správných odpovědí, přičemž
za snahu děkujeme i všem
těm, kteří tolik umu a štěstí
neměli.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Vladimíra KOVAŘÍKA, Dřevnovice 139. Výherce od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej čeká
přímo v redakci, a to již od
dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své
štěstí opět dnes, kdy jsme po

čase znovu zabrousili do řad
sportovního dění, a to s příchodem zimy přímo k ledové
ploše.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již třiatřicátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 25. LISTOPA-

SOBOTA 26. 11.
20.00 hodin

Přijďte se přesvědčit, jak léčivá moc doteku
odstraňuje nejen stres, ale zároveň omlazuje
a dodává blahodárný pocit zdraví a harmonie.

VP
PRODEJI VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY
NAVŠTIVTE NÁS...
Winklerova 27, Prostějov, 796 01
od 8:00 do 18:00 hodin,
po domluvě je možné i o víkendu
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

Režie: Filip Renč
Hrají: Filip Blažek, Jiří
Langmajer, Miroslav Krobot,
Václav Jiráček, Lucia Siposová,
Jan Svěrák
Majitel cestovní kanceláře
získal zajímavou zakázku
- sjezd nebezpečné Černé
řeky. Jenže netuší, že klient
akci inicioval jen proto, aby
se dopátral pravdy o smrti
svého otce. V následujících

dnech si skupinka nic
netušících lidí, pro které
je výprava jen zajímavým
dobrodružstvím,
bude
muset sáhnout na dno svých
fyzických sil...
Otec Saši Dluhoše zmizel v
roce 1982, když se pokusil
sjet Černou řeku s partou
kamarádů. Když se Sašovi
dostane do rukou otcův
deník, fotografie a několik
starých cívek filmu z osudné
výpravy, rozhodne se vydat
po otcových stopách a
vypátrat okolnosti jeho
zmizení. Dramatické situace
jej čekají ještě dřív, než se
dostanou na vodu. Pokud se
jim podaří přežít, možná se
Saša přece jen dozví děsivé
tajemství otcova zmizení...

AREKA, BAZAAR, BRAHE, DEKORT, CHATAŘ, IRENA,
IVINO, KTERÝ, LÝDIE, NEÚČAST, OSOČIT, OSUDY,
RAAGÖ, SKÝVA, SRŮST, TĚŘICH, TROJE, UDATA, VISET,
VNADIT, VŮDCE, VULKÁNY, VYKUK, ŽETONY
... 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 25. listopadu, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MISS SYMPATIE“. Dalším šťastným výhercem vylosovaným z plného koše soutěžících se stal p. BLÁHA, Husova
103, Bedihošť, který se tak může jako již pátý v pořadí těšit na
poukázku do FIT KLUBu LINIE v hodnotě 500 Kč. Atraktivní prémii si lze vyzvednout přímo v redakci, a to od úterý
22. listopadu.
V tomto vydání se bude tedy už pošesté zápolit o prémii, věnovanou právě partnerem této soutěže, kterým se stal zmíněný FIT KLUB LINIE, sídlící na prostějovské ulici Újezd.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit na zmíněnou POUKÁZKU V HODNOTĚ 500 Kč, zveřejníme opět v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 28. listopadu.

Umìlecké Iniciály Shakeskladat. spearùv
dvojice
král
Dvoøáka

Poloha
v józe
Opak
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Bulh. tisk.
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rachocení hornina
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Prkenné Iniciály
stropy
herce
náøeènì Víznera

Stanice
technické Dotèený
kontroly lidojed
zkratka

Nevodivá
látka

Èéška

Mrchorout
Nìmec

Kálet
dìtsky
Pálený
cukr

Svìtadíl
Uhrabávati
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Šlechtici
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Sladký
nápoj
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Na které
místo
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Restaurace
CENTRUM HANÁ

Pobídka

Praský
podnik

Arm. tìl.
klub zkr.

Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Orientální kùò
Inés
domácky

Znaèka
lanthanu

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin

Baletní
postoj
Kód
Itálie

Inkoust
anglicky
Oviny

tel.: 602 579 321
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Spojka

Jméno
herce
Jiráka

Šat

Ostrý
pøízvuk

Sídlo
Dìdeèek
v Kamesloven.
runu
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Sloní
zub
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Ostuda
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ena na
Moravì
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Hrací list
zastar.
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oddìlovat
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náø. slov.
Druh papouška
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Opak
pøed

Vzít

Lihovina
z mléka

Název
zn. síry

3. díl
tajenky
Výtaek
z èerst.
léèivých
bylin

do redakce na číslo 582 333
433 a to vše do pátku 25. listopadu, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 8 - 1 - 8, načež v
pořadí pětadvacátou výherkyní
se po losování stala Magdalena OTÁHALOVÁ, Palackého 412, Bedihošť, jenž si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout premiérovou poukázku pro služby masérského
studia Ilony Salajové.
Jméno dalšího, už šestadvacátého výherce, který od nás
obdrží poukázku pro masérské, rekondiční a regenerační služby Ilony Salajové V
HODNOTĚ 500 KČ, zveřejníme opět v příštím čísle, tj. v
pondělí 28. listopadu.

2. díl
tajenky
Miliampér
znaèka

Rajèata
kninì

Voltampér
znaèka

Ani v tomto vydání nejčtenějšího regionálního periodika vám
v rámci projektu „PV Večerník-JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“ nabízíme
stále více populární sudoku. A
jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete se i dnes
zbytečného ostychu pustit do
bádání a usilovat tak o motivační
prémii. DNES JIŽ POŠESTÉ
můžete zápolit o poukaz do
salonu MASÁŽE PROSTĚJOV-ILONA SALAJOVÁ V
HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat
na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat

Hrací
stroj

1. díl
tajenky

Újezd
d 3, tel.: 608 881 704 | www.fitklublinie.cz
tklub
Zveme Vás do nově otevřené čajovny.
Přijďte posedět s přáteli do příjemného prostředí.
Můžete si dát dobrý čaj, vánoční punč či horkou medovinu
a samozřejmě vodní dýmku. Máme také obchůdek, kde
je možno zakoupit sypané čaje, korálky a naušnice,
čajové soupravy, vodní dýmky... Nabízíme také zapůjčení
společenských her pro zpestření večera.
POZOR ! MOŽNOST USPOŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍHO
VEČÍRKU U NÁS V ČAJOVNĚ.
facebook: čajovna v rákosí
(naleznete zde aktuální informace a fotky)
Těšíme se na vaši návštěvu.

Døina

Biografy

FIT KLUB LINIE
ČAJOVNA V RÁKOSÍ

Zevní Modernivrstvièka zovati
ivoèišné opìrnou
pokoky
zeï

nebo volejte 777 015 249,
případně napište e-mail: ilona.pv@seznam.cz
www.masaze-prostejov.cz

Vylosovaným výhercem z minulého èísla je Anna Smékalová, Pøemyslovice 85
Cenu od restaurace Haná, poukaz v hodnotì 500 Kè na konzumaci jídla a pití, si vyzvednìte v redakci.
Správné øešení z minulého èísla: ... dobøe najíst posedìt u dobrého pivka a skvìlých drinkù
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte (do redakce - tel.: 582 333 433) do pátku 25. 11. 2011.

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
-BoK-

POUKAZ NA MASÁŽ

MASÁŽE - Ilona Salajová

k obrazovce
film ČR, 2008

Vyhrát můžete

DU - 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,
tj. v pondělí 28. listopadu.

nabízí masérské, rekondiční a regenerační služby

TIP
NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ
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Dezinfekèní prostøedek

Malá
Atanázie

Tádické
sídlo

koha; ink;
Aral;
kutikula;
asana;
Aru; Mbo;
isit; paták; tla;
patela;

Nabídka realitních kanceláří
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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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+kk E. Husserla, PV cihl, roh. vana,balkon
7500Kč/měs. vč. ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ

1+1 ul.Dolní, PV,os.vl., balkon, plast.okna,
parkety, 5. patro s výtahem, 33m2, sklep.
Orientace na západ.
Cena: 600 000Kč
2+1 Šárka, PV. Družstev. 65m2, 2.patro
Cena: 730 000Kč
2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: 695 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 525 000Kč,
2x 2+1 za 625 000 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: 1 300 000 Kč
Pronájem obchodu na ul. Svatoplukova,cca
90m2, přízemí. Vhodné i na služby.
Cena: 5000Kč/měs. + inkaso
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, Moravská ul.
Kč 590.000,1+1, Pv, Martinákova ul.
Kč 630.000,1+1, Pv, Česká ul.
Kč 630.000,2+1, Pv, Okružní ul.
Kč 580.000,2+1, Pv, ul. U spořitelny
Kč 699.000,2+1, Pv, V. Špály
Kč 730.000,2+1, Pv, Krapkova ul.
Kč 790.000,2+1, Pv, J. Zrzavého
Kč 790.000,2+1, ul. Pod Kosířem
Kč 890.000,2+1, Pv, Krapkova ul.
Kč 1.495.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 959.000,3+kk, Pv, Janáčkova ul.
Kč 1.150.000,3+1, Pv, ul. E. Valenty
Kč 1.290.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, sídl. Svobody
Kč 5.000,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Dolní ul.
Kč 5.200,-/měs. vč. inkasa
1+1, A. Slavíčka
Kč 5.300,-/měs. vč. inkasa
1+1, A. Slavíčka
Kč 5.300,-/měs. vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 1.800,-/měs. + inkaso (3.500,-)
2+1, Olomoucká ul.
Kč 7.000,-/měs. vč. inkasa
2+kk, Rejskova ul.
Kč 5.500,-/měsíc + ink. (2.000,-)
3+1, Pv, ul. Pod Kosířem Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (4.000,-)
3+1, Pv, ul. A. Fišárka Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500,-)
Pronájem garážového stání – Olomoucká ul.
Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
NOVINKA!

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
Cena: 890 000 Kč

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích se
zahrádkou.
Cena: 850 000Kč

Prostějov, Moravská ul.
Prodej dr. bytu 1+1 s možným převodem do
OV. 38 m2, zv. přízemí, lodžie, plast. okna.
Cena: Kč 590.000,NOVINKA!

Prostějov, Krapkova ul.
Prodej cihl. bytu 2+1 v OV. 55 m2, 3. patro,
2 balkony.
Cena: Kč 790.000,Prodej RD 4+1 v PV - Domamyslicích. Zahrádka,
garáž, zateplení, výborný tech. stav.
Cena: dohodou

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

SLEVA!

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2,
zahrada 342 m2.
Cena: Kč 999.000,NOVINKA!

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

Určice, okr. Prostějov
Pronájem zavedené restaurace 5 km od města. Plocha 90 m2 + zázemí 30 m2.
Cena: Kč 7.000,-/měsíc + inkaso

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

POZEMKY

Prodej st. pozemku na RD v PV, za ul.
Vrlova,1650m2, vyřízeno staveb. povolení.
Cena vč. projekt. dokumentace na RD, inž. sítě
a komunikaci.
Cena: v RK
Prodej zahrady - st. pozemku na RD v
Kostelci na Hané, 334m2,inž. sítě v místě.
Cena: 300 000 Kč
Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem.
Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s podílem
100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej st. pozemku 3965m2 v Bedihošti na výstavbu
RD. Prodej v celku i po částech. Cena: 550Kč/m2
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

Prodej pozemku 956 m na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
SLEVA: 950Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový tvar,
voda, plyn, el.e. v místě.
Cena: 380 000Kč
2

POPTÁVKA
Poptáváme pro klienta ornou půdu.
Platba v hotovosti!

Prostějov, nám. Svat. Čecha
Pronájem obchodních prostor v centru, nyní
občerstvení, plocha 30 m2.
Cena: Kč 8.000,-/měsíc

Hněvotín, okr. Olomouc
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou (26 m2),
garáží (26 m2). Obytná plocha 140 m2. Zast.
plocha 116 m2, zahrada 318 m2.
Cena: Kč 3.200.000,Prodej POZEMKŮ:
Na stavbu RD:
- Stražisko 1616 m2
Kč 300.000,Kč 330.000,- Konice 910 m2
Kč 345.000,- Ptení 1212 m2
Kč 590.000,- Plumlov 579 m2
Kč 3.090.000,- Prostějov 1512 m2

Zahrádka 387 m , Prostějov
2

Kč 79.000,-

Exkluzivní vydavatel

m2.

URČICE RD 3+1 s garáží a zahradou, výměra
pozemku 818
SLEVA 1.465.000,-Kč

RD
OTAS L AV I C E
- 5+1, řadový,
2.NP s průjezdem a menším dvorkem, napojen na veškeré inženýrské sítě. Pozemku je 190 m2.
CENA k jednání v RK.

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
2
m , výměra pozemku 211m2.
CENA: info v RK

m2.

Čelechovice Kaple - RD
3+1 s malou
zahrádkou,
pozemek 251

CHATY
RAKOVÁ U
KONICE rekreační chalupa včetně
selského zařízení se zahradou a zemním sklepem. Po2
zemek 584 m .
CENA 580.000Kč

PRONÁJMY
BYT 1+kk, Okružní, část. zaříz., 4. p.
Cena: 5.300,- Kč/měs. vč. ink.
BYT 1+1, nám. Spojenců, 45 m2, vl. topení, pěkný.
CENA: v RK
Byt 1+1, Pod Kosířem,1. patro, vl. topení.
CENA 4.500 Kč+ink./měs.
BYT 3+1, v centru města, cihla, 139
m2, 2.p, nadstandard. byt, možnost pron.
garáže.
CENA 9.000,-Kč+ink.

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
RD – PRODEJ

Byt 1+1, Sídl. svobody, OV, 3.patro,
lodžie, dům po revitalizaci, volný.
CENA: 585.000,-Kč
BYT 1+kk, Okružní, 4.p.
CENA 470.000,-Kč
PV - V. Špály, DB 3+1, panel, 69 m2,
5.NP, byt po rekonstr., dům po revitalizaci.
CENA: 1.290.000,-Kč
PV-BELGICKÁ 3+1, OV, 1. NP,
73 m2, lodžie.
CENA 1.240.000,-Kč
PV- B. Šmerala, DB 3+1 s lodžií v 1.NP, 77
m2. Dům po revitalizaci.Pokoje jsou situovány na S a V. CENAK JEDNÁNÍ V RK.
PV - Moravská - BYT 1+1 v OV, 38
m2, 1. NP panelového domu. Bytový
dům po revital.. Byt je ihned volný.
CENA k JEDNÁNÍ V RK.
PV - Třebízského, 1+1, 49 m2, cihla, po rekonstr.,vl.plyn.vytápění,dvorek CenavRK

STAVEBNÍ POZEMKY pro RD:
OTASLAVICE, k výstavbě RD, IS na
hranici poz.
CENA 300,-Kč/m2.
ALOJZOV- výměra 3332 m2, možnost rozdělení poz.
na tři parcely. IS u
hranice pozemku.
CENA: SLEVA, info v RK
MOSTKOVICE - pozemky od 480 m2,
CENA od 510.000,-Kč
Kralice - 1 000 m2, inž. sítě, CENA: v RK
Zdětín - 1 064 m2, inž. sítě
CENA: 640.000,-Kč
Biskupice - 1 027 m2 CENA: 530.000,-Kč
Olšany u PV - inž. sítě
CENA: 1.400,-Kč/m2

◘ Prodej domu 4+1 v Domamyslicích, patrový řadový, zast. pl.149m2, zahrada 134m2.
Topení WAF. Nutno vidět. Cena 850 000Kč

www.PATRIOTreality.cz
RD 1+1 Ptení - Prodej rodinného domu k rekonstrukci,
možnost rozšíření, vhodný k bydlení i k rekreaci, celkoCena: 550.000 Kč
vá výměra pozemku 1 039m2.

2+1 Šárka, PV
Tel: 777 231 606
DB s možností okamžitého převodu do OV, 3. patro, panel, byt je v původním udržovaném stavu,
ústřední topení, plastová okna, prostorná předsíň.
Cena: 750.000 Kč

◘ Prodej domu 1+1 v Čechách pod KosíCena 445 000Kč
řem, zahrada 324m2

RD 2+1 Určice – přízemní rodinný dům s garážovým
stáním a zahrádkou, celková výměra pozemku 476m²
cena 490.000 Kč

◘ Prodej RD 7+1 po kompl. Rekonstrukci v
Hrochově, garáž, zahrada, vjezd na pozemek,
velmi pěkný, nutno vidět. Cena 1 650 000Kč
2+1 V. Špály
Tel: 777 231 606
OV, 52 m2, 7. patro, panel, výtah, lodžie, šatna a
sklep. V bytě jsou neprůchozí pokoje, zděná koupelna s novým obkladem, plovoucí podlahy.
Cena: 800.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

Pronájem 4+kk Olomoucká, PV Tel: 777 231 606
Nadstandard, zvýšené přízemí, cihla, po kompl. rekonstrukci, 100 m2, v koupelně vana i sprcha, podlahové vytápění, biokrb, kuchyňská linka s vest.
spotřebiči, terasa.
Cena: 10.000 Kč/měs.

RD Doloplazy
Tel: 777 231 606
RD 2+1, lokální plynové topení, el. bojler, obecní
vodovod, kanalizace, střecha sedlová, krytina tašky. Za domem dvorek, zahrada o výměře 337 m2.
Cena: 400.000 Kč

1+1 M. Pujmanové, PV
Tel: 777 231 606
OV, 34 m2, II. patro, panel, balkon, dálkové vytápění.
Dům po celkové rekonstrukci, byt v původním stavu.
Volné ihned.
Cena: 450.000 Kč

Chata Záhoří
Tel: 777 231 606
Vlastní studna, elektřina, suché wc s odpadem do
septiku, nová hliníková střecha, oplocený pozemek, zahrada 600 m2, příjezd autem až k chatě.
Cena: 400.000 Kč

Byty - prodej
BYT 1+1, Sídl.
svob., OV,
4.patro, lodžie,
dům po revitalizaci, volný,
CENA: 585.000,-Kč

www.kk-reality.com

e-mail: prostejov@patriotreality.cz

RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků
636m²
cena 990.000 Kč
RD 4+1 Kralice na Hané - řadový,dvoupodlažní,podsklepený,
2
2
pozemek 497m , zahrada 482m , garáž, vlastní studna, ÚTna tuhá
palivaaplynovýmkotlem. Cena1.190.000Kč-Rezervováno

RD 5+1 Prostějov – Čechůvky - patrový rodinný dům se
dvorem , zahrádkou a garáží, částečně podsklepený, prošel rekonstrukcí,celkovávýměrapozemku359m2 Cena: 2.550.000 Kč

RD 7+kk Plumlov – Žárovice - rodinný zděný přízemní dům
s podkrovím a dvojgaráží, atypicky řešený, rozsáhlá okrasná zahrada, celková výměra pozemku 3 073 m2. Cena informace v RK
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží, celková plocha pozemku 517m² cena 1.650.000 Kč

VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD + mlýn Dobromilice - patrový rodinný dům se zahradou, stodolou a bývalým mlýnem cena 990.000 Kč
RD3+1Lutín–přízemnírodinnýdůmsgaráží,dvoremazahradouocelkovévýměře990m²
Cena1.600.000Kč

BYTY – PRODEJ

PRONÁJEM NEBYT. PROSTORY:
Pronájem zavedeného kosmetického a masážního salonu naproti OD
Prior, 2. patro, výměra 47 m2,
CENA 5.900,-Kč/měs+ energie.

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

Byt 1+1 Prostějov, Sídl. Svobody – OV, 5.NP-panel, 35 m², dům po
kompletnírekonstrukci
cena600.000Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty, DB, cihlový, 1.NP, 32m2, plastová okna, plyn.topení, možnost převodu do OV cena 750.000Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály - DB, 67 m2, v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 850.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého - DB, 75 m2 v 6.NP panel,
plastová okna, zděné jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový
Cena 1.450.000 Kč
výtah, zateplení, velký sklep 9m2.
Byt 3+1 Prostějov, Západní - DB, cihlový,1.NP, 77 m2, dům i byt
po kompletní rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Finská – DB, 1.NP, 68m², panel, byt po rekonstrukci
Cena1.550.000Kč

BYTY – PRONÁJEM

3+1 Partyzánská, PV
Tel: 777 231 606
OV, 78 m2, lodžie, alkovna, byt po kompl. rekonstrukci, zděná koupelna, nová dřevěná kuchyň,
pokoje neprůchozí. Klidná lokalita s možností
parkování u domu.
Cena: 1.330.000,- Kč

Byty1+kkaž2+kkProstějov,Svatoplukova cenaod 5.000Kč
Byt 1+kk Prostějov, Kotěrova – podkrovní s garáží, 90m²
cena 7.500 Kč/měsíc + inkaso
Byt 2+1 Prostějov, Rejskova – 93m² cena 6.000 Kč/měsíc + inkaso
Byt 3+1 Plumlov, Lesnická
cena 6.500 Kč/měsíc
Byt 3+1 Prostějov, E.Beneše
cena 7.000 Kč + inkaso

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

Garáž, Prostějov – Žeranovská
cena 1.000 Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140 m² vhodné jako
kanceláře, možnost parkování ve dvoře cena: 1.100 Kč/m²/rok
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m²cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
RD Hrubčice
Tel: 777 231 606
Dvougenerační RD se dvěma byty 2,5+1 a 2+1.
Rekonstruováno v roce 2005, byty mají vlastní
vchod jak z ulice, tak na zahradu o výměře 500m2,
dvě garáže.
Cena: 2.000.000 Kč

Pozemek Vřesovice
Tel: 777 231 606
K prodeji stavební pozemek v obci Vřesovice, rovinatý terén, obdélníkový tvar o výměře 900 m2,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. Dálnice Brno
- Olomouc 2 km.
Cena: 480Kč/m2

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

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

BYTY PRONÁJEM:
1+kk, n/z, Rejskova, PV
1+1, z/c, Pod Kosířem
2+1, n/p, Francouzská, PV
4+1, n/c, Centrum PV

4.500,-/měs.+ink.
5.000,-/měs.+ink.
6.900,-/měs.vč.ink.
8.000,-/měs.+ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, db/p, Moravská, PV
2,5+kk, db/c, Joštovo nám., PV
3+1, db/p, Belgická, PV

580.000,- Kč
550.000,- Kč
1.250.000,- Kč

Nájemní dům Prostějov, na ulici Komenského se čtyřmi bytovými
jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1 62 m2 a 2+1 66 m2,
2.NPbytovájednotka3+1138m2 ave3.NPbytovájednotka3+1141m2 s
možnostírozšířenídopůdníchprostor.Cena:3.500.000Kč-Rezervováno

NEBYTOVÉ PROSTORY PRONÁJEM
Garáž, Lidická,PV
Nebyt. prostorSvatoplukova, PV

900,- Kč/měs.
6.000,-/měs.

POZEMKY:
Němčice, 846 m2
Kraličky, 500-1500m2,
Olšany, 900m2

250,-Kč/m2
580,-Kč/m2
900,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Kostelec na Hané
RD Nezamyslice
RD Klenovice na Hané

780.000,- Kč
860.000,- Kč
1.800.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané, pražírny
kávy v obci Čelechovice na Hané sestávající z administrativní budovy s bytem 4+kk, výrobních a skladovacích prostor o celkové ploše
cca 640 m2. Výměra pozemků 1142 m2. Bližší informace v RK.

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici, celková
výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Lázně Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou rodinných domů o celkové
Cena 800 Kč/m2
výměře 1633 m2, 9 km od Prostějova.
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD, inženýrské sítě na
hranici.Celk.výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

POZEMKY - PRODEJ

Zahrada Ptení – celková výměra 3395m², prodej možný po částech
cena 120 Kč/m²
Slatinice - orná půda, výměra 9882m², do budoucna možnost převedení na
stavební pozemek
cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m², do budoucna možnost převedení na
stavební pozemek
cena 200 Kč/m²
Kompletní nabídku naleznete také na www.reality-kocourek.cz

◘ Prodej bytu 1+kk, 1. patro ze 4. cihlového
domu s výtahem, Kotěrova ulice. Byt je po
kompletní rekonstrukci. Byt o celkové výměře
Cena 665 000Kč SLEVA
30 m2.

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií, pěkný,
klidné místo
Cena 740 000Kč SLEVA
◘ Prodej bytu 1+kk, 30m2, po rekonstrukci,
zvýšené přízemí, lodžie. Cena 530 000Kč
◘ Pronájem bytu 2+1 se šatnou a lodžií.
Dům po rekonstrukci.
Cena 6500 za měsíc vč. Ink.

... ještě novější

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 :

A) RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
B) RD 3+kk, Plumlov
C) 2+1 OV, Sídl.E.Beneše, 64 m2
D) 1+1 DR, Tylova, 32 m2
E) 3+1 OV, A.Slavíčka

1.990 tis.Kč
1.350 tis.Kč
799 tis.Kč
549 tis. Kč
1.350 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 E.Husserla, zrekonstr.
6 tis.+ ink.
1+1 Krasická
6,5 tis.vč.ink.
1+1 Krasická,
6,5 vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5,2 tis.vč.ink.
1+1 Kostelecká
5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink., zaříz.
1+1 v Kostelci
5 tis.vč.ink.
1+1 Určická, 1.P.
5,5 tis.
1+1 E.Beneše, část.zař.
6 tis.
2+1 Belgická
6,8 tis.+ elekt.
2+kk Jezdecká, podkr., zrek.
5,8 tis. + ink.
2+1 Západní
7,9 tis.vč.ink., možno i garáž
2+1 Krasická
7,9 tis. vč. ink.
2+1 Vrahovická, v RD, zaříz.
5,6 tis. + ink.
2+1 Vl.Ambrose
6,8 tis. vč.ink., od 1.10.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Ječmínkova 5,5 tis.+ ink.
2+1 Olomoucká
5 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Krasická
8 tis.+ ink.
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
8 tis.+ ink.
3+1 Švýcarská
7 tis.+ ink.
7 tis.+ inkaso
3,5 +1 v centru Pv, 92 m2
7 tis.+ ink.
3+1 Hvězda, 85 m2, zahrada
3+1 Krasická, v RD, zahrada
9 tis.vč.ink.
4+1 Partyzánská
8 tis.+ ink., trv.pobyt
RD 5+1 u nové nem.
9,9 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
390 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
390 tis.Kč
1+1 OV, Kostelec n/H
520 tis.Kč
1+1 DR, Tylova
549 tis.Kč
1+1 OV, E.Beneše
639 tis.Kč, po rek.
2+1 DR, Kralice
450 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2
2+1 DR, Zrzavého, 61 m
770 tis.Kč
2+1 OV, 55 m2, Síd.Svob
790 tis.Kč
2
820 tis.Kč
2+1 OV, 57 m , Dolní
2
2+1 OV Bulharská, 64 m
950 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.220 tis. Kč
2
3+1 OV panel, Anglická, zaříz., 74 m
1080 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.260 tis.Kč
1.290 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV Sídl.Svob, 76 m2
1.300 tis.Kč
RD :

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
2+1 Unčice, i jako chalupa
3+1 Dolní, 80 m2
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
3+1 Dub n/M, 344 m2
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
4+1 Kralice n/H, 250 m2, garáž
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
6+1 Určice, se zahr., garáží
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
8+3 Rumunská, zahrada, garáž
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

380 tis.Kč
370 tis.Kč !!!
750 tis.Kč
700 tis.Kč !!!
865 tis.Kč
890 tis.Kč
1.020 tis.Kč
1.290 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 mil.Kč
1.650 tis.Kč
1.880 tis.Kč
2.190 tis. Kč
2.220 tis.Kč
2.770 tis.Kč
4.800 tis.Kč

Komerční prostory :

790 tis.Kč

Zeměd.usedlost - 1000 m

2

Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

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

3+1 Seč, pěkná chata, celor.obyv., 400 m
4+1 Chata ve Ptení, krásné prostř., 234 m2
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Stražisko
2

520 tis..Kč
670 tis.Kč
519 tis.Kč
340 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
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,
Určice - 1100 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Alojzov - 1800 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

1+1E.Beneše 44m2
620.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek.
990.000Kč
2+1 V.Špály OV 62m2
730.000Kč
2+1 Zrzavého 63m2
769.000Kč
2+1 Šárka OV 60m2 po rekonstrukci
820.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+kk V.Špály po celkové přestavbě
1.000.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.200.000Kč
3+1 Anglická 75m2 OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.189.000Kč
3,5+1 Sidl. Svobody 82m2 OV 1.260.000Kč
3+1 M. Pujmanové OV cihla 2x lodžie
1.299.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Libušinka 34m2 lodžie
690.000Kč
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+1 Šárka 68m2
700.000Kč
2+1 Kralice 60m2
750.000Kč
2+ 1 Sidl. Svobody OV 54m2
850.000Kč
990.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
3+kk Svatoplukova cihla 197m2 OV 1.230.000Kč
3+1 A.Slavíčka po rek.75m2 1.245.000Kč
Volejte: 732 285 189
3+1 Francouzská OV po rek. 1.270.000Kč
2+1 E. Beneše DB po celk. rek. 999.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Hruška
289.000Kč
RD 2,5+1 Konice výhodná cena 499.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
719.000Kč
RD 3+1 Alojzov dvůr zahrada 600.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rekonstrukci, zahrada
k jednání 839.000Kč
RD 3+1 PV-Krasice
1.850.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otinoves
290.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
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 4+1 Němčice
799.000Kč
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek.1.100.000Kč
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.050.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
1.350.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 4+1 PV po rek. garáž, krb 1.565.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x2+1 PV zahrada
2.000.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr.
1.030.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada
1.399.000Kč
RD 4+1 Kazín v rek. + zahrada 1.860.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 7+1 Kralice dvůr zahrada
info v RK
RD 4+kk Přemyslovce po rek. 1.799.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, dvůr, zahr. 2.699.000Kč
RD 3+1 Prostějov se zahr., pěkná lokalita
2.900.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec nov. před dokonč. dvojg. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
Novostavba PV Vrahovice zahrada 3.900.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha
81m2
1.860.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha
97,3m2
2.270.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice obytná plocha 105m2
2.280.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice ob.plocha114m2
garáž, zahrada
2.970.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 60m2, zahrada
560m2
1.734.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 71m2,
zahrada 500 m2
1.951.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov ob. plocha 87m2,
zahrada
2.277.000Kč
RD 4+kk Bystročice obytná plocha 87m2
2.510.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična,
spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč,
pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.

88 tis.Kč
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
450 Kč/m2
320 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

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

Nabídka realit a nemovitostí

Volejte: 739 322 895
1+1 Šafaříkova 40m2 cihla 4.600Kč+ink
1+1 B.Němcové cihla po rek 5.200Kč+1200ink
1+1 Tylova 39m2+lodžie 5.500Kč vč.ink
1+1 Svornosti 40m2, lodžie, cihla 5.500Kč vč. ink
1+1 Sidl. Svobody
5.900Kč vč. ink
2+1 Fugnerova 45m2 centrum města
5.000Kč +ink
2+1 Dvořákova 71m2 cihla 5.000Kč+ink
2+1 Západní panel část rek.
7.000Kč vč. ink
2+1 Okružní 60m2 nová kuch. linka 7.500Kč vč. ink
2+1 Západní 60m2 cihla 7.900Kč vč. ink
2+1 Pod Kosířem po rek. cihla 8.000Kč vč. ink
3+1 Plumlov 80m2+garáž 7.000Kč +el. 900Kč
3+1 Šárka 80m2 i zařízený 8.000 Kč vč. ink
3+1 Krasická v RD zahrada
9.500Kč vč. ink
RD 1+1 Ohrozim zahrada, dvorek6.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.500Kč+ink
1+1 Kolárova
5.000Kč vč. ink
2+1 Bulharská po rekonstrukci 7.500Kč vč.ink
2,5+1 Olomoucká 100m2
6.000Kč+ink
3+1 Anglická 75m2 po rek.
7.000Kč+ink
RD 3+1 Luká u Konice
9.000Kč+ink.
4+kk Dolní 100m2 garáž
7.500Kč+ink
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
RD 3+1 Mostkovice zahr.
7.000Kč + ink
2+1 Suchardy panel 55 m2 7.000Kč vč.ink
2+1 Rumunská cihla 55 m2 6.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Pozemek stavební Otinoves 2.000m2 399.000Kč
Pozemek stavební Vícov 950m2
450Kč/m2
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron.kanceláře 68m2 nám.T.G.M. 15.000Kč vč.ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem kom. objektu Kralice 30.000Kč+ink

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
Volejte: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA


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

VOLEJTE: 739 322 895

www.realitypolzer.cz
yp

REALITY

REALITY

REALITY

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ
NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
775 158 894

Prodám byt 3,5 +1, Sídl. svob., OV,
75 m2, vnitřní úpravy, dům po celkové rekonstrukci, klidné místo,
dobrá dostupnost. Cena dohodou.
Tel.: 603 250 008

Prodám byt 3+1 v OV, PV - Krasická,
64m², plast. okna, lodžie, nová kuch.
linka, dům zateplen. 1.060.000 Kč.
RK nevolat. Tel.: 602 570 658

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. Pv a okolí. 739 322 895.
Nabízím odměnu 3 - 10 000 Kč
tomu, kdo mi „dohodí“ jakoukoli
nemovitost k prodeji. Případnou
exekuci vyplatím. 731 541 589

RODINNÉ DOMY
Prodej pěkného RD 3+1 +G, Šubířov.
Cena: 895.000 Kč
Prodej samost. bytu 4+1 s garáží a zahradou ve zvýš. přízemí 2-gener. patrového RD (ideální 1/2)Cena 1.550.000 Kč
Pronájem RD 3+1 se zahr. v
Mostkovicích. Cena 7.000 Kč/měs. + en.
RD v rekonstrukci ve Studenci.
Cena 250.000 Kč
Prodej zrekonstruovaného RD 3+1
Hamry.
Cena 1.195.000 Kč
Prodej RD 6+1 Otaslavice.
Nová cena: 1.790.000 Kč
Prodej přízem. RD 2+1 k rekonstr. PVJihoslovanská
Cena v RK
Prodej řadového dvougeneračního RD 2x3+1
sezahradouavlast.stud.vAlojzově.
Cena1.390.000Kč
Prodej1/2RDvHrušcevčetnězahrady.
Cena225.000Kč

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.190.000 Kč
Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z s
teras. ve Vrahovicích. Cena 2.100.000 Kč

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* Byt 1+1 Dobrovského 600.000 Kč
* Byt 1+1 Kotěrova 610.000 Kč
* Byt 1+1 Dolní
650.000 Kč
* Byt 2+kk nám.Spojenců
800.000 Kč
* Byt 2+1 Šárka
830.000 Kč
* RD 3+1 Bílovice 1.050.000 Kč
* RD 5+1 Plumlov 2.200.000 Kč
* RD 3+1 Domamyslice
2.900.000 Kč
* Chata, Bělecký Mlýn 550.000 Kč
* Stav.pozemek 1150m2,vč.sítí,
Vrahovice
* Pronájem bytu 3+1, cihla, Studentská
Do nabídky přijímáme:
* byty a domy
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: GFB, Ing.Zuzana Kučerová,
Wolkerova 3 (1. patro nad Botanico Café),
774 409 430, prostejov@byty-gfb.cz
ODKOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou půdu,
trvalý travní porost, ostatní plochu.
RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 775 151 681
Hledám ke koupi stodolu, velkou
garáž, zbořeniště, zemědělské stavení v Prostějově a okolí do 10 km,
rychlá platba. Tel.: 775 150 529

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerč. účel.. Cena 2.490.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 2+1, PV-Zrzavého Cena 790.000 Kč
Prodej DB 3+1 s balkonem, PV-A.Slavíčka
69m2, 5. patro s výtah.
Cena 1.090.000 Kč
DB 4+1 s balkonem v PV-Belgická, po rek.,
panel., výtah., 4.p., 78m2, možno přikoupit garáž
Cena 1.490.000 Kč

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Pronájem zd. garáže 19 m2, s bezp. zámky,
v PV za Močidýlkami. Cena 900 Kč/měs
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 2+kk v RD,část.zař., PVVrahovická
Cena 5.000 Kč+en.
Pronájem 2+1, 70 m2, PV-centrum
Cena 6.000 Kč+en.
Pronájem samostat. bytu 1+1 v RD se zahr. v
Ohrozimi.
Cena 3.000 Kč+3.000 Kč/en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena4.150.000Kč

Prodej komerčního obj. v centru PV, 140m2.
Cena 2.100.000Kč
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.060.000Kč
Prodejvýr.halyskanc.prostory,skladyapodkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou, vinotékou a dvěma obchody v historickém
centru Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PROSTĚJOV, 7x st. poz. od 450 do 890m2
1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, orná půda 2,8 ha 70Kč/m2
ALOJZOV, st. poz. 2918m2
390Kč/m2
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2 490.000 Kč
Vřesovice parcela 744 m2
290.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 120 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kostelec na Hané, různé výměry 550 Kč/m2
NOVINKA

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net
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Pronajmu byt 1,5 +1 v PV. Nájem
4.800 Kč. Tel.: 608 111 622
Prodám cihlový byt 2+1 ve zvýšeném přízemí, klidná lokalita blízko centra – ul. Rumunská. Velmi
dobrý stav, vybavený, k nastěhování ihned. K bytu náleží menší společná zahrádka. T.: 608 887 664,
Ing. Novák
Pronájem krytého garážového stání
v autoparku sídl. Západ, Francouzská ul., PV. Tel.: 604 430 934
Pronájem bytu 2+1 v centru PV po
rekonstr., velice hezký, parkování
v domě. Tel.: 777 862 900
www.ubytovaniuparku.net
Pronajmu garáž v ul. Boženy Němcové, PV. Tel.: 603 726 030
Pronajmu nebytové prostory 40 m2 u
centra PV. 5 500 Kč, tel.: 724 337 984
Pronajmu 2+1, 5.000 Kč. 723 565 897
Pronájem obchodních prostor 16
m2 s výlohou v centru PV. Tel.:
777 862 900
Hledám byt 2–3+1 nebo RD v PV
a okolí. Stav ani cena nerozhoduje.
Tel.: 775 063 310

Pronajmu obchod na hlavní ulici
v PV, 62 m2. Tel.: 725 549 790,
602 787 096
Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
*Byt 1+1 Moravská 610.000 Kč
*Byt 2+1 J. Zrzavého 770.000Kč
*Byt 3+1 po rekonstrukci,
1.060.000 Kč
*Byt 3+1 Šmerala, 1.385.000Kč
*RD Kralice na Hané 1.320.000 Kč
*Pronájem garáže 1.300 Kč/měsíc
* Pronájem kanceláře v centru města
6.500 Kč
* Prodej zahrady, Vícov 90.000 Kč
www.bez-starosti.cz
Pronajmu pokoj v RD. Telefon:
606 392 814
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 722 185 996)
1+1 E. Beneše 5.500 Kč vč. ink
2+1 St. Suchardy 4.880 Kč + ink
2+1 Šlikova
5.000 Kč + ink
2+1 Raisova
5.000 Kč + ink
3+1 Olomoucká 4.300 Kč + ink
3+1 Belgická
6.000 Kč + ink
VÝBĚR Z NABÍDKY:
(tel.: 777 089 860)
1+1 E. Beneše
600.000 Kč
2+1 Dvořákova
790.000 Kč
3+1 Bohuslavice po rek. 800.000 Kč
2+1 E. Beneše
820.000 Kč
2+1 Moravská
995.000 Kč
3+1 Olomoucká
1.010.000 Kč
Nový RD Vřesovice 900.000 Kč
(k dokončení, Porotherm, kompl. IS )
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Pronajmu byt 2+kk, 45 m2, nadstandard po kompletní rekonstrukci,
přízemí, 7.000 Kč měsíčně včetně
inkasa, vratná kauce 7.000 Kč, klidná
lokalita. Tel.: 603 707 033
Pronajmu byt 2+1 za 7.000 Kč vč.
ink. Tel.: 774 330 634

Pronajmu pěkný byt 3 + 1. 5.000 Kč
+ ink. T.: 737 508 611.
Prodám byt 2 + 1, v OV, kompletně po rekonstrukci, ihned volný,
Kostelec na hané, 888.000 Kč. RK
nevolat. T.: 737 212 240.
Pronajmu byt 2 + kk, PV. V přízemí.
Ve středu města. Tel.: 774 17 02 75.
Pronajmu byt 4+1 po rekonstrukci,
v centru Pv. Cena 8.000 Kč + ink.
Tel.: 605 247 968
Prodám byt 3+1 v OV v Nivě s garáží, 450.000 Kč. RK nevolat! Tel.:
776 161 600
Pronajmu zavedenou restauraci
v atraktivní lokalitě u PV s možností ubytování. Od 1. 1. 2012.
Tel.: 737 941 529
Pronájem nebytových prostor
v centru PV 67m2, 63m2,
73m2,350m2. Tel.: 725 549 790,
602 787 096.
Pronájem zrekonstruovaného bytu
3+1 na Anglické ul. 7.000 Kč + inkaso. Volný ihned. Tel.: 724 646 479,
e-mail: silvie102@hotmail.com

Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
602 860 298

Pronajmu cihlový byt 1+1 poblíž
lesoparku Hloučela. Původní stav.
Tel.: 776 810 375

Pronajmu za 2.000 Kč kadeřnické
křeslo. Tel.: 724 337 984

Pronajmu pěkný byt 2+kk v PV,
Vrahovická ul. Tel.602775607

Pronajmu garáž v RD za místním nádražím. Tel.: 606 392 814

Pronajmu byt 1+1 na Sídl. Svobody a po část. rekonstr. Volný ihned.
6.500 Kč vč. ink. Tel.:
774 364 582

Prodám byt 1+1 v bytovém domě,
46 m2, bez balkónu, Winklerova
ul., Prostějov. Cena 490.000 Kč
RK nevolat! Tel.: 777 015 249
Stav. pozemek ve Vrahovicích o
výměře 521 m2, rozměr 20 x 27
m2. K pozemku bude vybudovaná
příjezdová komunikace v zámkové
dlažbě včetně všech ing. sítí přímo
k pozemku. V klidné části obce, na
hranici pozemku vzrostlé stromy z
druhé strany plánovaná odpočinková
zóna – park. Cena: 299 575,- Kč +
podíl na inž. sítích. Tel.: 608 601 719

Pronajmu garáž za Lidickou ulicí.
Tel.: 608 611 684

Pronajmu 1+1, PV, 607 919 040

Pronajmu garáž za Brněnskou ul.,
1.000 Kč/měs. 737 488 473
Pronájem zařízeného bytu 3+1 vč. garáže, PV - Krasice. Tel.: 777 709 229,
volat 18 až 20 hod.
Pronajmu garáž v ul. Boženy Němcové. Tel.: 608 458 147
Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1.
PV, Kostelecká ul. Vybavení dohodou. 8500 Kč/měs. 605 458 173
Pronájem nebytových prostor od 1.12.
2011 na velmi frekvent. místě – Svatoplukova 18, PV. Tři průchozí obch.
místnosti cca 60 m2 + WC a umyvadlo. Výhodně. Tel.: 731 012 213
Pronajmu garáž ve Vrahovicích u železničního podjezdu. Cena 500 Kč.
Tel.: 775 250 572
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na Hané.
Tel.: 773 281 175
Prodám DB 1+1, 395.000 Kč. Jen
SMS, ne RK! T.: 736 430 870
Pronájem bytu 2 + 1 v RD, 72 m2,
PV. Nájem 7.500 Kč včetně inkasa.
Tel.: 739 250 495.
Pronajmu 1 + kk. RK nevolat. Tel.:
608 934 426
Pronajmu garsonku, 2.700 Kč. Tel.:
724 337 984
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV. Tel.:
777 710 285
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658.
Prodám řadovou betonovou garáž
u sídliště Hloučela – ul. J. Lady.
Cena 265.000 Kč. RK nevolat!
Tel.: 732 405 757
Prodám zděnou garáž na ul. C. Boudy
vč. pozemku a části příjezd. komunikace. Cena.: 285.000 Kč. RK ne!. T.:
734 741 594

Nejširší
nabídka realit
a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte:

Prodám byt 4+1 v OV, PV, Sídl.
svobody, 73m², sprch. kout, plast.
okna, lodžie, dům zateplen. Žádaná
lokalita. 1.130.000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 570 658

608 960 042

Prodám DB 1+1 v Pv, Tylova ul.. Pěkný, částečně zařízený, cena 530 000 Kč.
RK ne! Tel.: 603 533 860

inzerce@vecernikpv.cz

Pište:

Nabídka realitních kanceláří, inzerce

... ještě novější
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Tel.: 605 011 310
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Kancelář:Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

Lenka Dokládalová, PROMET REAL, s.r.o.

 777 95 20 27

zelená linka: 800 850 850

e-mail: dokladalova@prometreal.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
www.prometreal.cz

• RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
• RD 2+1, 3+1 Otaslavice
• Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
• Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
• Byt 1+1, OV po klienta s hotovostí
• Byt 4+1 po rekonstrukci
• Pronájem bytu 1+1
• Pronájem menšího RD se zahradou
• orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
Byt OV 2,5+1 ul. Krapkova, 4. NP, 74 m2, část. po
rekonstrukci, plastová okna, vl.topení a ohřev vody,
volný ihned,
cena: 1.300.000,- Kč
Byt OV 3+1 ul. Nerudova, 2. NP, 129 m2, nadstandardní cihlový byt v klidné lokalitě blízko centra, 2
lodžie, dvougaráž 40 m2, prostorné neprůchozí
pokoje, vl.topení i ohřev vody, v ložnici klimatizace,
cena: 2.599.000,- Kč

N O V I N KA!
3+1,Dobrochov,432m
RD 3+1,Dobrochov,
,
,432m
m2,zahrada,po kompletní rekonstrukci
info v RK
B Y T Y prodejj
2
1+kk,OV,Družstevní,29m
490.000,-Kč
1+1,OV,Raisova,35m2
580.000,-Kč
1+1,DB,Kostelecká,32m2
560.000,-Kč
1+1,DB,Třebízského,49m2
info v RK
2+kk,DB,Tylova,40m2
799.000,-Kč
2+1,DB, Dykova,53m2
840.000,-Kč
2+1,OV,E.Beneše,56m2
999.000,-Kč

Poptáváme pro klienty

Byty,
y y, domy,
y, chaty,
y, pozemky…Prostějov
p
y
j a okolí….
rodinné domy
y i k rekonstrukci
PLATBA V HOTOVOSTI
Děkujeme za nabídky, za případný tip…. ODMĚNA ! ! !
Aktuální poptávka
p p
:
- Rodinný dům v Prostějově nebo okolí
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena nerozhoduje ! ! !

Tel: 605 011 310
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci ,prostorný byt se čtverc.
předsíní, VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
3+1,OV,Resslova, 68m2
1.299.000,-Kč
3+1,DB,Okružní,72m2
1.199.000,-Kč
N OVI N KA! ! !
3+1,DB,B.Šmerala,71m
3+1,DB,B.Šmerala
, ,
,71m2,šatna,sklep,
lodžie,nízké
,
náklady
y
1.150.000,-Kč
,
3.5+1,sídl. Svobody,3.patro
1.260.000,-Kč
DOMY p
prodejj
RD 3 bytové jednotky,3+1,1+1,4+1,garáž,
zahrada,nedaleko centra
info o ceně v RK!
RD 5+1,Přemyslovice,vjezd,dvůr,zahrada,
plastová
okna
1.500.000,-Kč
p
,
RD 3+1,Seloutky,šatna,možnost
3+1,Seloutky,
,
y,šatna,možnost rozšíření,
dvůr,po
1.250.000,-Kč
p rekonstrukci
,
RD 4+1,Brodek u PV
590.000,-Kč
N OVI N KA! ! !
RD 3+1,Domamyslice,po
3+1,Domamyslice
,
y
,po kompl.rek.,
velmi pěkný
info o ceně v RK!

RD 5+1,Vřesovice,dvůr,garáž,klidná část obce
CENA DOHODOU!
SNÍŽENÍCENY!!!
RD 4+1,PV,Dolní,dvůr,zahrada,k bydlení i
podnikání SLEVA ! ! !
1.299.000,-Kč
RD 2+1,5+1,Vřesovice,1315m
2+1,5+1,Vřesovice,
,
,
,1315m2,zahrada,
dvůr,vjezd,velmi prostorný,ihned k nastěhování
1.650.000,-Kč
RD Vícov, 3+kk, zahrada, vjezd, plyn, elektřina, voda
350.000,-Kč
Prostějov,tři
RD Prostějov
j ,tři bytové jednotky 4+1,
2 x 3+1,podkroví,k
p
bydlení
y
ip
podnikání,
VÝHODNÁ INVESTICE
1.980.000,-Kč
,
Chata Přemyslovice,velmi pěkná,k celoročnímu
užívání
280.000,-Kč
,
RD Vrahovice,nutná,část.rek.,garáž,dvůr,
Vrahovice,,nutná,část.rek.,garáž,dvůr,
vjezd,
1.350.000,-Kč
j , ZAHRADA
,
RD Skalka,možnost rozšíření,po rekonstrukci,
ZAHRADA
1.100.000,-Kč
RD 2x2+1,Nám.Práce,170m
2x2+1,Nám.Práce
,
,170m2,dvorek,
celopodsklepený
1.939.000,-Kč
p
p ý
,
Pozemky- Čechovice,
Čelechovice
na Hané
Č
Č
Otaslavice, pozemek na stavbu rd či chaty
ve Ptenském Dvorku 3.000 m2
750.000,-Kč
PRONÁJMY 1+1,, 2+1,, 3+1
1+1,Tylova,34m2,zařízený
1+1,B.Němcové,43m2,cihla
1+1,Joštovo nám.,cihla
3+kk,nám.TGM,70m2

3.500,-Kč
4.000,-Kč
4.000,-Kč
5.000,-Kč

Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH STĚHOVÁNÍ ,
VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE PRÁVNÍ SLUŽBY
Výkup a oddlužení bytů, domů……
Vyplacení24hod.VOLEJTE!/sms

Tel: 605 011 310
Tel: 724 906 630

VZPOMÍNÁME

Nová
N
Nov
ová vý
výstavba
ý ta
ýsta
bytů Rezidence
enc Florián
oriá
ián
á
RD se zahradou Studenec – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2, vl. studna,
plyn před domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce
nebo demolice,
cena: 245.000,- Kč
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice
2
na Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m2, obecní
vodovod, plyn před domem, volné ihned,
cena: 490.000,- Kč
Doporučujeme! RD 5+1 s garáží Otinoves, zast.
2
2
pl. 209 m , zahrada 160 m , vl. studna, ÚT/plyn,
žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné k bydlení i
rekreaci,
cena: 1.290.000,- Kč
Chalupa 2+1 Zborov, okr. Šumperk, zast. pl. 50 m2,
2
zahrada 100 m , v rekonstrukci, volné ihned.
Cena: 392.000,- Kč
NOVINKA! Rozestavěný RD 5+kk, Dolany u Olomouce, obytná pl. 120 m2, celková plocha pozemku 547 m2, dispoziční řešení : 1. NP – sociální zařízení, obývací pokoj s krbem propojený s jídelnou
a kuchyní, 2. Np, 3 x ložnice, sociální zařízení, IS
- plyn, kanalizace, obecní voda, el.,
Cena: v RK

St. pozemek Loučná n./D., výměra 2.228 m2, určeno k výstavbě rekreační nem.
Cena v RK
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2,
možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
Zahrada Žešov, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na rekreaci. Cena: 900.000,- Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE

Dne 22. listopadu 2011 vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka ROJKOVÁ
a 12. září 2011 uplynulo 5 roků od úmrtí
pana Antonína ROJKY.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Štěpánka a syn Vladislav s rodinami.

Maminko drahá,
jak rádi
bychom ti ruku podali
a k narozeninám popřáli,
leč můžeme jen kytičku
na hrob dát,
se slzami v očích
a láskou v srdci na tebe
vzpomínat.

Pronájem bytu 2+1, PV – ul. Šárka
Pronájem část. zařízeného bytu 2+1
cena: 6.900,- Kč/měs vč. energií

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

Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů
cena 2.890.000,- Kč

Pronájem bytu 1+1,
PV - ul. Šafaříkova

VZPOMÍNÁME

Dne 22. listopadu 2011
by oslavila 80.
narozeniny naše
maminka, babička
a prababička
paní Marie
KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Pronájem pěkného bytu 1+1,
cena: 5.500,- Kč/měs vč. energií

Dobrý člověk nikdy
neumírá v srdcích těch,

Dne 23. listopadu 2011
vzpomeneme 21. výročí
od úmrtí
pana Tomáše
SEKANINY
z Ohrozimi.
Dne 28. prosince 2011
by se dožil 105 roků.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Věra
s celou rodinou.

Kdo žije v srdcích
svých milých,
není mrtev,
je jen vzdálen.

RD PV – ul. Na příhoně

Dne 24. listopadu 2011
uplyne 6 let od úmrtí
Honzíka
VYSLOUŽILA,
který zemřel
po prokázané vině
MUDr. Tomáše Hrubana
a MUDr. Petra Šišmy.
Stále vzpomíná
maminka s manželem
a sestra Zuzka.

Léta tiše plynou,
čas utíká,
Přesto na tebe, tatínku,
nikdo nezapomíná
p
Dne 17. listopadu
2011

Dne 20. listopadu 2011
tomu bude 1 rok,
co odešel
PhDr. Evžen
MUCHA.
22. listopadu
by se dožil 70 let.
Moc nám schází.
Prosím, vzpomeňte
s námi.
Děkuje Olga Muchová
s rodinou.

Dne 27. listopadu 2011
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí
pana Františka
DUDKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Dana,
Radim s rodinou,
Tomáš, vnoučata
Pavlínka a Radímek.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Prodej pěkného domu 3+1 ve
výstavbě,
cena 1.990.000,- Kč

Byt 2+1 DV, PV – ul. Družstevní

Prodej prostorného bytu 2+1,
cena: 750.000,- Kč

Byt 2+kk mezonet, PV, Tylova

Prodej dr. mezonetového bytu 2+kk po
rekonstrukci,
cena 1.290.000,- Kč

Dne 20. listopadu 2011
uplynul 1 smutný rok
od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Anna
DOSEDĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Jarmila, Helena
a Vladimíra
s rodinami

Dne 22. listopadu
by se dožil 80 let
pan Ondrej ŠTEFAN
ze Želče.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou.

uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
můj drahý manžel,
náš tatínek a dědeček,
pan Alois NIKODYM
z Ondratic.
S láskou vzpomínají
manželka,
neteř Slávečka,
dcera a syn
s rodinami.

Dne 21. listopadu
2011 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Františky
HOHNOVÉ
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Lenka,
synové Miroslav
a František
s rodinami.

Dne 23. listopadu
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí
pana Lubomíra
NAVRÁTILA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Božena,
synové Luboš a Roman
s rodinou.

Řádková inzerce

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

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

PRODÁM

PENÍZE VŠEM BEZ POPLATKŮ A TO JEŠTĚ
DNES. PŘIJEDEME AŽ K
VÁM. VYŘEŠÍM VŠE DO
HODINY. TEL.: 602 511 353.

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

Kdo mi nabídne zaměstnání
s výdělkem 20 tis. za měsíc?
Rodinné důvody. Mám SEŠ, je
mi 49 let. Jsem aktivní řidička.
Mohu i na ŽL (bez poč. investice). Kontakt na e-mail:
hakas1@seznam.cz

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: PENÍZE DO 30 MIN. BEZ
POPLATKŮ PŘEDEM. PO775 132 134
MŮŽEME VŠEM I BEZ DOStěhování bez pomoci zákaz-- LOŽENÍ PŘÍJMŮ. DŮCHODníka a vyklízecí služby. Rychle,, CŮM I PODNIKATELŮM.
724 573 950.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820
358. Zakázková výroba nábytku, obložení a plotů (i všechny
stol. práce vč. oprav).

Půjčím peníze oproti zástavě
nemovitostí. Vyplatím vaše
dluhy. Vykoupím vaši nemovitost i s exekucí. Peníze ihned.
Tel.: 603 560 836.

VODO - TOPO Nabízíme veš- Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pekeré vodo–topenářské práce. níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Čtvrtníček Zdeněk 777 814 804.
SNADNÁ PŮJČKA I HYPOTÉKA PRO VŠECHNY! Volejte
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace. nebo pište SMS ve tvaru: jméno,
příjmení, r.č., tel., příjem, splátky,
Tel.: 774 368 343
výše úvěru, město. Na tel.: 774
VODO – TOPO – PLYN a insta- 981 973. RYCHLÉ VYŘÍZElatérské práce. Tel.: 608 747 788 NÍ! Nevoláte linku 900.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
PROVÁDÍME
REKONSTRUKCE bytových jader
od A do Z. Obklady, plovoučky, malířské práce, rekonstrukce koupelen, kuchyní.
Tel.: 736 625 151
Opravy oděvů, Trávnická 63.
Út: 9 - 11, st: 14 - 16, čt: 9 - 11 hod.
Nabízím výkopové práce,
demolice, odvoz kartonů a
různého papíru. 776 87 80 06
do 5 km.
Prodej a distribuce jídel do firem
i domácností, včetně žlučníkových a diabetických diet. Tel.:
725 015 071
Provádíme dokonalé čištění sedacích souprav a koberců. Milan
Revay. Tel.: 604 439 302
Provádíme: tesařské a pokrývačské práce, půdní vestavby,
sádrokartony, plovoucí podlahy, pergoly, altány a další práce. Tesařství - pokrývačství
Vančura. Tel.: 604 744 576
www. tesarstvivancura.wz.cz
Čištění hrobů z terasa
– přebroušením přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Doučím matematiku ZŠ. Tel.:
607 156 223
Nabízím hlídání dětí i na
plný úvazek i u vás doma.
Tel.: 777 710 285
Zasklívání balkónů, výměna zábradlí, zimní zahrady. Tel.: 603
326 248, www.rodamont.cz,
krutilovaz@rodamont.cz

www.podnikanizdomu.eu
SEMO a.s. přijme strojníka balící linky. Požadujeme
vzdělání technického zaměření (mechanik seřizovač nebo
strojař výhodou) a základní
znalost práce na PC. Nutná
pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: personal@semo.cz nebo volejte
na tel.: 582 301 911

OZNÁMENÍ

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

H&Z pivotéka – vinotéka
Drozdovice 87
(naproti sv. Anny)
Nabízí:
plnění piva do 5l soudků
sudová piva 10 – 50 l
půjčování chlazení
sudová a lahvová vína
při větším odběru
smluvní ceny
Tel.: 775 992 262

Přijmu řidiče ŘP sk. C na rozvoz
zboží po ČR. Tel.: 602 824 413

SEZNÁMENÍ

Přijmeme kuchaře / ku. Tel.: 602 65-letá důchodkyně hledá
kamarádky svého věku na po824 413
sezení u kávy či různé akce.
PŮJČKA NA COKOLIV! Ne PŘIJMEME PRO pobočky v re- Tel.: 739 420 843.
linka 900... Spolupracuji s jed- gionu pracovníky/-ce. Nabízíme
ním věřitelem. Tel.: 733 224 zaškolení, 26 – 50 000 Kč/měs. Muž 56 let, rozvedený, neNehledáme dealery. Věk a praxe kuřák, hledá ženu k vážnému
414, 732 547 490.
seznámení. Tel.: 604 852 660
nerozhodují. T.: 728 958 301
Jste přeúvěrováni a nevíte si
rady se splácením? Pomůžeme Firma IF KINGS SECURITY Hledám ženu k vážnému ses.r.o. nabízí volné pracovní místo známení z PV a okolí. Vdovec
Vám! Tel.: 773 579 975.
na pozici strážný/-á pro pracoviš- 62/ 166 z PV. Tel.: 774 809 845
Finanční pomoc i pro klienty s tě Prostějov. Pozice vyhrazena
problémy nebo důchodce. Ře- pro osoby zdravotně znevýhodněné, nebo ČID. Zkrácený prašíme vše. Volejte 777 947 136
covní úvazek. Tel.: 588 882 500,
Rychlá půjčka 5 - 50 000 Kč. e-mail: ifkings@seznam.cz
Děkujeme tímto primáři
Pracuji pro více věřitelů - více
možností. Kontakt: 776 189 394 Zavedená fa hledá referenty pro MUDr. Pilařovi, MUDr. Grepráci v kanceláři. Možnost HČ i narovi a všem sestrám z ortoAž 5 000 Kč měsíčně! Poskyt- VČ. Zaškolení zdarma. Tel.: 603 pedického oddělení, dále všem
z oddělení JIP. Také primáři
něte auto, dům, plot či pozemek 762 982
MUDr. Meluzínovi a MUDr.
pro reklamu. Volejte ihned 841
Přijmu maséra/-ku nebo nehto- Jančekové a všem sestrám a
111 148 za místní sazbu.
vého designera/-ku. Do ženské- terapeutkám z rehabilitačního
oddělení za jejich pečlivý a
Půjčka od 5-50.000 Kč na ho kolektivu Tel.: 775 079 985
obětavý přístup k pacientům.
dobu 8 – 13 měs. Zprostřed.
Pacienti Vinkler a Machalík
čin. vykonávám pro jednoho Česká firma hledá spolupracovníky,
slušné
výdělky
s
možností
věřitele. Tel.: 776 087 428.
kreditu od 300.000 Kč. Vhodné
Hotovostní půjčka 5 - 100.000 i pro studenty. T.: 731 101 060
Kč, rychle, diskrétně, až do
domu. Nad 100.000 Kč zástavou Česká společnost hledá spolu- Daruji měsíc stará koťátka, jsou
nemovitostí. Tel.: 607 401 926 pracovníky pro práci v kanceláři. chlupatější, velmi přítulná.
30.000 Kč měs. Tel.: 607 156 223 Tel.: 604 671 876
Pracuji pro více věřitelů.
¨
Rychlá půjčka pro všechny, Přijmeme kadeřníka/-ci do salo- Prodám štěňátko Jorkšírského
vyřízení za pár hodin. Tel.: nu v centru PV. Na ŽL i brigád- teriéra – pejsek. Odběr možný
ně. Velmi výhodné podmínky. ihned. Tel.: 776 161 600
604 603 644
Tel.: 774 875 201
WWW.VYPLATIMEDLUHY.CZ
Pro naši pobočku v Prostějově
Trápí vás exekuce, máte dluhy? hledáme 2 - 3 spolehlivé a koPomůžeme Vám vyřešit finanč- munikativní lidi. Pro domluvení
ní problémy. Vykupujeme ne- pracovního pohovoru volejte na
Naše milá babičko,
movitosti. Volejte: 774 506 771 tel.: 775 749 718
ať ti slouží zdravíčko.
Akce! SMS schválení bez Hledáme pracovníky na pozici
registru a poplatku i od více telefonista /asistent, zaškolíme,
věřitelů. Tel.: 777 903 876 20.000 Kč měs. + výhody. Tel.:
zašlete jm., příjmení, r.č., tel., 732 766 788
příjem, požadavek. Obratem
Přijmeme grafika/-čku pro
obdržíte výsledek
sazbu a zlom periodika.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: kozak@pv.cz.
Informace na tel.: 608 706 148

Zahradnictví Držovice nabízí krouhané hlávkové zelí,
brambory a cibuli na uskladnění, česnek a jiné produkty.
po – pá: 8:00 – 16:00, so: 8:00
– 12: 00. Tel.: 737 681 404,
paní Krčmářová.
Prodám masážní přístroj na záda
až nohy. Cena dohodou. Tel.:
739 744 862
Prodám 4 ks dřevěné židle čalouněné. Cena 1.300 Kč Tel.:
604 112 287

GRATULACE

Personální agentura Eva Vachová – kancelář přestěhována
na ul. Kravařova 9, PV, 1. poschodí, otevřeno 9.00 – 16.30.
Tel.: 722 553 345. Máme volná
pracovní místa.

KOMINICTVÍ Jan Mička,
Roční kontroly komínových
průduchů a kouřovodů dle nařízení vlády 91/2010 Sb. a jejich čištění. Tel.: 602 481 262

Bar - herna Ponorka, Mlýnská 19, PV přijme servírku /
číšníka. Tel.: 602 588 617

Dne 21. listopadu 2011
sse dožívá krásných 90 let
paní Libuše
p
MAZALOVÁ
z Vrahovic.
Babičko,
Babičko
hodně jsi nám dala.
D
ěkujeme ti za to, že jsi.
Děkujeme
C
Ce
lá tvoje velká rodina.
lá
Celá

Přijmeme
pracovnici
na
propagační činnost – rozdávání
letáků. Tel.: 773 677 046

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
25. listopadu
v 10.00 hodin

PROVÁDÍME
FINANČNÍ POMOC
PROVÁDÍME ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA (OSOBNÍ BANKROT)
• ZASTAVÍME PENÁLE, POKUTY, EXEKUCE
• PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘEŠENÍ VAŠICH DLUHŮ
• NEJŠIRŠÍ SÍŤ KAMENNÝCH POBOČEK V ČR

ABIVIA s.r.o
nám. T. G. M. 18, Prostějov

TEL.: 606 790 687

Blahopřejeme
manželům
Františkovi
a Vojtěšce
Karáskovým
k 63. výročí sňatku,
které slaví
dne 21. listopadu 2011.
Přejí
děti, vnoučata,
pravnoučata
a prapravnuk.

Zaplaťte nejméně 30 % Vašich závazků,
zbytek soud promine!

Rubriku VZPOMÍNÁME najdete
v dnešním čísle mimořádně
na straně

v úseku řádkové inzerce

v

v

pokracujeme, scítáme ...

2
=
2+ 2

Prodám stojanovou rozbrušovačku na kov. Průměr kotouče
400 mm. Cena 3.000 Kč. Tel.:
776 735 061

Vyda vate lstv í Han á Pres s, s.r.o .,
a klie nty
přip ravi la pro všec hny své čten áře

HIS TO RIC KO U A OJ ED INĚ LO U

N A B ÍD K U ur če no u
vš em H A N Á K Ů M !
V MĚSÍCI LISTOPADU SI MŮŽETE
V PR
PROSTĚJOVSKÉM A OLOMOUCKÉM

KOUPÍM
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky a
další. Tel.: 605 138 473.
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569.
Koupím obrazy od prostějovského akademického malíře
Aloise Doležela. Sběratel.
Tel.: 608 805 775

ZADAT
T
MIMOŘÁDNĚ
ZVÝHODNĚNOU
INZERCI:
zadání dvou inzerátůů
minimálně 61 a více úhozů
m
do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníkuu

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
MĚSÍC SLEV!
www.sobra-auto.cz, Žeranovská 3, Prostějov, 608 933 033,
582 331 800. Provedení ME a
TK za 1 Kč. Výměna oleje za
1 Kč (s naším olejem), nebo
olejový filtr za 1 Kč. K přezutí pneu – vyvážení za 1 Kč, na
plechovém disku. Proměření
nemrznoucí kapaliny za 1 Kč.
Náhradní díly z naší prodejny – bezkonkurenční ceny. K
brzdovým kotoučům brzdové
desky se slevou - 30 %. Ke
2 tlumičům pérování další 2
se slevou – 30%. K výfuku
další díl se slevou -30%. K
brzdovým válečkům brzdové
čelisti se slevou -30%. Slevy
se nevztahují ke zboží v akci.
Veškeré slevy jsou proti tomuto inzerátu.

BONUS

VE FORMĚ
DVOU
ŘÁDKOVÝCH
INZERÁTŮ
ZDARMA!!
jen na vás, ve kterém z těchto
o

www.abivia.cz

773 493 394

Menší listopadové
počty s Večerníky

Bazar Vrahovická 117, PV. Výprodej zboží! Tel.: 608 539 783

PODĚKOVÁNÍ

ZVÍŘATA

22

21. listopadu 2011

21

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
V OLOMOUCKÉ ULICI 10
VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042,
NEBO NÁM MŮŽETE ZASLAT
E-MAIL: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

... ještě novější

Společnost

21. listopadu 2011
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Sport

... ještě novější

FRANTIŠEK JURA: „Cílem pro jaro

Zimní plavkyně získaly

bude druhé místo!“ nadvládu nad muži v Čehovicích
Kouč 1.FK ví, že je reálné postoupit do MSFL právě
i ze stříbrné pozice. A klub za tím půjde

Prostějov - Na čtvrté
příčce ve skupině „E“
Moravskoslezské divize
mužů přezimují fotbalisté 1.FK Prostějov, což
jim však pranic nebrání
spřádat smělé postupové cíle. O jejich reálnosti
nikdo nepochybuje, protože ambiciózní hanácký oddíl má už tak velmi
kvalitní hráčský kádr,
který do jara ještě posílí.
V rozhovoru to prozradil
trenér František Jura.
Marek Sonnevend
* Jak jste spokojen s podzimní
částí soutěže?
„K úplné spokojenosti mi chybí o pět bodů vyšší zisk. Bylo
tam několik zápasů, kdy jsme
zbytečně ztratili, takže výsledkově jsme mohli dosáhnout
lepší bilance. Na druhou stranu
jsme mančaft poskládali až
týden před začátkem sezóny,
navíc náš vstup do divize až
do poslední chvíle provázela spousta průtahů a v kádru
máme řadu mladíků, kteří tak
vysokou soutěž ještě nikdy
nehráli. Proto je čtvrté místo
z mého pohledu dobré, určitě
jsme neudělali ostudu a kluci
zaslouží pochvalu.“
* Za určitých okolností by
i stávající čtvrtý post mohl
být postupový, že?
„Přesně tak. Pokud vznikne
samostatná soutěž ligových
B-týmů, měly by do MSFL
postupovat tři nebo dokonce
čtyři celky. Tahle šance je poměrně velká a rozebírali jsme
to i na hodnotící schůzce vedení klubu se sponzory. Po
ní můžeme říct, že chceme a

budeme bojovat o postup do
třetí ligy, což je pro jaro náš
cíl.“
* Na zmíněné schůzce se
mělo řešit i složení kádru do
druhé půlky sezóny. Máte
v tomhle směru jasno?
„Shodli jsme se, že chceme
udržet stávající mužstvo pohromadě. Jednání se samotnými
hráči nás ale teprve čekají a jde
o to, jestli oni přistoupí na námi
navržené podmínky. Zájem tedy
máme, ovšem musíme všechno
doladit.“
* A máte nadále zájem rovněž
o Petra Papouška?
„Jsme spolu v telefonickém spojení, minulé pondělí byl na operaci se zraněným kolenem. On
by moc chtěl zpátky k nám, jenže
podle mě po plastice křížového i

postranního vazu nemůže stihnout návrat do konce sezóny.“
* Přivedete ještě nové posily?
„Dva až tři další hráče bychom
rozhodně chtěli. Jedním z nich
je Tomáš Mazouch, se kterým
už jsme na všem podstatném
dohodnutí a nic by nemělo bránit tomu, aby s námi 16. ledna
zahájil zimní přípravu. Ostatní
jména zatím neprozradím, určitě však budeme shánět především fotbalisty do ofenzivy.“
* Za dosud suverénní Orlovou musí mít takový tým jednoznačně potenciál skočit na
druhou pozici, ne?
„Přesně tak, naším cílem bude
právě posun na druhé místo.
Rozhodne se na trávníku, ale
vysokých met se určitě nebojíme.“

Uplynulou sobotu
uspořádali zimní plavci
TJ Hané Prostějov další závod zimního plavání v rámci Českého
poháru. Na Čehovický
rybník, který ten den
měl pouze 3,9°C přijel
rekordní počet zimních
plavců z celé České
republiky. 102 plavců,
z toho 27 žen si změřilo své síly na tratích
1000 m, 750 m, 500 m
a 250 m. Tento závod
měl zvláštní atmosféru
a zajímavou skutečnost. Ve všech tratích
si pro zlato doplavaly
ženy. „Je to zvláštní
úkaz a bylo hezké vidět, jak ženy přivádějí
mužské plémě do cíle,“ s úsměvem konstatoval ředitel závodu
a moderátor Michal
Mucha.
Prostějov/mm
Závod přijela podpořit i senátorka Prostějovska Božena Sekaninová, která je nejen patronkou,
ale i obdivovatelkou zimních
plavců. „Obdivuji všechny

1.TURNAJ

sobota 19. listopadu. 2011
12.00 – 18.00 hodin
Nezamyslice na Hané

NĚMČICE n.H – ŽE-STAV Nezamyslice 8:5
Kučera 3, Zatloukal 3, Štěpánek 2 – Lakomý 2, Květoň2, Oulehla
FC LITRPŮL – FC RELAX Prostějov 2:5
Šanovský, Zapletal M. – Růžička 3, Uličný 2
FC RELAX Prostějov – NĚMČICE n.H. 7:2
Růžička 4, Macourek, Miler, Uličný – Kučera, Zatloukal
ŽE-STAV Nezamyslice – FC LITRPŮL 2:10
Květoň 2 – Světlík 3, Frýbort 3, Zapletal M., Křesala, Šanovský,
Koldas
KULCAO Prostějov – AC ŠTIKA Prostějov 3:2
Směšný 2, Piňos – Pospíšil, Kužel
AC ZAVADILKA 2000 – FC MORITZ Olomouc 2:1
Škultéty, Rek – Okleštěk
FC MORITZ Olomouc – KULCAO Prostějov 5:6
Duda M.2, Vodička 2, Okleštěk – Bíly 2, Pupp, Piňos, Slouka,
Zapletal P.
AC ŠTIKA Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 2:5
Pospíšil, Jurníček – Kouřil P. 2, Zaoral, Škultéty, Rek
AC ZAVADILKA 2000 – KULCAO Prostějov 2:8
Rek, Vlaný – Pupp 4, Bílý 3, Směšný

Průběžná tabulka po 1. turnaji:

1. KULCAO Prostějov
2. FC RELAX Prostějov
3. AC ZAVADILKA 2000
4. FC LITRPŮL
5. NĚMČICE n.H.
6. FC MORITZ Olomouc
7. AC ŠTIKA Prostějov
8. NEZAMYSLICE n.H.

3
2
3
2
2
2
2
2

3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0 17:9
0 12:4
1 9:11
1 12:7
1 10:12
2 6:8
2 4.8
2 7:18

9
6
6
3
3
0
0
0

Luděk Coufal.
„Máme ze závodů a vůbec celkově z průběhu celého dne velice dobrý pocit“, dodal. Podle
slov ředitele závodu byla nejstarší účastnicí Blanka Vyskočilová (1938), nejmladší plavkyní
byla Renata Nováková (1997)
z Pardubic, která si zkusila trasu
100 m. Díky teplotě vody, která
byla pod 4°C si plavci potvrdili nebo vyplavali třídu. Takže
spokojenost byla veliká. V Čehovicích bylo přítomno celkem
5 plavců, kteří přeplavali kanál
La-Manche a to ať už jako jednotlivci, nebo ve štafetě.
A jaké byly výsledky? Dana
Zbořilová z TJ Haná si dopla-

„Maďaři, kteří opticky vypada- rozhodčího, který zněl diskvalili kvůli málo absolvovaným fikace,“ popsal Rak, jak svýma
střetnutím jako outsideři, ukáza- očima viděl klíčový mač interlili svou sílu – a to nejen na spor- gového šlágru.
tovním poli. Přijeli v nejsilnější „Tímto naprosto nepochopitelmožné sestavě, která byla ným závěrem byla odstartována
navíc doplněna a profesionála nepříliš pozitivní reakce diváků,
v nejtěžší váze Constantina Be- fanoušků Vardana Besaljana
jemarua, který je ve světovém i boxera samotného. Ani není
žebříčku na 256. místě. Tento divu. Zápas měl jasně skončit
fakt se mi podařilo po dlouhých už v prvním kole po druhém
telefonátech i několika e- počítání pro totální dezorientaci
mailech s ředitelem soutěže maďarského rohovníka, na tom
Szilárdem Bolou prokázat až po se shodli všichni znalci boxu.
utkání váhové kategorie do 64 Ti zároveň věděli, že diskvalifikilogramů. Mohli jsme se tak kace byla sporná, ale náš borec
těšit na tři body za kontumační sám dal sudímu příležitost toto
vítězství našeho žolíka Petra sporné rozhodnutí udělat. Škoda,
vala pro zlatou medaili na trase Novotného,“ vzpomínal Rak na že skvělé evropské vystoupení
500 m. TJ Hanou reprezentova- týden staré události.
našeho klubu skončilo sporným
lo celkem deset plavců a plavverdiktem slovenského arbitra,
kyň. V celkovém hodnocení Sudí Horňák si interligu dva ovšem i to je sport. Co nám však
roky nezapíská
Českého poháru si oddíl udržuje
dává sílu bojovat dál je fakt, že
4. příčku z celkového počtu 24 „V tu chvíli však nikdo ředitel B1 Championship po mé
oddílů a klubů.
v sokolovně netušil, že po dvou urgenci celou záležitost prošetří
Další dvě akce, které oddíl otočených zápasech Michala a učiní závěry. Hned v neděli
připravuje bude 3.ročník zim- Vodárka a Emila Kocveldy po jednání se Szilárdem Bolou
ního plavání na Dyji z Čech přijde něco ještě mnohem bylo jisté, že slovenský rozhodčí
do Rakouska 17. prosince a horšího. Do poslední a rozhodu- Horňák si tuto soutěž minimálně
samozřejmě tradiční vánoční jící bitvy nastoupil Vardan Be- dva roky nezapíská,“ prozradil
koupel, která proběhne letos saljan ve váze do 81 kilogramů Rak.
opět na Štědrý den v pravé po- a hned po zahájení prvního kola
Hanáci do budoucna
ledne v Plumlově na rybníku bylo jasné, že boj by neměl trvat
prosadili změny
Bydélec. Tímto jsou všichni dlouho. Vardan poslal soupeře
příznivci, sympatizanti, otužilci během prvních dvou minut „Mezinárodní interliga je víc než
a plavci srdečně na Vánoční dvakrát k zemi, jenže navzdory spravedlivá. I přesto, co jsme
jeho jasné převaze a dezorientaakci zváni.
ci protivníka vzal rozhodčí celý
duel do vlastních rukou. Nechal
maďarského boxera pokračovat
a zaměřil se na našeho borce,
kterého
začal
napomínat
za nečisté údery nejdříve
ček, který obsadil na 50 metrů neveřejně a poté od druhého
motýlek 9. místo. Na dvoj- kola i veřejně. Všichni, kdo
násobné trati poprvé pokořil Vardana znají, věděli, že je zle.
hranici jedné minuty výko- Chlapík s velmi impulsivním
nem 0:59,38 a zasloužil si 6. srdcem záměr sudího nezvládl
místo. Výborné výkony poda- a namísto obrany či uklidnění
la i Lenka Skoumalová. Naše situace chtěl dvojí napomínání
teprve čtrnáctiletá závodnice dohnat. Tím dal šanci při své
vybojovala v mezinárodní 8.
Místo na 200 metrů polohový
závod a na dvojnásobné trati
dohmátla patnáctá. Navíc překvapila na prvním úseku štafety, když 50 metrů volný způsob zvládla za neuvěřitelných
28 vteřin. Výborně plavala i
Martina Skoumalová, která na Na celkem deset umístění na stupních vítězů a detrati 100 metrů prsa dohmátla set dalších výsledků v top ten dosáhlo v kalendářna osmém místě a na polovič- ním roce 2011 duo mladých zástupců Střeleckého
ní trati jako jedenáctá.

Český pohár v plavání míří do finále
Jihlava, Prostějov/ - Během víkendu se v Jihlavě uskutečnilo
6. kolo Českého poháru - AXIS
Cup 2011. Prostějov reprezentovalo deset plavců. Závod je
silně obsazen plavci asz pěti
států – Česka, Rakouska, Makedonie, Slovenska a Slovinska.
Na startovní listině figurovala
jména účastníků velkých soutěží, jako jsou Olympijské hry,
Mistrovství světa a mistrovství
Evropy. Prostějovské družstvo
je omlazené, ale přesto se mezi
těmito plaveckými „velikány“
neztratilo. Více jak o umístění
nám šlo o kvalifikační časy na
prosincové Mistrovství České
republiky.
Nejlépe si vedl Michal Tome-

Vyslanci prostějovské gymnastiky zápolili v Brně
Brno, Prostějiv/pk - V sobotu
12. listopadu proběhl v Brně
již 20. ročník mezinárodního závodu Memoriál Jana
Gajdoše. Jan Gajdoš byl
Československý gymnasta,
který získal stříbrnou medaili z Olympijských her
v Amsterodamu (1928) a
čtvrté místo v družstvech
z LOH (1936).
V dopoledním závodu dívek
do dvanácti let se nejlépe předvedly závodnice z německého Stuttgartu. Nejlepší jejich
závodnice Tabea Alt zvítězila
i mezi jednotlivci. Odpolední závod chlapců do 14ti let
ovládlo maďarské družstvo.
Jejich nejlepší závodník Karlos Botond zvítězil i mezi jednotlivci. Českou republiku zastupovaly pouze dvě družstva
chlapců. První ze Sokola Brno
I. a druhé bylo složeno z výběru ČR. Toto družstvo tvořili tři
gymnasté z SK Hradčany Praha (Ondřej Kalný, Růžek Michal a Milan Andrlík pod vedením prostějovského rodáka
Jaromíra Labonka ) a náš prostějovský gymnasta jedenáctiletý Daniel Ponížil, svěřenec
Karla Hemerky a Miloslava
Musila. „V obrovské konkurenci jedenácti družstev a 44
závodníků ze sedmi evropských zemí si naši hoši vedli

Prostějov/son - Během krátké doby zažili prostějovští
rohovníci dva doslova skandální duely ve dvou různých soutěžích. Nejprve se před časem stali obětí re- otočený zápas s Györem a kauzu ohledně duelu v Nitře
gistračních čachrů při extraligové porážce 4:14 v Nitře
a čerstvě přišlo rozhodčími silně ovlivněné utkání B1
Championship proti Györu (6:9). PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se za oběma zápasy ohlédl společně s manažerem oddílu BC DTJ Tomášem Rakem.
převaze k dalšímu napomenutí

Blahopřejeme
Výkonný výbor společně se členy všech komisí OFS blahopřeje k významnému
životnímu jubileu 50.let předsedovi OFS p.Ing. Vladimíru Trundovi a zároveň mu
přeje hodně pracovních sil v dalším období v této nelehké funkci.
Peřina Pavel
sekretář OFS

VÝSLEDKY FUTSALOVÉ
LIGY VETERÁNŮ 2011- 2012

BOXEŘI OBĚTÍ SKANDÁLŮ V INTERLIZE I EXTRALIZE! FUTSAL v číslech...
Manažer BC DTJ Prostějov Tomáš Rak komentuje

Na Györ Prostějov nestačil... a současně konečnému verdiktu

plavce, kteří umí vlézt do tak
studené vody a ještě podat velké
sportovní výkony. Mám nesmírnou radost, že i v tomto sportu
nejsou pozadu ženy a že právě
dnes daly tak trochu mužům na
frak,“ dodala senátorka.
Organizátoři zorganizovali i
plavání na 100 m pro diváckou veřejnost o „Čehovického
zimního čochtana“. Přihlásili
se tři závodníci a i zde zvítězila žena. „Závod byl po organizační stránce velice dobře připraven. Jsme dnes velice dobře
sehraný tým, který ví přesně,
co má dělat,“ poznamenal
předseda TJ Haná a letošní
přemožitel kanálu La-Manche

opravdu dobře. Obsadili velmi
pěkné 5. místo. Předběhli je famózní závodníci z Maďarska,
které následovali Rakušané,
Belgičané a Slovinci. V soutěži jednotlivců se nejlépe z českých závodníků dařilo Danielovi Ponížilovi, který se umístil
na 9. místě (Růžek 17., Andrlík
20., Kalný 26.) a jako jediný se
probojoval do nedělního finálového závodu smíšených dvojic,“
konstatoval Miloslav Musil.
V neděli závod pokračoval turnajem dvanácti nejlepších dvojic. Náhodný los rozhodl, že
Daniel Ponížil vytvořil závodní
dvojici s Veronikou Cenkovou
ze Sokola Moravská Ostrava,
pod vedením Petry Drtílkové – Cenkové. „Společně pak
úspěšně prošli všemi třemi finálovými koly. Na medaili to
ale v tak vysoké konkurenci
nestačilo a zůstali stát těsně pod
stupni vítězů na čtvrtém místě,“
prozradil Karel Hemerka. Zde se
nejlépe prosadily dva holandsko-maďarské páry 1. (Jansen/Kardos), 2.(Wind/Boncsér) místo a
3. místo pár německo-slovinský
(Tabea/Luka).
Tutéž sobotu naše gymnastky
ovládly závod v Bučovicích.
V konkurenci devatenácti družstev a více jak padesáti jednotlivkyněmi z celé ČR před sebe
pustily jen družstvo ze Šumper-

zažili minulý pátek, je vedení
B1 Championship velice akční
a nestranné. Ihned Horňáka postavilo mimo seznam rozhodčích
pro příští sezónu a navíc se nám
podařilo prosadit několik dalších
změn, které by měly přispět ke
zkvalitnění soutěže. Například
to, že se bude konat na jaře a
na podzim, čímž umožníme
klukům letní pauzu. Dále pak
bude žolík, který se zatím musel
nahlašovat osmačtyřicet hodin
před začátkem, oznámen až na
slavnostním zahájení v den utkání tak, aby se týmy nemohly
na tohle připravit dopředu. Významnou změnou bude rovněž
fakt, že tři neutrální rozhodčí
budou opravdu neutrální a budou
vybráni ze země, jež není zastoupena v dané skupině. To by
znamenalo, že napříště s Maďary
nepřijedou slovenští sudí bydlící
kousek od Komárna a tím se dá o
jejich záměrech úspěšně pochybovat. V tomto přístupu spočívá

obrovský rozdíl oproti české opírat. Jsme proto připraveni
extralize, kde se můžete odvo- bránit náš tým všemi možnými
lávat kam chcete a stejně se nic prostředky. Podáme proti tonezmění,“ podotkl Rak.
muto rozhodnutí první instance
odvolání k instanci druhé, tedy
Protest DTJ ohledně Nitry k disciplinární komisi. Ta je
tvořena právníky a měla by tedy
smeten ČBA ze stolu,
vzít v úvahu naše jasné důkazy o
na řadu přichází odvolání tom, že tři borci Nitry nastoupili
k disciplinárce
v rozporu s pravidly i soutěžním
Nedávno jsme vás informovali řádem. Doufáme, že vyhraje
o sporu mezi prostějovským zdravý rozum opřený o právní
oddílem a Českou boxerskou aso- analýzu všech dostupných údajů.
ciací, která dopustila, aby v Nitře I kdyby tento opravný mechado úvodního střetnutí extraligy nismus selhal, jsme v kontaktu
2011/12 nastoupili neoprávněně s právníkem, který velice rád tuto
tři slovenští borci. Vedení BC DTJ kauzu převezme a podá žalobu
podalo hned po zápase oficiální k okresnímu soudu. Po prvním
protest a doufalo ve spravedlivý jednání s právním zástupcem
výsledek. Místo toho přišel šok. jsme si jistí, že naše námitky jsou
Protest byl smeten ze stolu a navíc naprosto oprávněné a že případ
s takovým zdůvodněním, jež nemůžeme u civilního soudu
Hanákům dodalo sílu k odvolání prohrát. Rádi bychom ale vše
proti tomuto verdiktu.
uzavřeli na půdě ČBA. Uvidíme,
„Rozhodnutí, které jsme obdrželi, jak se k tomu funkcionáři postje naprosto zmatečné a bez jas- aví,“ prohlásil manažer BC DTJ
ných důkazů, o něž se ČBA může Tomáš Rak.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Klára Zelená i Karel Novotný soupeřili i na mistrovství republiky

sportovního klubu Prostějov. Šestnáctiletému Karlu
Novotnému se to povedlo ve sportovní malorážce na šedesát ran vleže, o rok starší Klára Zelená
k tomu přidala ještě zápolení ve vzduchové pušce
na čtyřicet ran vestoje. Odměnou jim je i přijetí do
Regionálního sportovního centra v Ostravě.

Studentka prostějovského Reálného gymnázia započala střelecký rok již 9. ledna, kdy skončila
třetí mezi dorostenkami a pátá
ve smíšené kategorii na Poháru
předsedy
Moravskoslezského
krajského sdružení ČSS v Ostravě. O tři týdny později si pak na
Otevřeném přeboru Olomouckého krajského střediska ČSS v Hanušovicích ještě o jedno místo
polepšila. Po celý rok si navíc
vylepšovala osobní nástřel a zatímco v úvodním závodě nastřílela „jen“ 335 bodů, na třetím kole
Českého poháru talentované mládeže (ČPTM) to v polovině srpna
bylo již 352 bodů, což v Plzni
stačilo na čtrnácté místo. Vzduchová puška je přitom její slabší
disciplínou a věnuje se jí teprve
od letošního roku.
„Střelba vestoje je velmi fyzicky
náročná a vyžaduje každodenní
fyzickou přípravu, protože střelec
během závodu trvajícího jednu a
čtvrt hodiny a váze zbraně čtyři
a půl kila nazvedá přibližně 250
kilo. Klára to i přes počáteční
dřinu s polohou zvládla výborně a začala dosahovat kvalitních
výsledků,“ pochvaluje si trenér a
otec v jedné osobě Hynek Zelený.
Kvalitních výkonů i umístění dosáhla i ve svém silnějším oboru.
Začátkem června v Jarní ceně
Zábřehu na Moravě skončila

druhá za 570 bodů, ještě o dva
body více se jí podařilo nastřílet
v ostravském závodě ČPTM. Ve
finále Hanáckého poháru obsadila třetí pozice a celkově skončila
těsně pod stupni vítězů, ve finále
ČPTM a mistrovství republiky se
prostřílela na úvod třetí desítky.
„V celorepublikové soutěži
ČPTM dosahovala výborných
nástřelů, ale v plzeňském finále
svůj výkon z předchozích kol
nezopakovala, když pokazila poslední dvě položky. Měla natrénováno na lepší výkon, ale jedna
věc je trénink a druhá závod. I tak
se mezi silnou konkurencí neztratila,“ zhodnotil její vystoupení
oddílový kouč.
Karel Novotný se střelbě věnuje

již od jedenácti let a svůj talent
dokázal i letos. Do sezony vstoupil druhým místem ve smíšeném
závodě s veterány Olomouci a
medailové pozice atakoval i v
dalších závodech. 9. července dokonce díky 582 bodům ze šesti set
zvítězil ve druhém kole ČPTM
mezi střelci z Moravy a východních Čech, o měsíc později pak
na domácí Velké ceně Prostějova
získal ještě o bod víc.
Formu potvrdil i na konci sezony, kdy ve finále ČPTM bral v
celorepublikové konkurenci za
578 bodů parádní desáté místo.
Mistrovství republiky mu již tolik nevyšlo a jen o tři body horší
výsledek stačilo na 23. příčku.
„Měl na mnohem lepší umístění, ale bohužel mu nevyšla první
položka. I když byl Karel svým
umístěním zklamán, nemá důvod
se za svůj výkon stydět,“ podpořil
svěřence Zelený.
Za své výkony byli oba mladí
střelci přijati mezi talenty do Regionálního sportovního centra
mládeže v Ostravě, které je také
podporuje. Přispěla i prostějovská
radnice, ale jak si trenér Hynek
Zelený společně s dlouholetým
předsedou oddílu Andrejem Hu-

rajčíkem uvědomují, potřebovali
by jen na pokrytí nejzákladnějších výdajů na dopravu, startovné
a výstroj mnohem více peněz.
„Ve sportovní střelbě – tak jako i
v jiných sportech – nelze dosahovat vynikajících výsledků jen pouhým talentem a tréninkem. Stejně
důležitá je i materiální výbava. U
střelby to platí dvojnásob, protože
bez kvalitní zbraně, střeliva, výstroje a tréninkových podmínek
nelze těchto výsledků dosáhnout.
Bez veřejné finanční podpory státu, kraje, obce a také sponzorů se
jen těžko mohou dostat například
do reprezentace,“ upozorňuje na
limity brzdící jejich slibně se rozvíjející kariéru Hynek Zelený.

Výsledky Kláry Zelené:
Vzduchová puška, 40 ran vestoje: 2. v otevřeném přeboru
olomouckého krajského svazu
(Hanušovice – 341 b.), 3. v Poháru předsedy moravskoslezského
krajského sdružení (Ostrava –
342 b.), 5. Pohár ředitele SOŠD a
SOU (Ostrava – 335 b.), 10. (Ostrava 347 b.), 12. (Ostrava 346 b.)
a 14. (Plzeň – 352 b.) v Českém
poháru talentované mládeže
Sportovní malorážka, 60 ran vleže:

turnaj Olomouckého krajského přeboru ve futsalu
Kostelec na Hané 20.11.2011
RELAX Prostějov “A” – INDIANA Plumlov 5 :1 (1 : 0)
Vodák 2x, Voráč, Kiška Petr, Frantík – Hrstka
INDIANA Plumlov – RELAX Prostějov “A” 3 : 12 (1 : 6)
Spáčil 4x, Voráč 3x, Vodák 2x, Ján, Mlčoch. Kiška Petr – Hrstka 2x, Ježek
OKRESNÍ SOUTĚŽE:
čtvrtek 17.11.2011 8.00-16.00 hodin Kostelec n. H. 1.třída
8.00 2-8 SK DUBANY “A” – SK GRIFFINS 98
3:4
8.40 4-6 SK ARISTON 92 “A” – RELAX “B”
0:6
9.20 6-2 RELAX “B” – SK DUBANY “A”
3:2
10.00 8-4 SK GRIFFINS 98 – SK ARISTON 92 “A”
3:1
10.40 6-8 RELAX “B” – SK GRIFFINS 98
2:1
11.20 2-4 SK DUBANY “A” – SK ARISTON 92 “A”
3:7
12.00 3-12 MECHECHELEN – ZDĚTÍN
4:1
12.40 10-13 FC ANDĚL – ŽE-STAV Nezamyslice
3:3
13.20 1-3 JIŘINA – MECHECHELEN
6:4
14.00 12-10 ZDĚTÍN – FC ANDĚL
9:2
14.40 13-1 ŽE-STAV Nezamyslice – JIŘINA
2:3
15.20 3-10 MECHECHELEN – FC ANDĚL
9:5
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2. v Jarní ceně Zábřehu na Moravě
(570 b.), 3. ve finále Hanáckého
poháru (Přerov – 555 b.) 4. v Memoriálu J. Malého (Šumperk – 566
b.), 5. ve Velké ceně Kroměříže
(533 b.), 5. (Ostrava 569 b.), 9. (Ostrava – 572 b.) a 20. (Plzeň – 550
b.) v Českém poháru talentované
mládeže, 6. v Poháru Olomouckého krajského svazu (Přerov – 558
b.), 8. v 1. kole Hanáckého poháru
(Přerov 558 b.), 21. na mistrovství
republiky (Plzeň – 566 b.), 22. ve
finále Českého poháru talentované
mládeže (Plzeň 553 b.)

Výsledky Karla Novotného:
Sportovní malorážka, 60 ran
vleže: 1. (Ostrava – 582 b.) a 15.
(Plzeň – 571 b.) v Českém poháru
talentované mládeže, 2. ve finále
Hanáckého poháru (Přerov – 573
b.), v Poháru Olomouckého krajského svazu (Přerov – 577 b.),
ve Velké ceně Prostějova (583
b.) a ve Velké ceně Kroměříže
(564 b.), 3. v 1. kole Hanáckého
poháru (Přerov – 564 b.), 4. v Jarní ceně Zábřehu na Moravě (562
b.) 10. ve finále Českého poháru
talentované mládeže (Plzeň – 578
b.), 23. na mistrovství republiky
(Plzeň – 575 b.)

sobota 19.11.2011 8.00-12.00 hodin Prostějov 1.třída
5-11 AC ZAVADILKA 2000 “A” – VYPRAHLO Konice
7-9 LIKÉRKA M.Prusy – BEXIM PALLETEN
9-5 BEXIM PALLETEN – AC ZAVADILKA 2000 “A”
11-7 VYPRAHLO Konice – LIKÉRKA M.Prusy
9-11 BEXIM PALLETEN – VYPRAHLO Konice
5-7 AC ZAVADILKA 2000 “A” – LIKÉRKA M.Prusy

6:1
2:7
2:2
7:1
1:4
7:2

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
RELAX Prostějov “B”
3 3
0
0 11:3
AC ZAVADILKA 2000 “A”
3 2
1
0 15:5
MECHECHELEN Prostějov
3 2
0
1 17:12
AC VYPRAHLO Konice
3 2
0
1 12:8
JIŘINA Prostějov
2 2
0
0 9:6
SK GRIFFINS 98 Prostějov
3 2
0
1 8:6
FC ANDĚL Prostějov
3 1
1
1 17:14
BEXIM PALLETEN
3 1
1
1 10:8
SK ARISTON 92 Prostějov “A” 3 1
0
2 8:12
ŽE-STAV Nezamyslice
2 0
1
1 5:6
SK DUBANY “A”
3 0
0
3 8:14
SOKOL Zdětín
2 0
0
2 3:13
LIKÉRKA M.Prusy
3 0
0
3 5:21

15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20

Mladí prostějovští puškaři patří k moravské elitě

Prostějov/jim

ka a další dva posty si rozdělily
mezi sebe. 2. místo (Holcová,
Vejrostová, Ponížilová) a 3.
místo (Míčková, Vyhlídalová a
Kopecká). Ve velké konkurenci
se neztratilo ani družstvo našich teprve 8mi letých děvčat,
která si připsala velmi pěkné 6.
místo (Dittmannová, Nenálová,
Chalupecká). V soutěži jednotlivkyň si prvních šest příček
mezi sebe také rozdělily prostějovské a šumperské gymnastky.
1. místo Dominika Ponížilová,
2. Eva Míčková, 5. Magdaléna
Holcová a 6. Markéta Vyhlídalová (všechny TJ Prostějov).
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9
7
6
6
6
6
4
4
3
1
0
0
0

sobota 12.11.2011 15.00-19.00 hodin Kostelec n.H. 2.A třída
4-10 AC ZAVADILKA 2000 “B” – SK DUBANY “B” 3 : 3
6-12 TORPEDO – FC FONTÍK
9:0
10-6 SK DUBANY “B” – TORPEDO
1:4
12-4 FC FONTÍK – AC ZAVADILKA 2000 “B”
2:3
4-6 AC ZAVADILKA 2000 “B” – TORPEDO
0.3
10-12 SK DUBANY “B” – FC FONTÍK
0:1

sobota 19.11.2011 8.00-18.00 hodin Nezamyslice n.H. 2.A třída
8.00 1-5 VRCHOSLAVICE – 1. FC BETIS
4 : 10
8.40 11-3 FC WARRIORS – FC MENPHIS
0:8
9.20 3-5 FC MENPHIS – 1. FC BETIS
3:2
10.00 11-1 FC WARRIORS – VRCHOSLAVICE
1:4
10.40 1-3 VRCHOSLAVICE – FC MENPHIS
2:2
11.20 5-11 1. FC BETIS – FC WARRIORS
7:3
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

sobota 19.11.2011 15.00-19.00 hodin Kostelec n.H. 2.A třída
2-9 KULCAO – ATLETICO Smržice
2:1
7-8 FK AGRO Čehovice – SK SKALKA
0:2
9-7 ATLETICO Smržice – FK AGRO Čehovice
7:3
8-2 SK SKALKA – KULCAO
1:2
9-8 ATLETICO Smržice – SK SKALKA
2:3
2-7 KULCAO – FK AGRO Čehovice
2:1

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2.A
TORPEDO Prostějov
KULCAO Prostějov
FC MENPHIS Prostějov
1.FC BETIS Prostějov
SK SKALKA
AC ZAVADILKA 2000 “B”
MM VRCHOSLAVICE
ATLETICO Smržice
FC FONTÍK
SK DUBANY “B”
FK AGRO Vláčil Čehovice
FC WARRIORS Prostějov

TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
3 3
0
0 16:1
3 3
0
0 6:3
3 2
1
0 13:4
3 2
0
1 19:10
3 2
0
1 6:4
3 1
1
1 6:8
3 1
1
1 10:13
3 1
0
2 10:8
3 1
0
2 3:12
3 0
1
2 4:8
3 0
0
3 4:11
3 0
0
3 4:19

9
9
7
6
6
4
4
3
3
1
0
0

15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20

neděle 13.11.2011 15.00-19.00 hodin Kostelec n.H. 2.B třída
10-11 ARISTON 92 “B” – KMK KATASTROFA
3:6
5-8 POKOP – FK VRBÁTKY
2:1
11-5 KMK KATASTROFA – POKOP
1:4
8-10 FK VRBÁTKY – ARISTON 92 “B”
3:3
11-8 KMK KATASTROFA – FK VRBÁTKY
3:1
5-10 POKOP – ARISTON 92 “B”
0:2

8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40
15.20

neděle 20.11.2011 8.00-16.00 hodin Kostelec n.H. 2.B třída
12-6 DYNAMO Zdětín – DD sport Dubany
2:3
2-3 VZDUCHOLOĎ – BOTAFOGA
3 :1
3-12 BOTAFOGA – DYNAMO Zdětín
2:1
6-2 DD sport Dubany – VZDUCHOLOĎ
2:3
3-6 BOTAFOGA – DD sport Dubany
1:0
12-2 DYNAMO Zdětín – VZDUCHOLOĎ
2:6
9-1 PEPINO Konice – BEDIHOŠŤ
1 : 10
4-7 MK BRODEK u PV – KOHOUTI Otaslavice
3:0
1-4 BEDIHOŠŤ – MK BRODEK u PV
1:0
7-9 KOHOUTI Otaslavice – PEPINO Konice
4:5
1-7 BEDIHOŠŤ – KOHOUTI Otaslavice
8:5
9-4 PEPINO Konice – MK BRODEK u PV
1:3

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2.B TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
1. SOKOL BEDIHOPŠT
3 3
0
0 19:6
2. VZDUCHOLOĎ Prostějov
3 3
0
0 12:5
3. MK BRODEk u PV
3 2
0
1 6:2
4. KMK KATASTROFA
3 2
0
1 10:8
5. POKOP Domamyslice
3 2
0
1 6:4
6. BOTAFOGA Prostějov
3 2
0
1 4:4
7. SK ARISTON 92 Prostějov “B” 3 1
1
1 8:9
8. DDsport Dubany
3 1
0
2 5:6
9. FC PEPINO Konice
3 1
0
2 7:17
10. FK VRBÁTKY
3 0
1
2 5:8
11. DYNAMO Zdětín
3 0
0
3 5:11
12. KOHOUTI Otaslavice
3 0
0
3 9:16

9
9
6
6
6
6
4
3
3
1
0
0

Lední Hokejj

... ještě
eššště
tě novější
novvějj
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Hokejisté Prostějova se po dalších dvou výhrách vyšvihli na druhé místo!
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 21. KOLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým

HC AZ Havířov 2010
LHK Jestřábi Prostějov
HC Karviná
HC Slezan Opava
HC Zubr Přerov
VHK Vsetín
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Frýdek-Místek
HC Uherské Hradiště
HC RT Torax Poruba
HC Nový Jičín

Z

V

VP

PP

19
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19

13
13
11
11
12
10
8
5
4
4
2

3
0
1
1
0
2
3
0
1
0
1

0
1
2
2
1
0
1
2
1
0
2

P

Skóre

Bodů

3 75:44 45
5 76:43 40
5 75:53 37
5 73:55 37
6 66:52 37
8 59:55 34
7 60:59 31
12 47:67 17
13 63:107 15
15 39:57 12
14 36:77 10

kam za hokejem....
22. kolo, středa 23. listopadu, 18.00 hodin: Uherské Hradiště – Prostějov,
Frýdek-Místek – Nový Jičín, Poruba – Havířov, Valašské Meziříčí – Karviná, Přerov – Opava, Vsetín volný los.
23. kolo, sobota 26. listopadu, 17.00 hodin: Poruba – Prostějov, Valašské
Meziříčí – Opava, Uherské Hradiště – Karviná, Nový Jičín – Havířov 2010,
Vsetín – Frýdek-Místek, Přerov volný los.

Nyní dvakrát u soupeřů
Jestřáby v tomto týdnu čekají dva venkovní zápasy proti
papírově slabším soupeřům. Ve středu 23. listopadu od
18.00 hodin nastoupí v Uherském Hradišti a v sobotu 26.
listopadu od 17.00 hodin hrají na kluzišti HC RT Torax
Poruba. Pokud naši borci splní roli favoritů, nejenže
udrží druhé místo, ale teoreticky mohou ohrozit i vedoucí
postavení havířovského lídra tabulky!

Nábor do hokejových
přípravek
Vážení rodiče
hokejový klub LHK
Jestřábi Prostějov
pořádá celoročně nábor nových hráčů
do klubu.
Nábor se týká dětí od čtyř
let, ale rádi přivítáme
také děti navštěvující
základní školu, a to od
1. do 5. třídy.
Nebojte se přivést své dítě k nám.
Nevadí, že neumí bruslit, pod vedením
profesionálních trenérů je to naučíme.

Kontakt: Michal Janeček 774 377 361

JESTŘÁBI ZÁŘÍ, ALE PATRIK ŠEBEK ODEJDE DO ŠPANĚLSKA
„Je to moje rozhodnutí jít za svou šancí a není za tím nic
postranního. Všechny fámy chci vyvrátit,“ řekl útočník Večerníku

exkluzivně

Prostějovští
P
těj
ěj šštíí h
hokejisté
k ji jdou od vítězství k vítězství a ze
stříbrné pozice už pomalu atakují vedoucí
oucí Havířov. U
této spanilé jízdy však chybí až donedávna
edávna klíčový útočník Jestřábů Patrik Šebek,
k, který
se před několika týdny vytratil ze sestavy
stavy
mužů LHK jako pára nad hrncem. Proč?
Prostějov/son
„Šlo o mé vlastní rozhodnutí.
Vzhledem ke svému hokejově nabitému programu jsem
byl už tak unavený, že jsem
potřeboval vysadit a domluvil
se proto na herním odpočinku
s trenérem áčka panem Zacharem. Tak, abych zvládal vedení mládeže,“ vysvětlil starší
z bratrské dvojice Šebků.
Situace však měla další vývoj
a Patrik nakonec od nového
kalendářního roku odejde hrát
in-line hokej do Španělska.
„Tuhle nabídku jsem měl už
v létě, tehdy jsme se ale s šéfem
klubu panem Tomigou domluvili, že zůstanu. Když se potom
stejná možnost objevila znovu
teď, rozhodl jsem se jí využít.
Samozřejmě by to nešlo bez

velké vstřícpana
nosti
gy, za
Tomigy,
což mu i touestou moc
to cestou
uji,“
j,
děkuji,“
řekl
ek.
Šebek.
antně také vyvráRazantně
til Prostějovem se šířící
různéé fámy o tom, z jakýchh důvodů vlastně na
Hanéé končí. „Chtěl bych
aznit, že za mým odzdůraznit,
dem je pouze a jedině touha
chodem
koušet zahraniční angažmá.
vyzkoušet
udoucnu bych třeba takoV budoucnu
vou možnost už nikdy nedostal,
což by mě mohlo mrzet. A žádflikt moje rozhodování
ný konflikt
il “ narážel na
nijak neovlivnil,“
lem
hádku se spoluhráčem Pavlem
Kumstátem během domácího
zápasu proti Opavě.

„Jak mohl každý
vidět, s Kumim
jsme se opravdu
slovně chytili. Ale
za prvé nešlo o
nic strašného a
za druhé jsme
si všechno
následně vyříkali, takže
mezi námi
není žádný
problém.
Takže tímto
přes noviny vyvracím

tuhle
tu fámu i veškeré jiné zvěsti,
které
kte se ke mně donesly. Jde o nesm
smysly,“
zdůraznil Patrik Šebek.
Se všemi lidmi v prostějovsk
ském
oddílu vychází nadále
do
dobře
a koncem roku před
sv
svým
přesunem na Pyrenejský
po
poloostrov
plánuje rozlučku
jak se spoluhráči, tak se svými
ml
mladými
svěřenci i trenérskými
ko
kolegy
– prostě s celým klube Loučit se také s fanoušky
bem.
r
v rámci
některého střetnutí přímo na ledě však nehodlá.
„V
„Vůbec
to neberu tak, že definitiv odcházím a do LHK se už
tivně
nik nevrátím. V oddílu mám
nikdy
dá smlouvu a na něčem jsme
dál
s panem Tomigou dohodnutí,
ov
ovšem
na čem konkrétně, to nech prozrazovat. Každopádně
chci
ve Španělsku budu zhruba půl
rok a pak se uvidí, co přijde,“
roku
na
nastínil
letošní dvojnásobný
mi světa v in-linu (organizamistr
cí IIHF i FIRS).
„J
„Jarda
Jágr pokračuje v kariéře takže se nic převratného
éře,
ne
neděje. Nějaký Patrik Šebek
nnikoho až tak nezajímá, dělat
proto rozlučkovou show mi

přijde jako zbytečnost a nesmysl. Hlavní je, aby šlapal
celý mančaft, což se momentálně daří. Je vidět, že se kluci
bez problémů obejdou beze mě
a osobně jim věřím, že dosáhnou moc pěkného úspěchu,“
předpověděl ofenzivní hračička.
Nepředpokládá, že by se ještě
coby hráč zapojil v probíhající sezóně do některého duelu
mužského A-týmu. Byť v sobotu k tomu neměl daleko,
když během derby v Přerově
seděl na střídačce. „Pan Zachar mi v sobotu ráno zavolal,
že Martin Stejskal prozvracel
celou noc a hrozí, že nebude
moci nastoupit. Jestli bych
tedy pro jistotu nejel s mančaftem do Přerova a v případě
nutnosti nastoupil. S tím jsem
souhlasil a byl nachystaný,
ale nakonec do hry nemusel,
což mi vůbec nevadilo. Vždyť
jsem skoro tři týdny jako hokejista netrénoval,“ upozornil
Patrik Šebek s tím, že vítězství
v hanácké řežbě si náležitě vychutnal i z pozice náhradníka.

JESTŘÁBI SKVĚLÝM ZÁVĚREM OTOČILI DERBY V PŘEROVĚ!
Vítěznou trefu zaznamenal tři minuty před koncem
„Benzin“ a kotel řval: Míííííchaaal Černý...
V minulých letech prostějovští hokejisté při derby zápasech s rivalským Přerovem většinou
strádali, v probíhajícím ročníku východní skupiny druhé ligy však zatím svého největšího
konkurenta převyšují. Po úvodním vítězství 4:3
na vlastním ledě nyní zvládli i druhý vzájemný
souboj této sezóny, když v sobotním duelu jednadvacetého kola soutěže znovu uspěli nejtěsnějším rozdílem. Tentokrát doslova urvali výhru
2:1 závěrečným obratem, díky čemuž se bodově osamostatnili na druhé pozici tabulky hned
za vedoucím Havířovem.
Přerov, Prostějov/son
Místo zraněného Taťáka šel
mezi hostující tyče Musil, po
delší době se na soupisce objevil P. Šebek. A samotné derby
odstartovalo přesně jak se čekalo: tvrdě s řadou vyloučení.
Hlavní sudí byl možná až moc
přísný, každopádně z přesilovky jako první zahrozil dvěma
ranami Krajíček (do Musila
a vedle). Na druhé straně měl
v 7. minutě velkou šanci Duba,
jenže sám před J. Sklenářem
ztroskotal na jeho betonu. Přesně v polovině úvodní třetiny
zahodil tutovku i přerovský
Kolařík přestřelením odkryté
brány. Hrál se rychlý hokej na-

horu dolů a ve strhujícím utkání dělil během 14. Smejkala
kousíček od otevření skóre po
šikovné teči Dubovy střely. Následovala další série menších
trestů, z níž rezultovala početní
převaha Zubrů 4 na 3 a nebezpečná bomba Faltýnka pokrytá
Musilem.
Do prostřední části vstoupili aktivněji domácí, Musil
úspěšně vyřešil pokusy Paly s
Kundrátkem. Jestřábi reagovali rychlým vyrovnáním hry
i počtu solidních možností,
ovšem ani Duba zblízka a po
něm M. Černý zpoza kruhů
v přesilovce neuspěli. V této
fázi už střetnutí zdaleka nemělo takový spád, rozpadlo se

do spousty osobních soubojů a
častých přerušení. Dění oživila
až 35. minuta a loženka Ditricha (na poslední chvíli zasáhl
Musil), vzápětí se zase začaly
plnit trestné lavice. Především
ta prostějovská nevychladla,
muži HC tím šli do tlaku a
půldruhé minuty před druhou
pauzou i do vedení zásluhou
Hanákovy dorážky mezi Musilovy betony – 1:0. Škoda, že
ještě před odchodem do kabin
nevyrovnal ze stoprocentní
šance Čuřík, jenž nepřelstil J.
Sklenáře.
Tým LHK se tím však nenechal deprimovat a hned zkraje
poslední periody na soka udeřil mohutným náporem. Žajgla ani M. Černý ještě v zakončení neuspěli, ale ve 48.
využil dvojnásobnou početní
převahu Kumstát nechytatelnou pumelicí od modré čáry
– 1:1. I nadále pak byli povzbuzení hosté lepší, do zajímavé situace se bez gólového
efektu opět dostal agilní M.
Černý. Jeho hvězdný moment
přišel až v čase 56.56, kdy
zaskočil J. Sklenáře nenápadnou trefou k pravé tyči – 1:2.
Tento vývoj neunesl původem
Prostějovák a někdejší člen
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0:0

HC ZUBR PŘEROV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

0:2

Branky a nahrávky: 39. Hanák (Kolařík, Kotásek) – 48. Kumstát (Smejkal,
Černý), 57. Černý (Čuřík, Doseděl). Rozhodčí: Škach – Kika, Matěj. Vyloučení:
12:9, navíc: Kolařík osobní trest 10 minut za nesportovní chování, Krajíček (oba
Př.) 5 minut plus osobní trest do konce utkání za úder do hlavy – Peštuka (Pv)
osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:1. Diváků: 2791

SestavA Karviné:
J. Sklenář - Pala, Ferenc, Pospíšil, Krajíček, Faltýnek, Vlček,
V. Sklenář - Kotásek, Hanák, Kočara – Blinka, Goiš, Brančík
– Ditrich, Sedlák, Kundrátek – Kolařík, Menšík, T. Černý.
Trenéři: Pavel Sedlák a Lubomír Václavíček

Sestava lhK jestřábi
Musil
M
Osina, Kolibár
Paška, Peštukaa
Doseděl, Kumstát
Finkes
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík.

Stejskal, Duba, Smejkal
Ševčík, Žajgla, D. Šebek
M. Černý, Čuřík, Zachar
Stráněl, P. Šebek

Jestřábí letky Krajíček, který
nechutně sestřelil Stejskala
a vyfasoval za to oprávněný
trest do konce zápasu. Tím se
koncovka dost vyostřila, ale

naštěstí už k ničemu podstatnému nedošlo a naši hokejisté
si tak ze stadionu úhlavního
rivala odvezli nesmírně cenný triumf!

Očima trenérů
Lubomír VÁCLAVÍČEK - HC Zubr Přerov:
„Prostějov hraje poslední dobou ve velice dobré formě. Proto jsme věděli, že nás čeká hodně
náročný zápas. Sice jsme se složitě dostávali do šancí, ale přesto byly první dvě třetiny
z naší strany poměrně vydařené. Tu třetí jsme
však absolutně nezvládli, vlastní nedisciplinovanost nás
připravila o dobrý výsledek. Mít v derby tolik vyloučených
a zvládnout jej, to prostě nejde. Rozhodujícím momentem
bylo naše oslabení ve třech, kdy jsme inkasovali gól na 1:1.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Podařilo se nám odvézt z Přerova tři body,
takže mám z utkání krásný pocit. Kluci v závěru dokázali vítězství doslova vydolovat. Po
druhé třetině jsem přitom v kabině musel zvýšit hlas a hráči dostali kartáč, protože na naší
straně bylo hodně vyloučení. Ta nás dostávala do kolen a stála
mančaft spoustu sil. Zbytečných trestů jsme se pak v poslední
části vyvarovali, což podle mě nakonec rozhodlo. Celkově to
byl velmi vyrovnaný zápas, kterému by spíš slušela remíza.“

Byl to boj. Sobotní hanácké derby mezi přerovskými Zubry a Jestřáby z Prostějova přineslo tuhou
řežbu v níž se bojovalo o každý kotouč.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

Hokej

... ještě novější
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Jestřábi
HOKEJISTÉ ČEPOVALI SEDMIČKU
Bobří hráz protrhl gólový příval Prostějova

Jednu třetinu to vypadalo na střelecké trápení favorita, nad výsledkem utkání se vznášely
vážné pochyby. Potom se však duel dvacátého kola druhé ligy skupiny Východ změnil
v jednoznačnou záležitost a prostějovští hokejisté zdeptali valašskomeziříčského protivníka sedmi gólovými ranami. Hosté mohli
být rádi, že neinkasovali potupnou desítku,
zatímco domácí se působivou kanonádou
propálili až na průběžné druhé místo tabulky.
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

5:0

2:0

Branky a nahrávky: 24. Čuřík (Doseděl), 27. Kumstát (Duba),
28. Žajgla, 37. Kumstát (Černý), 39. Žajgla (D. Šebek, Ševčík), 46.
Zachar (M. Tomiga), 55. Čuřík Rozhodčí: Dědek – Held, Trunečka
Vyloučení: 8:7, navíc J. Musil (VM) do konce utkání. Využití: 3:0
Diváků: 1350.

SestavA Valašského meziříčí:
Ses
Slovák (41. Vlachynský) – Zábojník, Vašut, J. Musil, Blažek,
Hartmann, Ovšák, Dvořák, Mikel – Bokroš, Kopecký, Ambruz
– Balga, D. Varga, Mar. Varga – Matuštík, Mir. Varga, Martiník
– Linduška, Dostál, Knebl – Vodný. Trenér: Jaroslav Stuchlík

Sestava lhK jestřábi
Taťák
Osina, Kolibár
Doseděl, Kumstát
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Paška, Peštuka
kes
M. Tomiga, Finkes

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

kralují Hané

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání zpočátku nebylo jednoznačné, první třetina skončila 0:0. Hosté dobře bránili, my
jsme přesto měli tři nebo čtyři šance, ale nedokázali je využít. V kabině jsme tak museli klukům něco zopakovat, oni si to vzali k srdci a začali dávat góly jako přes kopírák. Chodili do
brány, stříleli Slovákovi mezi nohy a tím zlomili celé střetnutí. Jakmile vám to tam začne
padat, vycházejí i takové akce či situace, které by jindy nevyšly. Rozhodlo rychlé odskočení
na 3:0, potom už bylo po zápase.“
Jaroslav STUCHLÍK - HC Bobři Valašské Meziříčí:
„Soupeř nás jednoznačně převýšil ve hře jeden na jednoho a také v zakončení. I my jsme měli
dost šancí, ale netrefili z nich ani bránu, natož abychom dali gól. Využitím některé z těchto
příležitostí třeba za stavu 2:0 jsme mohli Prostějov dostat trochu pod tlak, jenže místo toho
jsme následně inkasovali řadu dalších branek vinou katastrofální hry v defenzivě především
během druhé třetiny.“
Hned v úvodu Hanáci promrhali přesilovku, což jakoby
předznamenalo jejich jalovost
v zakončení po celou zahajovací třetinu. Smejkal v 5.
minutě vůbec nezakončil své
sólo, Čuřík i Duba následně
svými střelami buď trefili do Slováka, nebo mimo.
Na brankáři ztroskotal také
Ševčík ve 12. zprava, zatímco Černý vzápětí sám před
Slovákem zbytečně vymýšlel
a prováhal dobrou šanci. Duba
o chvíli později zase dorážkou
z
mezikruží
neprotlačil
puk přes chumel bránících
protihráčů.
Jednostranný
vývoj poté přerušila až početní
převaha HC, v níž tečovaná
rána Zábojníka prolétla těsně
vedle a tamtéž skončil nájezd
Kopeckého z pravé strany.
Po první přestávce Jestřábi
pokračovali v tlaku a tentokrát se brzy dočkali
zasloužené odměny. Ve 24.
minutě přesilovkovou dělovku
Doseděla od modré vyrazil
Slovák mezi kruhy, kde Čuřík

v kleče zametl puk k levé tyči –
1:0. Tím prostějovské mužstvo
protrhlo stavidla obranné
hráze Bobrů, z níž zůstaly
díky dvěma trefám během 53
sekund jen cucky. Nejprve ve
27. Dubovu střelu Kumstát
vložením hole šikovně přizvedl
do pravé šibenice a hned ve 28.
Žajgla z levého kruhu procedil
Slováka mezi betony – 3:0. Za
daného vývoje domácí na čas
polevili, čehož protivník využil
k hrozbě zdramatizování bitvy.
Vyznamenal se ale Taťák,
který zlikvidoval příležitosti
Matuštíka, Bokroše i Zábojníka, v dalších možnostech
zamířili Dostál s Balgou a Ambruzem vedle. Za to Valaši na
sklonku druhé periody draze
zaplatili dalšími dvěma fíky
ve své síti. Druhými zásahy
se o ně postarali Kumstát, jenž
v přesilové hře našel skulinu
mezi Slovákovýma nohama, a
Žajgla znovu v početní výhodě
usměrněním krásné přihrávky
D. Šebka od zadního mantinelu k levé tyči – 5:0.

Tím bylo bez nejmenších
pochyb rozhodnuto, tempo
tak v poslední části logicky
opadlo. Jistí vítězové se
soustředili hlavně na udržení
čistého konta, přesto přidali
zpráskanému Meziříčí na
cestu domů ještě dva kousky.
Ten šestý mohl směle nést
označení nádherný, neboť
Zachar ve 46. odvážně pronikl
přes dva protihráče, položil
střídajícího brankáře Vlachynského na zem a zavěsil
kotouč do pravého vinklu
prázdné svatyně – 6:0. Skóre
potom uzavřel pět minut před
koncem další dvougólový
střelec večera Čuřík, když
důrazným atakováním získal
puk a zasunul jej po ledě pod
padajícím Vlachynským – 7:0.
Pečeť na debakl Bobrů dalo
zamýšlené uhájení nuly, o něž
se společnými silami postarala pozorná defenziva LHK
v součinnosti se spolehlivým
Taťákem, který mezi tyčemi
odolal i osmatřicet vteřin trvající dvojnásobné přesilovce.

Dokončení ze strany 17
Tyto dojmy ještě umocňuje
skutečnost, že mužstvo LHK
Jestřábi již pět zápasů v řadě
neprohrálo, přičemž z patnácti
bodíků jich získalo plných třináct.
A to prostějovským plejerům
zajistilo průběžnou druhou pozici
v tabulce východní skupiny druhé
ligy. Je tedy pochopitelné, že v
táboře Jestřábů i mezi fanoušky
vládne spokojenost.
Sobotní derby na ledě Přerova se
také bez obešlo bez výraznějších
konfliktů v hledišti, či mimo
stadion. Na duel do nedalekého
města se přitom z Prostějova
vydala dobrá pětistovka fandů,
z nichž valná většina cestovala
vlakem! Ovšem díky bezchybné
práci policejních složek i
bezpečnostní agentury přímo na
stadionu byly veškeré pohyby
příznivců pohlídány.
„V sobotu 19.11.2011 proběhlo
v Přerově na Zimním stadionu
v době od 14:00 do 20:30
hod. bezpečnostní opatření v
souvislosti s hokejovým utkáním
mezi mužstvy HC Zubr Přerov
a LHC Jestřábi Prostějov. Na
opatření se podíleli policisté
ÚO Přerov, strážníci Městské
policie Přerov a také policisté

pořádkové jednotky Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje. Utkání se zúčastnilo 2790
diváků, z toho 300 fanoušků
LHC Jestřábi Prostějov,“
informovala o pečlivém
monitoringu Jitka Dolejšová,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Jak již bylo zmíněno,
k žádným nepřístojnostem
nedošlo, byť indicie a „choutky“
jistých „takypříznivců“ opět
byly... „Na závěr utkání došlo k
silným emotivním projevům ze
strany obou táborů fanoušků a
k vzájemné napadání fanoušků
obou celků. Díky kvalitní
činnosti pořadatelské služby
a všech policistů nasazených
do opatření nedošlo k žádným
násilným střetům obou táborů,
ani k vážnějšímu narušení
veřejného pořádku,“ prozradila
Dolejšová s tím, že významnou
roli v průběhu opatření sehráli
policisté antikonfliktního týmu
a pořádkové jednotky krajského
ředitelství. „Nakonec byl tyl
zjištěn pouze jeden přestupek
menšího charakteru, kdy jeden
člen prostějovského tábora
neuposlechnul výzvy“ shrnula
derby tisková mluvčí.

Zachar po smetení Valmezu: „Lítání v oblacích snad nehrozí!“
Kouč přiznal, že tým věděl jak na brankáře Slováka...
Prostějov - Zatím nejvyšší výhru letošní sezóny si
prostějovští hokejisté schovali pro duel 20. dějství
druholigové soutěže proti Valašskému Meziříčí.
Bobry zválcovali drtivě 7:0, čímž drsně přeťali
jejich šňůru pěti vítězství za sebou. Nejen trenér
Jestřábů Petr Zachar si tak mohl užít pohodové a
klidné střetnutí. Co vše kromě pravidelného pozápasového hodnocení po zápase řekl?
Marek Sonnevend
Znamenala dobrá znalost brankáře Jiřího
Slováka jeden z klíčových faktorů celého utkání?
„Kluci v podstatě vždy vědí, kam
kterému gólmanovi zakončovat.
Většina brankářů v této soutěži
totiž působí dlouhodobě a záleží
tak hlavně na samotných hráčích,
jak jejich znalosti dokážou využít. Konkrétně Jirku jsme tady
měli celý minulý ročník a věděli

o něm, že je velmi dobrý, ale jako
každý gólman má své slabiny.
Čehož jsme dokázali využít třemi trefami mezi nohy a dalšími
dvěma po tečích nebo dorážkách. Tohle se žádnému brankáři
nechytá snadno. Místo ťukesů až
do prázdné jsme hráli víc na účel,
kterýý to stoprocentně splnilo.“
Jak těžké bude mužstvo po tak jasném vítězství udržet na zemi?
„Já si myslím, že nás vyškolily
některé dřívější zápasy, v nichž

jsme vedli o dva tři góly a ještě
je dokázali prohrát. Proto by snad
žádné lítání v oblacích hrozit
nemělo. Navíc nás čeká derby
v Přerově, kde tomu jistě bude
odpovídat přístup. Kluci sami
vědí, že musí jít zápas od zápasu
a ne se vznášet vysoko nad zemí.
Dnešek si mohou užít do půlnoci, od zítřka je zase potřeba se
p p
připravovat
na další utkání.“
Jste spokojen s hrou
nově složených pětek,
jejichž podoba se změnila po
odchodu Patrika Šebka ze sestavy?
„Já bych se vůbec nebavil o
spokojenosti s hrou, protože rozhodující jsou výsledky. Každopádně jsme poslední dobou odehráli řadu povedených střetnutí,
ale dobrá hra sama o sobě bez
výsledkového potvrzení by nám
nic nepřinesla. Jen pěkný hokej
nestačí, o čemž jsme se přesvěd-

čili během série porážek v první
čtvrtině soutěže.“
Stále víc se prosazuje
mladý David Zachar,
že?
„Pro Davida je smůla, že ho vedu
už šestý rok v kuse a hodně dobře
ho znám. Momentálně tak musí
v první řadě pomáhat naší juniorce, neboť z první ligy juniorů
padají tři celky a tím hrozí potíže.
Dokud nastupoval Patrik Šebek,
Davida jsme v mužích spíš šetřili
pro zápasy juniorky. Jakmile Patrik ze sestavy vypadl, posunul se
David do třetího útoku, ale moje
představa je přivést jednoho nebo
dva nové hráče a tím zvýšit konkurenci v mančaftu. Může nastat
loňská situace se zraněním většího počtu hokejistů, což by přineslo problémy. Proto nesmíme
usnout na vavřínech současných
úspěchů, naopak je nutné stávající kádr zkvalitnit.“

„Sondujeme různé kluby i hráče,
přitom nechceme přivést někoho
za každou cenu jen pro doplnění
počtu. Musíme být přesvědčeni,
že posila bude mančaftu přínosem.“
Trenér Jestřábů PETR ZACHAR
o případném rozšíření hráčského kádru

Rýsují se vám nějaké
konkrétní posily do úto-

ku?
„Sondujeme různé kluby i hráče,
přitom nechceme přivést někoho
za každou cenu jen pro doplnění
počtu. Musíme být přesvědčeni,
že posila bude pro mančaft přínosem. Uvidíme, jak se vyvine
situace.“

Je pravda, že Patrik
Šebek odchází hrát
in-line hokej do Španělska?
„Já o tomhle nevím. Takovou
nabídku měl už v srpnu, ale
tehdy jsme si sedli a nějakým
způsobem to vyřešili. Pokud
má tuhle nabídku zase, tak
víte víc než já. Možné to určitě je, protože za in-linem se

odchází celoročně a zrovna
Patrik si takhle odskočil loni
v prosinci. Momentálně však
má tady uzavřenou trenérskou
smlouvu u mládeže, proto
jde spíš o věc pana Tomigy.
Jakmile by šéf klubu našel za
Patrika náhradu, může třeba
odejít. Což ale já momentálně neřeším. Mně zajímá, jak
Patrika nahradit v sestavě
mužského áčka. Pokud odejde, bude to jeho rozhodnutí
a my se s tím budeme muset
vypořádat.“

„Začátek sezóny nebyl nic moc, teď už je to lepší,“ pochvaluje si velezkušený Pavel Kumstát
Druhý návrat do rodného města už zadákovi vychází mnohem líp než ten první...
Prostějov - Druhý návrat do téže řeky v podobě
prostějovského angažmá vychází obránci hokejových Jestřábů Pavlu Kumstátovi
mstátovi mnohem lépe,
atřicetiletý bek zúročunež ten první. Ostřílený pětatřicetiletý
je ve svém rodišti bohaté extraligové zkušenosti
ce bodujícím zadákem
z předchozí kariéry, je nejvíce
LHK Jestřábi a co je hlavníí – s ním v sestavě se
hanáckému mužstvu daří herně i výsledkově. Ve
ské Meziříčí 7:0.
středu zdevastovalo Valašské
Marek Sonnevend
Výsledkově šlo o nejjednoznačnější zápas
probíhající sezóny. Bylo to
tak jasné, jak napovídá konečné skóre?
„Ve druhé půlce utkání to už
bylo docela hladké, ale ze
začátku soupeř dobře bruslil
a bránil. Vypadalo to, že moc
gólů nepadne, a nakonec se
z toho stala taková kanonáda.“
Čím jste střetnutí zlomili?

„Těžko
Těžko říct. Asi tím, že jsme
po
o prvním gólu v úvodu druhéé třetiny dali další dva rychle
zaa sebou. Tím se nám zvedlo
ebevědomí, stříleli jsme tam,
sebevědomí,
am nám řekli trenéři a padakam
lo to do brány.“
I vy osobně jste se při
zakončení držel trenérských
érských pokynů, že?
Ano. Měli jsme se trefovat
„Ano.
mezi
ezi nohy a když jsem
zaa stavu 3:0 dostal od
Benzína
enzína puk na modrou,
u, hned jsem si na

slova koučů vzpomněl.
Nešlo
v
si nevzpomenout,
nevzpomeno protože nám
to trenéři ještě i po první třetině
fakt hodně zdůrazňovali.
Proto
zdů
jsem rád, jak jsem to trefil.“
Už
U
předtím
jjste dal jeden
gól ttečí do šibenice.
Net
Netáhlo
vás to po
dv brankových
dvou
zá
zásazích
víc dopř
předu
za hattrick
kem,
který se
o
obráncům
málo
lokdy
povede?
„
„Ani
ne. Za hattri
trick
bych byl
sam
samozřejmě
rád,
ale ppodstatnější bylo
neinkas
neinkasovat
a Standovi
Taťákovi pomoct k udržeChyt výborně stejně
ní nuly. Chytal
jako minule pproti Novému Jičínu, kdy jsme mu krátce před
necha dát gól. Tím
koncem nechali
kon zasloužil a je
víc si čisté konto
dobře, že ho m
má.“

Padala v kabině před
dnešní poslední třetinou slova o tom zaměřit
se v první řadě na uhájení
nuly?
„Nic speciálního na tohle
téma nezaznělo, ale my jsme
si sami říkali, že je potřeba dál
pokračovat v zodpovědné hře
dozadu. To znamená držet se
na puku a nepouštět soupeře

do přečíslení. Což jsme až na
nějaké výjimky splnili solidně.“
Po zápasovém volnu
o uplynulém víkendu
teoreticky hrozilo vypadnutí z tempa, tým však místo
toho předvedl další skvělý
výkon. Čím to?
„Dobře jsme doplnili síly, ve
čtvrtek k tomu proběhla speciální akce. Někteří v ní pokračovali až do pátku, v rámci
téhle těžké přípravy si dali

„Nálada v kabině je výtečná.
Poslední dobou jsme zlepšili
hru dozadu, přitom stále kvalitně
útočíme a nějaké góly vždycky dáme.
Podstatné bylo právě to, že šla
celkově nahoru herní disciplína“
Jedna z opor týmu PAVEL KUMSTÁT
analyzuje důvody momentální formy

pořádně do těla. (smích) Tuhle
pohodu jsme si přenesli i do
dnešního utkání.“
Nálada v kabině je
tedy výtečná, že?
„Určitě. Poslední dobou jsme
zlepšili hru dozadu, přitom
stále kvalitně útočíme a nějaké
góly vždycky dáme. Podstatné
bylo právě to, že šla celkově
nahoru herní disciplína, dobře
jsme začátkem tohoto týdne
potrénovali a už se těšíme na
další zápasy.“
Minulé
angažmá
v rodném Prostějově
vám příliš nevyšlo, v létě jste
proto zůstával ohledně svých
vyhlídek zde spíš opatrný.
Naplňují se zatím vaše představy o tom, jak měl druhý
návrat domů vypadat?
„Začátek soutěže po kvalitní přípravě nebyl takový, jak
bych si představoval, teď už je
to však mnohem lepší. Mám u
sebe kvalitní spoluhráče, s kterými si rozumím a myslím, že
díky tomu jdou i mé výkony
nahoru.“

Volejbal

... ještě novější
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VOLEJBALISTKY NEČEKANĚ PŘIŠLY O TINU LIPICER-SAMEC!

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Slovinská opora VK odešla do Cannes, hráčská náhrada na post smečařky je za dveřmi

PVK OLYMP PRAHA

Sotva prostějovský volejbalový oddíl zdárně
dovršil hledání třetí blokařky a konečně zkompletoval svůj hráčský kádr, už jej potkala další
změna. Tým VK Modřanská totiž uprostřed
týdne překvapivě opustila slovinská smečařka
Tina Lipicer-Samec.

Čas: 1:06 hodiny

Rozhodčí: Hudík, Antušák
Diváků: 11000
1. set: 25:17 22 minut 2. set:: 25:23 24 minutt
3. set: 25:17 20 minut

Prostějov/son

Sestava Prostějova:
•libero: Chlumská
•Velikiyová
•Tomášeková

•Kubínová

•Hrončeková
Trenérská
dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

28

Dobojovala. Své dělové rány už bude
Slovinka Lipicerová-Samecová pálit za francouzský Cannes.
Foto: archiv Večerníku

•Artmenková
Střídaly: Soaresová, Monzoniová
Připraveny byly: Košická, Smáková

„Delší dobu byl o ni zájem
z francouzského Cannes. Probíhala jednání o určité finanční náhradě a současně pro nás
bylo stěžejní to, abychom neoslabili mančaft. Což znamená
získat odpovídající hráčskou
náhradu. Teprve až jsme tohle
vyřešili k naší spokojenosti, došlo ve středu k podpisu
ukončení smlouvy a Tina ode-

šla. V nejbližší době přivedeme místo ní novou posilu,
veřejnost bude okamžitě informována,“ vysvětlil sportovní
manažer VK Peter Goga.
Lipicer-Samec přišla do Prostějova loni v létě z italského
Grotte, když v podstatě každou
sezónu během své předchozí kariéry měnila působiště.
Dlouho to vypadalo, že na
Hané oproti svým zvyklostem

vydrží déle než rok, ovšem nakonec pokračuje v kočovném
životě. V minulém soutěžním
ročníku většinou nastupovala
do základní sestavy a patřila
k oporám družstva, tím víc fanoušky zajímá, koho náš klub
přivede místo ní. Tahle otázka
by měla být brzy zodpovězena.
„Předpokládám, že v úterý by
mohl být s novou smečařkou
podepsán kontrakt. Chceme a
potřebujeme celou věc uzavřít
co nejdříve, abychom mohli posilu vzít na první utkání
Champions League do Kazaně. To znamená nutnost vyřídit veškeré náležitosti ohledně
jejího zaregistrování a dopsání
na soupisku plus zajistit nezbytné formality pro udělení
víz,“ doplnil Goga.

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

Sestava Olympu Praha:
Kvapilová, Sládková, Vanžurová, Kossányiová, Kallistová,
•Horká
Hork
Ho
Hork
rkkáá
Halbichová, libero: Dostálová
Střídaly: Zoulová, Škrampalová. Trenér: Stanislav Mitáč
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA extraligy čr žen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým

P

sety

míče

body

VK Modřanská Prostějov 8 8 0
PVK Olymp Praha
9 8 1
SK UP Olomouc
9 6 3
VK Královo Pole Brno
9 6 3
VC Slavia Praha
9 5 4
TJ Sokol Frýdek-Místek
8 4 4
Přerovský volejbalový klub 9 3 6
TJ Sokol Šternberk
9 3 6
TJ Ostrava
8 1 7
VK SG Brno
10 0 10
HC RT Torax Poruba
8 1 0

Z

V

24:1
24:4
20:12
19:12
18:14
13:15
12:19
13:22
5:21
2:30
0

623:395
671:540
731:675
733:603
705:685
617:645
666:695
702:807
483:626
528:788
18:27

24
24
18
18
15
12
10
8
3
0
3

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

kam příště...
Dohrávka 9. kola, pondělí 21. listopadu, 20.35 hodin: Královo Pole Brno - VK Modřanská Prostějov (PP ČT4SPORT),
rozhodčí: Meruna, Fink)
10. kolo, sobota 26. listopadu, 18.00 hodin: Přerov – VK
Modřanská Prostějov (rozhodčí: Kovář, Krtička), Královo
Pole Brno - Olomouc (18.30), Olymp Praha - Slavia Praha
(17.00), Šternberk – Frýdek-Místek, SG Brno - Ostrava (16.00)
V
O
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„Termínový kalendář nám bohužel nenahrává...,“

žehrá před startem Ligy mistryň Miroslav ČADA
Prostějov - Klidný podzim? O tom si trenér
úřadujícího českého šampiona a opětovného účastníka nejprestižnější evropské klubové soutěže Miroslav Čada (na snímku) může
nechat jen zdát... Nejprve po komplikované
letní přípravě dlouho hledal třetí blokařku,
poté společný trénink družstva na dva týdny
přerušila reprezentační pauza a nyní musí
pro změnu shánět náhradu za smečařku Tinu
Lipicerovou-Samecovou, která odešla do
Cannes. To vše za situace, kdy je Liga mistryň
už doslova za dveřmi. Naštěstí českou extraligu zvládají ženy VK Modřanská bez větších
potíží, naposledy jasně porazily v tabulce druhý Olymp Praha a osmým vítězstvím v soutěži
potvrdily své vedoucí postavení.
Marek Sonnevend
Jste spokojen s výkonem týmu po delší reprezentační přestávce?
„Nemůžeme se vymlou-

vat na to, že řada hráček
byla pryč v národních
výběrech a v přípravě
zbylo méně děvčat. Na
přihrávku, která nás v

duelu proti Olympu trápila, by totiž reprezentační
pauza neměla mít vliv. A
se slabším příjmem proto
spokojený vůbec nejsem.
Pokud bychom nastoupili proti útočně silnějšímu
soupeři, dostali bychom
se do velkých problémů.
Z toho důvodu mohu být
spokojen jen s ostatními
herními činnostmi vyjma
přihrávky.“
Do startu evropské Ligy mistryň
chybí necelé dva
týdny. Lze družstvo za
tak krátkou dobu dostat
do optimální formy?
„Samozřejmě pro to děláme všechno. Termínový
kalendář tomu sice nenahrává, ale s tím se potýkají všichni včetně našich
soupeřů v základní skupině. Například Sopoty mají
některé své hráčky ještě i

teď na Grand Prix v Japonsku. Všichni se snažíme
s danou situací vyrovnat,
abychom na první zápas
Champions League byli
maximálně připraveni. Nakolik se to podaří, to ukáže
samotný zápas v Kazani.“
Povedlo se domluvit nějakého
soupeře na avizované přátelské střetnutí?
„Tohle je problém, nemáme
nikoho. Zmíněný kalendář
je velmi našlapaný, potenciální protivníci hrají vedle
domácích soutěží i národní
poháry středa plus sobota a
prostě nemají na přípravný
duel prostor. Šance někoho
sehnat tak byla minimální, i
předběžná dohoda s Vakifbank Istanbul bohužel padla.
Alespoň že v extralize teď
máme sérii těžších utkání
s nejlepšími celky soutěže,

po
domácím souboji
s Olympem
jedeme v pondělí do Brna
na
Královo
Pole a v sobosob
oobboPřerrova,
tu do Přerova,
kterému se již
uzdravila
první
nahrávačka Soňa
Nováková. Tyhle
zápasy nás před
Ligou
mistryň
snad aspoň trochu prověří.“

SOLANGE SOARESOVÁ:
SOARESOVÁ: „Musíme teď makat trojnásobně!“
Kapitánka považuje za důležité, dát se dohromady po herní stránce coby kolektiv
Prostějov - Patřila k těm
hráčkám, jež uprostřed
sezóny na dva týdny
opustily Prostějov kvůli
absolvování olympijské
předkvalifikace v reprezentačním dresu.
Slovenská smečařka
či univerzálka brazilského původu Solange
Soaresová (na snímku)
se poté znovu připojila
ke svému klubu (jako
dalších šest volejbalistek VK Modřanská), tři
dny potrénovala a šla
na pražský Olymp. Při
vítězství 3:0 odehrála
kapitánka „žlutomodré
síly“ třetí set.

Marek Sonnevend
Soli, jak jste zápas
viděla?
„My se musíme znova dostat do rytmu po reprezentační pauze tak, abychom
byly dobře nachystané na
Champions League. Potřebujeme hodně trénovat a hrát, tím
se postupně dát do kupy. Dnes
bylo na obou stranách dost
chyb, které my musíme odstranit. Takže nás v čase zbývajícím do startu Ligy mistryň
čeká dost práce.“
Nečekala jste, že to budete mít s Olympem
coby druhým celkem
tabulky těžší?
„Ano. Byly jsme připravené na
to, že půjde o náročné utkání, a
možná díky tomu to nakonec
vypadalo trochu jinak. Dobře
jsme se nachystaly na kvality
Olympu, který má ve svém

„Její odchod nás určitě mrzí,
ale žádná volejbalistka není
nenahraditelná a tím se musíme
řídit. Kolektiv to určitě zvládne.“
Stálice „Modřanek“ Solange Soaresová
o odchodu Tiny Lipicerové-Samecové
středu taky reprezentantky. Sice
jsou ještě mladé, ale hrají už
dobrý ženský volejbal. Dneska
však nekladly takový odpor,
což nám nemusí vadit, celkově
se hrálo jen průměrné střetnutí.
Vydržely jsme být maximálně
koncentrované a dělaly svou
práci, což je důležité i do dalších zápasů. Nesmíme nic podcenit a co nejlépe se připravit
na papírově slabší soupeře i na
klubové giganty.“
(Dokončení na str. 29)

Volejbal, tenis

... ještě novější

MODŘANKY JASNĚ OVLÁDLY DUEL O ČELO S OLYMPEM
Souboj neporažených měl pouze jednoho skutečného lídra...
VK Pv
Olymp

3
0

Bodový vývoj – první
set: 1:1, 4:1, 4:3, 8:3,
9:5, 11:5, 11:7, 14:9,
14:11, 17:12, 18:14,
20:14, 21:16, 23:16,
25:17. Druhý set: 0:1,
2:1, 5:2, 7:4, 7:6, 9:6,
9:8, 11:8, 12:11, 14:11,
14:13, 16:13, 17:15,
20:15, 21:18, 22:20,
24:21, 24:23, 25:23.
Třetí set: 2:0, 2:2, 5:2,
9:3, 10:6, 13:6, 13:8,
15:8, 17:10, 17:12,
19:13, 19:15, 21:15,
24:16, 25:17.
Prostějov/son – Nic náhodě
neponechaly volejbalistky
VK Modřanská Prostějov
v bitvě s PVK Olymp Praha. V osmém kole UNIQA
extraligy žen se utkala dvě
družstva, jež v dosavadním
průběhu soutěže sedmkrát
zvítězila a neztratila ani bod.
Po vzájemném souboji platí
výsledková neposkvrněnost
už pouze pro favorizované
obhájkyně titulu, které na
vlastní palubovce hladce vyhrály s dílčími problémy jen
v jednom ze tří setů. Víkendové střetnutí na hřišti KP
Brno bylo kvůli televiznímu
přenosu odloženo a hraje se
až dnes, tj. v pondělí 21. listopadu od 20.35 hodin.
Pro hráčky prostějovského
týmu šlo o první soutěžní duel
po dlouhé pauze, zatímco
soupeřky se den předtím rozehrály pohárovým střetnutím
v Palkovicích. Přesto tým z
hlavního města udělal hned v
úvodu několik laciných chyb

Pohledem trenérů
Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Předem bych vyzdvihl dnešní počet diváků, kterých do hlediště přišlo nejvíc
v letošní sezóně. Domácímu týmu se před takovou návštěvou hraje samozřejmě
dobře. Střetly se dva aktuálně nejlepší celky extraligy, a proto dorazilo tolik
fanoušků, čehož si ceníme a vnímám to jako velmi pozitivní věc. Co se týká
samotné hry, byli jsme lepší ve všech činnostech kromě přihrávky, kde jsme
měli problémy. Olymp dost odvážně podával na hraně rizika a pokud mu to
vycházelo, dostával nás pod tlak. Z toho důvodu došlo k hodně vyrovnanému druhému setu,
jinak jsme ale měli navrch především v útoku. A mám radost, že jsme mohli zařadit do sestavy i
novou posilu Monzoni.“
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Z naší strany to byl špatný výkon, asi nejhorší v této sezóně. Nutno konstatovat, že soupeřem byl Prostějov coby silný tým, přesto jsme utkání moc nezvládli. V prvním setu hlavně vinou špatné útočné fáze obou smečařek, kdy Kvapilová z osmi útoků složila jeden míč a Kossányiová to měla 8/0. Obstojně hrály
středové hráčky Kallistová se Sládkovou a také Vanžurová. Celkově mizerná
útočná potence se zlepšila až ve druhé sadě, díky tomu jsme čtyřikrát prohrávali
o jediný bod. Nicméně všechny tyhle šance vyrovnat či jít do vedení jsme si sami pokazili skoro
pokaždé zkaženým servisem, tedy vlastní chybou. Pořád jsme tahali za trochu kratší konec a těsně podlehli, následný třetí set pak byl podobný prvnímu. V útoku to totálně nezvládla Vanžurová,
která ze dvanácti pokusů dala jediný vítězný balón, a takhle reprezentační univerzálka smečovat
nemůže. Celkově jsme byli horším týmem...“
a domácímu kolektivu tím
pomohl k rychle i snadno získanému náskoku 8:3. Pak ale
vyrobily pár nepřesností také
favoritky, čímž se průběh trochu vyrovnal (14:11). Načež
plejerky VK Modřanská zabraly a zbytek první sady jasně
ovládly. Kubínová dobře rozdělovala nahrávky, Chlumská
skvěle ovládala pole a trojice
Velikiyová, Hrončeková, Horká nejčastěji bodovala v útoku
- 25:17 a 1:0.
Zkraje druhého setu si Pražanky pomohly několika povedenými útoky středem i
kvalitním podáním (pokud jej
nezkazily), naopak VK se držel
neustále mírně vepředu lepší
obranou včetně bodových bloků a menším počtem nevynucených chyb (kromě příjmu).
Do stavu 14:13 se ale „Modřankám“ nedařilo víc odskočit,
až poté Hrončekové dokonale
vyšly dva servisy a na světě byl

náskok 20:15. Koncovka však
vedoucímu družstvu tabulky
moc nevycházela, bojující
Olymp přetavil zaváhání domácích plejerek na přihrávce v
dramatický závěr. Ukončil jej
až hřebík Hrončekové z kůlu
na zem – 25:23 a 2:0.
Do třetího dějství vystřídala
Horkou kapitánka Soaresová
a okamžitě se uvedla dvěma vítěznými smečemi plus
esem. Domácí volejbalistky
jako tým viditelně překonaly
předchozí útlum, opět se jim
povedlo získat výraznou převahu. Pomohla k tomu hlavně
bodová série při podání Tomášekové (9:3), načež rozhozené protivnice vršily hrubky
a jejich ztráta ještě narůstala.
Až za stavu 13:6 hostující družina přibrzdila hrozící debakl,
ovšem jen na chvíli a částečně. Závěr od skóre 19:15
totiž znovu patřil Prostějovu,
který v celkovém součtu ovlá-

dl zápas dost přesvědčivě –
25:17 a 3:0.
„Očekávaly jsme těžší utkání, než nakonec bylo. Potíže
jsme měly jen ve druhém setu
a jinak si vývoj pohlídaly, i
když náš výkon bych označila za pouze průměrný. Po
delší reprezentační přestávce
se všechny musíme dostat do
společného rytmu, abychom
brzy hrály lépe jako tým,“
zhodnotila čtvrteční souboj
Solange Soaresová, kapitánka
VK Modřanská Prostějov. Její
soupotnice z pražského týmu
PVK Olymp Andrea Sládková
pak doplnila: „Věděly jsme, že
to pro nás bude hodně těžký
zápas. Přesto jsme určitě chtěly hrát kvalitnější volejbal, než
jsme dneska předvedly. Bohužel nám moc nešel útok, což se
dost projevilo. Když nesložíme
balón, nemůžeme být Prostějovu vyrovnaným soupeřem...,“
pokrčila rameny.

Tomáš Berdych dnes vstoupí do Turnaje mistrů
(Dokončení ze str. 17)
Proč si vlastně přál zrovna jmenované trio vynikajících plejerů? „Ferrer má vyrovnané výsledky, ale není to halař, líp se
cítí na antuce nebo na betonu
venku. U Djokoviče může na
konci sezóny sehrát roli i zdraví a on musel nedávno vzdát v
Paříži. Dál jsem si hlavně nepřál Federera, který je vynikající a hraje jako za starých časů.
Z toho všeho jsem vycházel,“
vysvětlil Berdych.
Přitom si je vědom obrovské
síly všech účastníků Masters.
„Na Turnaji mistrů není hráč,
o kterém by se dalo říct, že je
proti němu jistý bod. Právě naopak, všichni tady mají ohromnou kvalitu. Přesto půjdu do
každého utkání s touhou zvítězit a jakýmkoliv způsobem
postoupit do semifinále, což
by byl velký úspěch,“ zasnil se
prostějovský tenista.

být na Kazaň co nejlépe připravené, zvlášť když v Rusku
půjde o velice těžké utkání.
Věřím, že každým dnem budeme pořád lepší a do klíčových
zápasů proti Curychu a Sopotům už nastoupíme v optimální
formě. To je hlavní, máme na
to ještě nějaký čas a musíme jej
stoprocentně využít. Všichni
znají náročnost našeho trenéra,
takže budeme makat trojnásobně.“
Nemůže družstvo rozhodit odchod Tiny Lipicerové-Samecové?

„S tím je nutné se smířit.
Její odchod nás určitě mrzí,
ale žádná volejbalistka není
nenahraditelná a tím se musíme řídit. Tinu je potřeba
adekvátně nahradit a následně udělat všechno, aby herní
kvalita týmu bez ní neutrpěla.
Například po skončení Mily
Bergrové jsme si taky myslely, jak bude strašně těžké ji
nahradit, a nakonec se to povedlo skvěle. Takže i tentokrát se musíme z téhle situace
dostat a já kolektivu věřím,
že to zvládne.“

Skupina „A“: Novak Djokovič (Srbsko), Andy Murray (Velká
Británie), David Ferrer (Španělsko), Tomáš Berdych (Česko).
Skupina „B“: Rafael Nadal (Španělsko), Roger Federer
(Švýcarsko), Tsonga (Francie), Marty Fish (USA).

Zápasový program skupiny „A“
pondělí 21. listopadu: Murray – Ferrer (15.00 hodin), Djokovič – Berdych (21.00)
Další pořad závisí na úvodních výsledcích, Berdych by měl
každopádně hrát zbylá utkání základní skupiny ve středu
23. listopadu a v pátek 25. listopadu.
Semifinále Turnaje mistrů je na programu
v sobotu 26. listopadu a finále v neděli 27. listopadu.
V Londýně nejen dobře potrénoval, ale navíc nechyběl
ani na několika společenských
akcích včetně charitativního
večírku na podporu dětské nemocnice. Tomáš se ve čtvrtek
večer objevil v doprovodu své
nové přítelkyně Ester Sátorové,

dnes od 21.00 hodin už absolvuje vstupní duel proti světové
jedničce Novaku Djokovičovi.
„Cítím se skvěle a chci mu vrátit poslední porážky. Hlavní je,
abych hrál co nejlepší tenis,“
vzkázal Berdych z Anglie.
Tak mu držte palce!

oslav 111. výročí TK Prostějov

ZLATÁ pamětní medaile
Kategorie Vedoucí představitelé:
Miroslav Černošek, Petr Chytil, Milan Matzenauer.
Kategorie Zasloužilí členové oddílu:
Jiří Běhal, Antonín Doseděl, Miloslav Doseděl, Jiří Rozehnal, Jiří Zeman.
Kategorie První titul v extralize:
Petr Langr, Petra Langrová, Jaroslav Navrátil, Karel Nováček, Jiří Novák, Jana Novotná,
Michal Tabara.
Kategorie Současné hvězdy:
Tomáš Berdych, Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Radek Štěpánek.
Kategorie Dlouholetí partneři a přátelé:
Andrej Babiš, Karel Dyba, Miloš Forst, Aleš Hilčer, Tomáš Chrenek, Jan Kocourek, Martin
Kocourek, Ivan Kosatík, Pavel Kožuch, František Kreuz, Jiří Kunert, Anna Motlíková,
Miroslav Pišťák, Jan Tesař, Martin Tesařík, Milan Velek, Ivan Langer, Pavel Suchánek,
Tomáš Bím.

STŘÍBRNÁ pamětní medaile
První skupina:
Pavel Borek, Otakar Černý, Jaroslav Faltýnek,
Ivana Hemerková, Josef Kropáček, Tomáš Medek, Svatoslav Novák,
Zdeněk Peichl, Radek Pivoňka, Jiří Pospíšil, Alena Rašková,
Pavel Rucki, Dušan Tomajko, Luboš Vik, Radek Zacpal, Zdeněk Zdráhal.

Kapitánka považuje za důležité, dát se dohromady po herní stránce coby kolektiv
týmech podobný program,
ostatní baby makaly v Prostějově. Jak už jsem řekla,
teď je důležité, abychom se
všechny společně daly zase
dohromady po herní stránce
coby kolektiv.“
Myslíte, že zbývá dost
času dosáhnout stoprocentní výkonnosti
ještě před vstupním duelem
Ligy mistryň v Kazani?
„Na sto procent to ještě určitě
nebude, za daných okolností
by byla hloupost říct, že ano.
Každopádně se budeme snažit

TURNAJ MISTRŮ 2011, LONDÝN

Seznam oceněných v rámci

SOLANGE SOARESOVÁ:
SOARESOVÁ: „Musíme teď makat trojnásobně!“
(Dokončení ze str. 28)
Jaká byla pro vás
osobně zmíněná reprezentační přestávka?
„Ze zápasového hlediska dobrá, protože jsme za
Slovensko nastoupily proti
silným celkům: domácímu
Rusku, což je světová extratřída, a rovněž dost kvalitní Belgii. Navíc jsme během
celého srazu národního týmu
trénovaly na vysoké úrovni,
takže po téhle stránce žádný
problém. Také další holky
měly ve svých národních
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Druhá skupina:
Jiří Černošek, Oldřich Dostál, Zdeněk Duplák, Petr Fridrich, Bohumil Hruban, Stanislav
Husařík starší, René Kloc, Pavel Langr, Pavel Lasovský, Alois Mačák mladší, Alois Mačák
starší, Zdeněk Pěnička, Ivan Pospíšil, Michal Ptáček, Hana Řehulková, Ivan Tauber, Tomáš
Uvízl, Josef Váňa.
Třetí skupina:
Jaroslav Balaš, Petr Cetkovský, Tomáš Cibulec, Kateřina Dostálová, Petr Flašar,
Mojmír Kašprišin, David Kotyza, Jaroslav Levinský, Dušan Lojda,
Jaroslav Machovský starší, Josef Nechutný, Michal Slavík, Zdeněk Strachoň,
Ivo Šilhánek, Vlastimil Uchytil, Jiří Veselý, Romana Žáčková.

Anketa ke 111 letům tenisu v Prostějově
Zástupcům jiných prostějovských sportů jsme položili tři následující otázky:
1. Jaký máte osobně vztah k tenisu?
2. Vnímal jste velké úspěchy TK Prostějov v posledních dvaceti letech a co na ně říkáte?
3. Co byste prostějovskému tenisu popřál k jeho 111. narozeninám?

2.

Zde jsou odpovědi:

František Jura
FOTBAL
předseda 1.SK
Prostějov a trenér
1.FK Prostějov
„Jako sport jej mám rád,
tenis jsem dřív hrával docela hodně. Teď už kvůli nedostatku času stíhám míň, ale
nedávno jsem absolvoval jeden amatérský turnaj v Praze,
který pro mě nedopadl vůbec
dobře. Proto jsem si dal předsevzetí, že musím začít hrávat
zase víc.“
„Je jasné, že tak velké
úspěchy člověk nepřehlédne. Vybudovala se tady
vynikající mládežnická základna a celý tenisový klub
na vysoké úrovni, jednoznačně nejlepší v ČR a možná i v Evropě či na světě.
Udělal se prostě kus dobré
práce a dosažené výsledky
odpovídají tomu, že prostějovský tenis dělají lidé, kteří

1.

2.

Bábka si pamatuju i na pány
Davida, Jurníka a další hráče
tehdejší výborné generace.
Tenis mě pořád moc baví,
v současnosti chodíme s rodinou hrávat jednou týdně.“
„Úspěchy pochopitelně
registruji a jejich hodnotu považuji za hodně vysokou.
Z mezinárodního hlediska
jsou prostějovští tenisté a tenistky číslo jedna mezi všemi
sporty ve městě, protože ti
nejlepší z nich patří do světové špičky v odvětví, které je
globálně rozšířené téměř po
celé planetě.“
„Popřát se dá jedině to,
aby udržel současné pozice. V poslední době a hlavně letos se totiž prostějovský
tenis v čele s Petrou Kvitovou
a Tomášem Berdychem dostal
tak vysoko, že ještě výš to půjde už dost složitě. A obhajovat úspěchy je vždycky těžší,
než je poprvé vybojovat.“

mu rozumějí a svou práci vykonávají skvěle.“
„Především hodně dalších talentů. Trenéry
mají v TK výborné, takže z nich mohou vychovat
nové skvělé tenisty. A Petře
Kvitové přeji, ať v příštím
roce do nejdříve dosáhne
na zasloužený post světové
jedničky.“

3.

Zbyněk Netopil
RAFTING
šéf týmu
Tomi Remont
Prostějov
„Tenis jsem dřív hrával
a je to výborný sport, ale
nachází se jinde než jsme my
vodáci – finančně i dalšími
aspekty.“
„Jako Prostějovák jsem
ty úspěchy samozřejmě
vnímal. Podle mě jde hodně
o zásluhu Miroslava Černoš-

1.
2.

ka, který prostějovský tenis
ohromně pozvedl a zajistil mu
špičkové profesionální podmínky. Celkově to beru jako
supr věc a velké zviditelnění
Prostějova v rámci České republiky i celého světa.“
„Přeji, ať TK zůstane výkonnostně tam, kde je a
naváže na své úspěchy, zvlášť
ty letošní byly opravdu velké. Projevuje se, že lidi, kteří
prostějovský tenis dělají, mají
vysokou profesní kvalitu.“

3.

Petr Zachar
HOKEJ
trenér
LHK Jestřábi
Prostějov
„Velice blízký a příznivý.
Zažil jsem totiž éru pana
Bábka, který hrál současně
tenis i hokej, a na popud svého otce jsem v dětství dělal
oba tyto sporty. Kromě pana

3.

1.

1.

Peter Goga
VOLEJBAL
sportovní ředitel
VK Modřanská
Prostějov
„Můj vztah k tenisu je
velice kladný. Když

mám v létě trochu víc času
než během volejbalové sezóny, tak si jej často a moc rád
zahraji.“
„Hlavně
posledních
osm let jsem zdejší klub
sledoval pozorně a musím
říct, že jeho úspěchy obdivuji. Je něco neskutečného, aby
v tak malém městě dokázali
vychovat aktuálně nejlepší
tenistku světa a člena top 10
mezi muži. Klobouk dolů.“
„Ať nadále sbírá co
nejvíc úspěchů a aspoň
zopakuje letošní skvělou
sezónu, byť to bude strašně
těžké. Čeho totiž členové TK
Prostějov v roce 2011 dosáhli je prostě fantastické.“

2.

3.

Ivan Hovorka
PARAŠUTISMUS
trenér
Dukly
Prostějov

1.

„Je to suprový sport,
s klukama jej hlavně na
podzim po sezóně chodíme
pravidelně hrávat. Já osobně
mám tenis moc rád.“
„Samozřejmě tak významné úspěchy člověk
registruje a má z nich radost.

2.

My parašutisti fandíme všem
prostějovským sportovcům
a s TK navíc spolupracujeme, protože docela pravidelně děláme seskoky během
různých tenisových turnajů
nebo akcí. A marketingová
agentura TK Plus se dokonce podílela na organizaci
prostějovského mistrovství
Evropy v klasickém parašutismu. Nemluvě o tom, že
s některými tenisty chodíme
přes zimu společně mastit
hokej. Osobně se tak známe
a tím větší radost pak z vynikajících výsledků máme.“
„Úspěchy už má, tak ať
jsou ještě větší a celému
klubu se dál daří co nejlépe.
Všechny prostějovské sporty
by si navzájem měly přát jen
to dobré.“

3.

Zbyněk Choleva
BASKETBAL
trenér
BK Prostějov

1.

„Za mlada jsem tenis
hrával závodně a dokonce jsem byl v žácích
okresním přeborníkem. Jako
kluk jsem tak na kurtech trávil spoustu času a také v sou-

časnosti si velice rád zahraju,
když čas dovolí. Nebo se i
podívám v televizi.“
„Byť nejsem z Prostějova, ale z Nového
Jičína, o úspěších zdejšího tenisového klubu dobře
vím. Společnost TK Plus
je ve sportu hodně vidět a
já se s ní setkával přes basketbal, navíc prostějovský
tenis je díky svým velkým
úspěchům dostatečně známý po celé republice. Dřív
se mi moc líbil Jirka Novák,
dneska zase září Petra Kvitová s Tomášem Berdychem a
já se rád pyšním tím, že jezdím denně do Prostějova a
třeba je občas potkám.“
„Přeji samá esa. Ať to
místním tenistům i tenistkám nadále jde jako dosud a oddíl vzkvétá, protože
lidi tady bílému sportu fandí
a jako správní Prostějováci
jsou hrdí na to, čeho všeho
jejich klub dosáhl. Možnost
vidět zdejší hráče ve světové
televizi a potom je naživo
potkat ve městě, prohodit
s nimi pár slov je neskutečná. Proto nezbývá než celému TK pogratulovat k jubileu a popřát hodně zdaru do
příštích let.“

2.

3.

Basketbal

... ještě novější
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Basketbalisté Prostějova se v obou soutěžích nesou na vítězné vlně
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EUROCHALLENGE CUP, SKUPINA „C“ - 2. koloo

BK PROSTĚJOV – BK JIP PARDUBICE

82:76
Čtvrtiny:

25:18, 20:23,
22:19, 15:16
11/8:18/12
40/25:51/26
24/8:12/4
34:31
11:11
21:16
19:16
12:9
Schmidt(Německo),
Gologanov
(Bulharsko), Vinasi
(Rumunsko)
700

Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Rozhodčí:

Diváků:

Sestava a body Prostějova
Slezák 0
J. Bohačík 2
Prášil 5
Švrdlík 0
Bratčenkov

Smith 16
Pandula 5
Eitutavičius 9
Peterson 25
Nicholson 15
Venta 5
Trenér:
Asistent:

Zbyněk Choleva
David Hájek

EUROCHALLENGE CUP 2011/2012

SKUPINA „C“

V ÚTERÝ VLÉTNOU ORLI NA FRANCOUZSKÉHO FAVORITA
Případné vítězství nad Roanne by svěřence kouče Cholevy
hodně přiblížilo k postupu ze skupiny Challenge Cupu
po předchozích triumfech
v Ivanofrankovsku a nad
Pardubicemi nesmírně blízko
postupu do osmifinálové fáze
– tak jako loni. Zápasová bilance 3-0 a následný duel opět dobrou výchozí pozici využiv domácím prostředí proti jeme,“ přál si Choleva s tím,
BC Goverla, to by byl velice že favorizovat je stále nutné
slibný odrazový můstek k dal- úterního protivníka. Ten navíc
šímu letu vzhůru. „Kéž by to vyměnil trenéra, když po jedetakhle bylo, jenže nesmíme nácti letech ve funkci skončil
předbíhat. Porazit Francouze Jean-Denys Choulet a nahrabude hrozně obtížné a musí- dil ho Luka Pavičevič.
me k tomu odvést vynikající Za jasného favorita skupiny
„Po dvou kolech máme na výkon. Každopádně máme „C“ považuje Roanne i parkontě dvě vítězství, takže výhodu jednoho vítězství dubický kouč Jan Slowiak,
skupinu jsme rozjeli výborně. venku a příznivého losu, snad ačkoliv jeho svěřenci dokázali
Chceme v tom pokračovat,
zvlášť když velmi důležitý
je úplně každý zápas. Zatím
jsme na dobré cestě, jenže
Roanne disponuje nesmírně
kvalitním kádrem a po úvodním klopýtnutí v Pardubicích
bude chtít napodruhé v České republice za každou cenu
uspět. Rozhodně je papírově
nad námi, ale to byla před vzájemným soubojem i Goverla
a dokázali jsme tam přesto
uspět. O další překvapení se
pokusíme nyní,“ slíbil trenér
BK Zbyněk Choleva.
Pokud by Orli družinu ze
Cholevovi to jde. Kouči prostějovských basketbalistů se zatím
země Galského kohouta
daří vtloukat hráčům své představy.
Foto: Zdeněk Pěnička
opravdu zdolali, ocitli by se

Už v minulém ročníku evropského Vyzývacího poháru změřili basketbalisté BK Prostějov síly s několika vysoce kvalitními soupeři mezinárodního
formátu. Ten patrně nejsilnější je však čeká až nyní
v rámci 3. kola základní skupiny „C“ EuroChallenge
Cupu 2011-2012. Jmenuje se , je z Francie a před
půldruhým rokem hrál právě ve třetí pohárové soutěži starého kontinentu semifinále. V hale prostějovského Sportcentra DDM nastoupí v úterý 22.
listopadu od 18.00 hodin.
Prostějov/son
Uplynulá sezóna Challenge
Cupu sice týmu Roanne vůbec
nevyšla, když prohrál všech
šest utkání ve skupině. Mužstvo
plné špičkových hráčů se však
poté zvedlo, v renomované
francouzské lize patřilo do širší
špičky a nakonec obsadilo páté
místo. Tím se za poslední léta
nejvíc přiblížilo mistrovskému titulu z roku 2008. Početní
převahu mají v kádru Chorale
domácí plejeři, ovšem základní
sestavu táhnou vynikající zahraniční borci se zkušenostmi
ze zámořské NBA. Celý klub
navíc může těžit z poznatků
nabytých pravidelnou účastí
v pohárové Evropě včetně startu v Eurolize 2008/09.

výsledky 2. kola:
kola
ko
la::

f
uzský
zský soubor doma nefrancouzský
čekaně porazit. „Oni nás podcenili, my jsme měli extrémně
dobrý den a využili toho, že
soupeř k utkání nepřistoupil
tak, jak by měl. Kvalita na
jejich straně je přitom nesmírná. Nechci nás ani další celky
ve skupině podceňovat, ale
Roanne do toho podle mě už
bude pořádně šlapat a Prostějov proti nim doma nastoupí
v mnohem těžší pozici. Proto
je dle mého názoru Chorale
nadále favoritem na prvenství
a jistý postup. Doma určitě neprohraje, venku podle mě dost
možná už také ne,“ odhadoval
Slowiak. S Cholevou se shodl
na jedné věci. „Pochopitelně
bychom byli nejradši, kdyby
z naší skupiny postoupili oba
čeští zástupci. Bohužel si však
myslím, že buď před nás nebo
mezi nás vstoupí právě Roanne,“ věštil Slowiak.
Prostějovští basketbalisté mají
v úterý možnost tuto předpověď narušit. Stačí maličkost:
dosáhnout ohromně cenného
vítězství!

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

BK Prostějov - BK JIP Pardubice (oba ČR)
Č 82:76, Chorale Roanne
Basket (Francie) - BC Goverla (Ukrajina) 81:78
1. BK Prostějov
2
2
0
159:151
4
2. BK JIP Pardubice
2
1
1
158:159
3
3. Chorala Roanne
2
1
1
158:160
3
4. BC Goverla
2
0
2
153:158
2

Příští program
3. kolo, úterý 22. listopadu: BK Prostějov - Chorala Roanne
(18.00), BK JIP Pardubice - BC Goverla (středa 23.11., 18.00)

Výsledky 2. kol ostatních skupin

Skupina „A“: Norrköping Dolphins (Švédsko) - Bemaco SPU Nitra
(Slovensko) 82:64, EWE Baskets Oldenburg (Německo) - Fuenlabrada
(Španělsko) 85:66. Průběžné pořadí: 1. Oldenburg 4, 2. Norrköping 3,
3. Fuenlabrada 2, 4. Nitra 2
Skupina „B“: Besiktas Milangaz (Turecko) - Armia Tbilisi (Gruzie) 103:82, BG Göttingen (Německo) - ZZ Leiden (Nizozemí) 71:80.
Průběžné pořadí: 1. Besiktas 4, 2. Armia 3, 3. Leiden 3, 4. Göttingen 2
Skupina „D“: BK Ventspils (Lotyšsko) - Atomerömü SE (Maďarsko)
69:56, BC Nižnyj Novgorod (Rusko) - Chimik Južnyj (Ukrajina) 85:73.
Průběžné pořadí: 1. Južnyj 3, 2. Nižnyj Novgorod 3, Ventspils 3, 4.
Atomerömü 3
Skupina „E“: Antverpy Giants (Belgie) - CSU Mobitelco Kluž (Rumunsko) 87:63, Elan Chalon (Francie) - BC Enisey (Rusko) 87:79.
Průběžné pořadí: 1. Elan Chalon 4, 2. Antverpy 3, 3. Enisey 3, 4. Mobilteco 2.
Skupina „F“: ETHA Engomi (Kypr) - Triumph Lyubertsy Moskevská oblast (Rusko) 55:72, Okapi Aalstar - Olin Edirne (Turecko) 95:72.
Průběžné pořadí: 1. Lyubertsy 4, 2. Aalstar 3, 3. Engomi 3, 4. Edirne 2.
Skupina „G“: Pinar Karsiyaka (Turecko) - BC Minsk-2006 (Bělorusko)
103:105, Telekom Baskets Bonn (Německo) - Türk Telekom Ankara
(Turecko) 87:80. Průběžné pořadí: 1. Minsk 4, 2. Karsiyaka 3, 3. Bonn
3, 4. Ankara 2.
Skupina „H“: Artland Dragons (Německo) - Szolnoki Olaj (Maďarsko)
86:78, Pau Lacq Orthez (Francie) - Keravnos Strovolos (Kypr) 83:85.
Průběžné pořadí: 1. Artland 4, 2. Szolnok 3, 2. Keravnos 3, 4. Orthez 2.

PO LIZE SKOLILI ORLI PARDUBICE I V EVROPSKÉM POHÁRU
Na Hané v rámci Challenge Cupu se hrál výborný basketbal
s převahou domácích, dramatickou zápletkou a vítězstvím BK
Divácky vděčnou a velmi kvalitní podívanou nabídlo
utkání 2. kola základní skupiny „C“ Euro Challenge
Cupu 2011-2012 mezi dvěma českými celky.
Prostějovští basketbalisté v něm předčili ty pardubické, po výhře v ukrajinském Ivanofrankovsku
úspěšně zvládli i svůj druhý zápas v evropském
Vyzývacím poháru a se dvěma vítězstvími se usadili v čele průběžné tabulky.
Prostějov/son

MATTONI NBL - 14. KOLO
Vývoj po pětiminutovkách:
15:11, 25:18, 37:30, 45:41,
60:48, 67:60, 76:66, 82:76

94:88
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Rozhodčí:
Diváků:

19:21, 25:22,
27:20, 23:25
19/15:18/14
35/20:48/22
24/13:20/10
36:23
17:13
23:23
6:10
7:8
Dolinek,
Gabara, Večeřa
500

Sestava a body Prostějova
Smith 12
Pandula 9
Eitutavičius 9
Peterson 14
Nicholson 22
Venta 0
Trenér:
Asistent:

Slezák 3
Švrdlík 3
Prášil 13
Bratčenkov 10
J. Bohačík 2
Polášek
Zbyněk Choleva
David Hájek

Za bezednými koši
15. kolo, sobota 26. listopadu 2011, 18.00 hodin: Sluneta Ústí
nad Labem - Tuři Svitavy (neděle 27.11., 17:00), BC Kolín - Inter
Bratislava (17:45), BK Loko Interconex Plzeň - BK Prostějov
(15:00), Astrum Levice - BK JIP Pardubice, BK B & W Opava - USK Praha, BK Děčín - NH Ostrava (neděle 27.11., 16:00),
Levharti Chomutov - ČEZ Basketball Nymburk

Střetnutí odstartovalo nervózně
a nepřesně, oba týmy pokazily
několik úvodních útoků fatálními
ztrátami. Jako první se z této mizérie zvedli hosté, jenže po úniku na
0:5 pokračovali v kupení chyb,
zatímco Orli hlavně díky Petersonovi dostali svůj výkon na vyšší
úroveň (5:5, 12:9, devítibodová
šňůra na 21:11). Poté se celý
zbytek zahajovacího poločasu
odvíjel ve vlnách: místy naprosto
kralovali domácí tažení vynika-

Pohledem trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
„Jsem rád, že můžeme slavit druhé vítězství v EuroChallenge Cupu. Podle mého
názoru jsme byli lepším týmem, vedli jsme téměř sedmatřicet minut z celého utkání a
nejen na základě toho dosáhli zasloužené výhry. Určitě jsme se nechtěli dostat do takové
koncovky, která nastala, pramenila z toho zbytečná nervozita. Během té špatné pasáže
kluci přecházeli dobré střelecké pozice, jež předtím dávali. Najednou chtěli hrát až moc
hezky, což nás stálo body místo toho, abychom drželi vypracovaný náskok. Soupeř tam
hrál s jedním pivotem, na což jsme reagovali tím, že na hřišti zůstal z vysokých pouze
Travis Peterson. Čtyři ´malí´ měli lépe reagovat na útoky Muirheada a to bylo docela v pořádku, na druhou
stranu vázla organizace směrem dopředu. Přesto jsme měli solidní pozice, které hráči přecházeli, jak už
jsem řekl. Navíc se hosté přibližovali, tím rostla nervozita a klesala sebedůvěra našeho poměrně mladého
kolektivu, přišlo několik ztrát. Naštěstí mužstvo závěr zvládlo, ale každopádně jsme měli zápas v klidu
dovést do konce a ne se takhle propadnout dolů z většího vedení. Zlomem byly dvě trojky Tótha, s čímž
jsme nepočítali. Šlo o velký moment Pardubic, jinak jsme ale dneska byli lepší my.“

jícím Petersonem a také hodně
dobrým Nicholsonem (29:18,
33:21, 43:32), chvílemi zase svůj
útlum překonali Východočeši
s nebezpečnou dvojicí Muirhead
– Arnold (23:18, 35:30, 45:41).
Rámec tomuto koloběhu přitom
dávala atraktivní útočná hra, která
Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:
sice nebyla prosta řady ztracených
„Koncovku sehráli domácí zkušeněji než my, kteří jsme dlouho v zápase tahali za
míčů, ovšem fandové si mohli
užívat rovněž množství pěkných kratší konec a udělali spoustu ztrát... Ty vynucené bych ještě respektoval, ale často jsme
akcí nebo třeba sérii efektních míč nevynuceně hodili do autu a třeba druhý poločas začali tak, že pět prvních našich
útoků skončilo čtyřmi ztracenými balóny. To určitě nebylo podle našich představ,
bloků.
Tentýž scénář nabídla i třetí ovšem přesto jsme se do utkání dokázali vrátit, za což má můj tým kredit. V koncovce
čtvrtina, kdy doslova exceloval rozhodovaly detaily. Kroky Muirheada jsem neviděl, i když možná byly - já opak
Peterson podporovaný opět netvrdím. Pandulovo zakončení bylo na hraně a spadlo do koše, v těchto situacích
Nicholsonem a též Smithem, prostě hrály roli milimetry. Domácí tedy zvítězili, ovšem pro nás je výsledek z pohledu odvety docela
nadějný. Jestli cítím víc zklamání z porážky nebo spokojenost z návratu do zdánlivě ztraceného střetnutí?
naopak v pardubických barvách Samozřejmě chci vždycky vyhrát a pokud je taková šance, udělám pro její naplnění maximum. Stejně to
se vedle Arnolda nebezpečně určitě cítí i hráči, proto po porážce převažuje zklamání. Na druhou stranu je potřeba ocenit to pozitivní,
rozjel Tóth. Po snížení na 45:43 což v tomto případě byla naše vůle poprat se s nepříznivým průběhem a zlepšit ne právě ideální výkon
tak Hanáci deseti body za sebou z prvního poločasu i části třetí čtvrtiny. Díky tomu aspoň odjíždíme s pocitem, že jsme tady nezanechali
utekli na 55:43 a ve 27. minutě úplně nejhorší dojem.“
-sonvedli díky výtečným kombinacím dokonce 65:51, ovšem jícími soupeři snížení na 67:62. zvýraznili svou převahu (76:66), který poté definitivně rozhodl
pak znovu polevili a zkraje po- Jakmile však Prostějované zdálo se být rozhodnuto. Chyba dvěma proměněnými šestkami,
slední části dovolili nerezignu- pět minut před koncem opět lávky. Vzápětí muži BK vinou mírný favorit se tak mohl radoútočného trápení skoro čtyři vat z důležité výhry - 82:76.
minuty neskórovali, naproti „Já jsem sice odehrál velice dobré
tomu hostující bojovníci s pro- střetnutí, ovšem důležitější než
buzeným Hamptonem zabrali mé osobní statistiky je kvalitní
a v čase 37.43 díky deseti- práce celého týmu. Hlavně v konnašim největším oporám a udě- působišti se uvedl kvalitním vý- bodové sérii srovnali na 76:76! covce po vyrovnání soupeře, což
lali něco s hrou týmu, jež byla konem. Za dvaadvacet minut na Naštěstí obavy z opakování byl klíč k našemu vítězství,“
poslední dobou někdy otřesná. hřišti proměnil 7 z 9 střel (včetně infarktového závěru na hřišti uvedl po utkání Travis Peterson,
Soudě dle dnešního výkonu se všech 3 trojek) a díky tomu za- Goverly se nenaplnily, neboť americká opora ve službách Orlů.
to povedlo, Mářa zahrál po tak znamenal 10 bodů, navrch přidal výběr JIP své další možnosti Jeho krajan ve východočeském
krátkém času stráveném s man- 7 doskoků, 2 asistence a celko- nevyžil. Mohl za to také finální dresu Marcus Arnold pak po
návrat Orlů ke kvalitní obraně a utkání zalitoval: „Většinu duelu
čaftem výborně. A určitě nám vou užitečnost 16.
hodně pomůže,“ pochvaloval si Přesto si někteří hanáčtí fanouš- protržení střelecké bídy trefami jsme sice ztráceli, ale v závěru se
ci neodpustili uštěpačné pokřiky Eitutavičiuse i Panduly, byť nám podařilo ztrátu smazat a je
trenér Levic František Rón.
Spokojený mohl být i samot- na Davidovu adresu, což je be- ten s notnou dávkou štěstí. A škoda, že jsme nedokázali téhle
ný Marek, který konečně našel zesporu s ohledem na loňskou byl to právě prvně jmenovaný, výhody využít k dotáhnutí zápasu
své další angažmá a v novém úspěšnou sezónu prapodivné… zkušený litevský rozehrávač, do vítězného konce...“

DAVID MAREK V LEVICÍCH!
Prostějov/son - Známá tvář se
tak trochu nečekaně objevila
v levických barvách při sobotním střetu BK Prostějov
s týmem Astrum. Slovenský
klub totiž nedlouho před zápasem angažoval rozehrávače
Davida Marka, který minulou
sezónu strávil mezi Orly.
„Potřebovali jsme posílit mužstvo na pozici klasického rozehrávače, abychom uvolnili ruce

... ještě novější

Basketbal

Na pokraji noci muži BK utrápeně zdolali Levice
Kvůli televiznímu přenosu sehráli prostějovští basketbalisté sobotní utkání 14. kola Mattoni NBL až
od půl deváté večer. V nezvykle pozdním čase
měli s úřadujícími šampióny Slovenska hodně problémů a po ofenzivní přestřelce zvítězili jen velice
těsně. Svou palubovku však nakonec uhájili, díky
čemuž zůstali na třetí příčce tabulky s druhým nejnižším počtem porážek.

Vývoj po pětiminutovkách: 13:6, 19:21,
35:27, 44:43, 59:55,
71:63, 78:72, 94:88.
Marek Sonnevend
Hosté na Hanou dorazili pouze
s devíti hráči, mezi nimiž však
nechyběla nová rozehrávačská
posila a ex-Orel David Marek.
I díky němu mistři SR začali
dobře (4:6), než devítibodovou šňůrou řízenou dvojicí
pivotů Nicholson – Peterson
domácí otočili na 13:6. Závěr
úvodní čtvrtiny však přinesl
přesně opačný obrázek. Favorit přestal bránit, soupeř v čele
s výborným Grantem dal osm
bodů za sebou a po deseti minutách tak panoval nečekaný
stav 19:21. Druhá část probíhala skoro totožně. Prostějo-

vané tažení Nicholsonem opět
zabrali (24:21, 35:27, 40:29) a
vzápětí výrazně polevili, čehož
s chutí hrající protivník využil
k maximálnímu přiblížení na
poločasových 44:43.
Navíc hned po přestávce tým
Astrum dokonal obrat (44:48)
a bylo na mužích BK, jak se
s nepříznivým vývojem vypořádají. Dokázali to, ovšem
nijak zvlášť přesvědčivě.
V bláznivé přestřelce tref
z dálky (na trojky to skončilo
13:10!) Orli svému sokovi pokaždé trochu odskočili (57:50,
66:58, 78:70, 88:79), načež
inkasovali v rychlém sledu
laciné koše (61:58, 73:70,
83:77) a menší drama tím
pádem trvalo až do úplného
závěru. Neschopnost ubránit
zejména řádícího Granta vedla ještě krátce před koncem
ke korekci z 92:84 na 92:88,
naštěstí víc Levičtí nedokázali. Utrápenou výhru přitom
zachraňovala útočná potence
Nicholsona, Petersona, Prášila a ve druhé půli i Smithe
s Bratčenkovem.

Pohledem trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
Pohledem trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov): „My jsme samozřejmě rádi za vítězství ve zdánlivě lehčím
zápase, což však vůbec neplatilo. Levice totiž mají
velmi kvalitní tým a na nás navíc ležela tíha zodpovědnosti vyhrát. Bohužel jsme nepodali vůbec
dobrý výkon. Chtěli jsme hrát přesně opačně, než
jak to v reálu vypadalo: to znamená rychle dopředu a beze ztrát. Místo
toho byl přechod do útoku většinou pomalý a nakupili jsme sedmnáct
ztrát. Nahoře nás drželo jedině doskakování a dobrá střelba, hlavně
z dálky. Jinak jsme hráli spíš špatně, problém byl především v okamžitém inkasování poté, co jsme sami skórovali, třeba i z těžkých
pozic. Hosté nás trestali za chyby v obraně a my vinou toho nezískali
potřebný herní rytmus ani větší náskok, abychom mohli předvádět
uvolněnější i pestřejší basketbal. Levice podaly dobrý výkon, zatímco
naši hráči se už možná šetřili na úterní pohárové střetnutí. Já jsem si to
dnes rozhodně představoval jinak.“
František Rón (Astrum Levice):
„Samozřejmě gratulace domácím, vítězství si asi
vzhledem k průběhu utkání zasloužili. My jsme
dobře zabrali v závěrech první i druhé čtvrtiny a
pak po přestávce, jenže potom jsme se zase dostali do určité krize. Prostějov tam měl bodovou
šňůru a my ji nebyli schopní zastavit ani pomocí
faulů. Rozhodla asi trojková kanonáda soupeře, i
když moji svěřenci věděli, kdo je a není střelec.
V závěru jsem se snažil držet na hřišti Vojtka, který do té doby hrál velice dobře. Vyšel však na Prášila, kterého nechal
dvakrát volného a Jarda nás následně zabil svou dalekonosnou trojkou. Ani my jsme dnes nestříleli špatně z pole, naše procento úspěšnosti i počet trojek jsou nejvyšší v dosavadním průběhu české ligy.
Na domácí to ale nestačilo, protože dostat 94 bodů je příliš. Aspoň
jsme však Prostějov uhlídali na pouhých osm útočných doskoků a
dva koše z rychlých protiútoků, což byla hlavní témata naší předzápasové porady.“

Jak si vedly další týmy Orlů?
Prostějov - Prodloužený víkend byl ve znamení
porážek obou týmů mužů. Naopak veleúspěšně
se silnými soupeři zahráli starší žáci a důležitá vítězství by je měla posunout do bojů o extraligu. Po
úvodní sérii porážek hrají již junioři vítězné zápasy.
Díky aktivitě trenérů žáků a kadetek a spolupráci s
webem basketbalového klubu vám po čase přinášíme obsáhlé zpravodajství z jejich zápasů.
1.liga muži:
BK Prostějov „B“
BA Sparta Praha
67:107 (22:27, 41:47, 53:78)
Střelci BK Pv „B“: Bohačík
Jaromír 22, Nehoda David 8,
Kaša Jakub 7, Šír Radek 7,
Bratčenkov Vojtěch 6, Hrabovský Marian 6, Pavličík
Ivo 5, Helekal Radek 4, Macháček Adam 2
dorostenecká liga
junioři „U19“
TJ Žďár n. S.- BK Prostějov
88:100
Tesla Pardubice
BK Prostějov
78:86 (13:20 30:40 58:63)
dorostenecká liga
kadetky „U17“
TJ Žďár n.S.
TJ OP Prostějov
54:53 (12:11 17:23 36:36)

Zbyněk Choleva: „Sezónu zatím zvládáme dobře“
Koučovi BK ale vadí, že na maximum jeho družina hraje pouze tehdy, pokud cítí velkou výzvu

Do půlnoci ze soboty na neděli zbývaly necelé dvě
hodiny a trenér basketbalových Orlů Zbyněk Choleva
hodnotil nejen právě skončený duel proti Levicím
(94:88). Se samotným utkáním spokojený nebyl,
s první polovinou základní části Mattoni NBL ano.
Marek Sonnevend
Co říkáte na střetnutí,
v němž jste změřili síly se
slovenským mistrem?
„My jsme samozřejmě rádi za
vítězství ve zdánlivě lehčím zápase, což však vůbec neplatilo.
Levice totiž mají velmi kvalitní
tým a na nás navíc ležela tíha
zodpovědnosti vyhrát. Bohužel jsme nepodali vůbec dobrý
výkon. Chtěli jsme hrát přesně
opačně, než jak to v reálu vypadalo: to znamená rychle dopředu a beze ztrát. Místo toho
byl přechod do útoku většinou
pomalý a nakupili jsme sedmnáct ztracených míčů. Nahoře
nás drželo jedině doskakování
a dobrá střelba, hlavně z dálky.
Jinak jsme hráli spíš špatně,
problém byl především v okamžitém inkasování poté, co jsme
sami skórovali, třeba i z těžkých
pozic. Hosté nás trestali za chyby v obraně a my vinou toho ne-

získali potřebný herní rytmus ani
větší náskok, abychom mohli
předvádět uvolněnější i pestřejší
basketbal. Levice podaly dobrý
výkon, zatímco naši hráči se už
možná šetřili na úterní pohárové
střetnutí. Já jsem si to dnes rozhodně představoval jinak.“
Vysoký počet ztrát se
opakuje téměř v každém
utkání. Čím je to podle vás
způsobeno a dá se tahle slabina odstranit?
„Důvodem je slabší koncentrace a možná i méně umu. Často
posíláme balón do situace, která
není úplně jasná, nebo máme
dobře postaveného hráče na střelu a místo zakončení zkoušíme
vymýšlet ještě něco víc, než by
bylo zdrávo. Pak si do míče párkrát kopneme v driblingu, hodíme přihrávku do autu nebo se
v akci, jež by měla být normálně
jasná, něco nečekaného přihodí.
Tím vším počet ztrát roste, určitě nás to hrozně sráží a potom se

zbytečně trápíme. Rozhodně se
s tím dá něco dělat, ale skutečností, že jsou ztráty rozvrstvené
v podstatě na všechny hráče, to
není a nebude jednoduché.“
S výjimkou dnešního zápasu se poslední dobou
celkově zdá, že mužstvo jde
herně nahoru a víc jako tým
spolupracuje. Souhlasíte?
„Určitě jo. Jen mi vadí, že musíme cítit velkou výzvu, abychom
hráli opravdu na maximum.
V momentě, kdy utkání bereme stoprocentně, je náš výkon
podstatně lepší. Využíváme clony i volné pozice pro střelbu a
dobře kombinujeme, bohužel ne
permanentně. Celkově však jdeme nahoru, čemuž pomáhá čas.
Kluci se víc poznávají a už vědí,
co kdo umí, moc důležitá je také
lepšící se vzájemná spolupráce
při bránění. Byť jsme zrovna
dneska dostali skoro devadesát
bodů,, což není dobrá vizitka.“
V lize máte za sebou polovinu střetnutí základní
části. Nakolik jste zatím spokojen s výkony a výsledky
v Mattoni NBL?
„Nebýt porážky ve Svitavách,
tak výsledkově by vše bylo naprosto v pořádku. Co se výkonů
týče, nikdo přesně nevěděl, jak

bude nově složený mančaft fungovat a jestli nakoupení basketbalisté budou opravdu schopni
špičkové hry, která se od nich
očekávala a jíž měli navázat na
úspěšný tým z minulého ročníku. Nároky v Prostějově byly a
jsou vysoké, což je občas slyšet
z hlediště, ale v součtu si myslím,, že se nám zatím spíš daří.“
V úterý
nastoupíte
v Challenge Cupu proti Roanne, což je velký klub
s rozpočtem 4,5 miliónu euro,
který navíc změnil kouče.
Bude to pro vaše svěřence dostatečná výzva předvést své
maximum?
„Čtyři a půl milionu euro ještě

není tolik, musíme jim říct osm
a snad zaberou naplno. (smích)
To si samozřejmě dělám legraci. Pro nás všechny je zápas
s takto silným soupeřem velkou
výzvou, kluci se mohou opět
ukázat na evropské scéně a do
budoucna se třeba i prodat. Jen
se nesmí motivace překlenout až
do přehecovanosti. Je pravda, že
momentálně hráči neřeší ani nemluví skoro o ničem jiném, než
o Roanne. To je super kvalitní
celek, který se sice Pardubicím
povedlo zdolat, ovšem svou
velkou sílu přesto má. Teď po
změně trenéra navíc bude trochu
jinak fungovat, takže nás čeká
hodně těžká bitva.“

„Musíme naplno zvládat každý zápas,“ ví Jaroslav Prášil

Kapitán basketbalových Hanáků nepochybuje o tom, že silné Roanne lze v úterý porazit
Zdá se, že v létě přebudovaný kolektiv Orlů
by mohl navázat na
úspěchy předchozího
týmu z minulé sezóny. V té letošní mají
zatím basketbalisté
Prostějova v polovině
základní fáze Mattoni
NBL zápasovou bilanci
11-2 a po dvou kolech
EuroChallenge Cupu
drží ve skupině neporazitelnost. Po sobotním
večerně – nočním střetnutí s Levicemi nastal
ideální okamžik k vyzpovídání kapitána BK
Jaroslava Prášila.

Váš výkon ale působil dost
ospale, ne?
„Hlavně nám chyběla kvalitnější obrana. Asi jsme k utkání
nepřistoupili úplně tak, jak bychom přistoupit měli. Musím
kriticky říct, že jsme dnešní
zápas neodehráli moc dobře a
možná tam bohužel byla i trocha nevědomého podcenění.
Chtělo to víc energie a vyšší
nasazení.“
Vinou toho se vám nedařilo
soupeři víc odskočit?
„Přesně tak. Oni si hned na
začátku přičuchli a zjistili, že
tady můžou uhrát solidní výsledek. Díky získanému sebevědomí se pak pořád drželi
na kontakt s námi a protože
vůbec nemají špatný mančaft,
bylo celé utkání dost vyrovnané. Kdybychom první čtvrtinu
vyhráli o deset bodů, asi by
všechno probíhalo jinak.“
Neměl jste v závěru obavy
z možného obratu výsledku?
Marek Sonnevend
„Je pravda, že jsme se vždycJaké bylo hrát od půl deváté ky dostali do osmi nebo devečer?
vítibodového vedení a hned
„Nic moc. Ale nedá se nic dě- vzápětí inkasovali, většinou
lat, jsme profesionálové a mu- trojku. Často od hráče, který
ani není vyložený střelec. Lesíme hrát, kdy nám řeknou.“

vice dneska zahrály svůj nadprůměr a chytili se jim členové týmu, kteří normálně tolik
neskórují. Tím pádem to
o pro
ápas,
nás nebyl vůbec snadný zápas,
v koncovce hrozilo ledacos.
acos.
Naštěstí jsme pokaždé dokázakázali trefit důležitý koš a tím znovu odskočit do bezpečnějšího
jšího
náskoku.“
ýkon
Může za dnešní slabší výkon
nabitý program s vloženými
nými
duely evropského poháru?
u?
„My bychom měli být maximálně koncentrovaní na každé
utkání – a zvlášť doma. Diváky je potřeba potěšit nejen
vítězstvím, ale taky kvalitním
itním
výkonem, aby lidi odcházeli
ázeli
s dobrým pocitem z našeho
ašeho
basketbalu. Což se tentokrát
okrát
moc nepodařilo.“
Máte za sebou v české lize
polovinu základní části. Jak
ji hodnotíte?
é,
„Výsledkově je to dobré,
máme jen dvě porážkyy
z třinácti zápasů. Prohra
ve Svitavách nás samozřejmě mrzí, ale zase
jsme mohli podlehnout
i někomu silnějšímu,
takže současná bilance

rozhodně není špatná. Kromě
toho je důležité i to, jak jsme
se chytili v Chal- lenge
Cupu. První dvě
vítězství jsou

31

21. listopadu 2011

výborná, hlavně výhra venku
na Ukrajině znamená velkou
výhodu. Musíme ji však potvrdit
v domácích utkáních.
tv
Momentálně
lze říct, že jsme
M
sezónu
začali dobře.“
se
Souhlasíte,
že po herní stránSo
ce se mužstvo postupně zlepšuje?
šu
„Od
„O zápasu s Chomutovem šla
týmová
souhra nahoru. Jako
tý
hráči
postupem času lépe a
hr
lépe víme, co jeden od druhélép
ho očekávat, což vede k týmovějšímu
pojetí než dřív. Už se
vě
víc
ví díváme, komu nahrát místo
toho,
že někdo vzal balón a
to
akci
ak dokončoval sám. Posledních
ní asi pět střetnutí kromě
toho
to dnešního bylo fakt dobrých.“
rý
V úterý vás čeká francouzské
sk Roanne, o němž se mluví
jako
ja o hodně silném celku.
Jak
Ja vidíte šance na úspěch?
„U
„Určitě
do toho půjdeme s tím,
že chceme zvítězit. Nikdo není
ne
neporazitelný
a kdybychom
n
nevěřili,
že můžeme uspět, tak
ani nemusíme hrát. Já Roanne beru jako každého jiného
soupeře a když sem přijede,
budeme
jej chtít porazit.“
bu

žákovská liga starší
žáci „U15“
BK Prostějov - BC Nový Jičín
64:61
Střelci Pv: Elsner Ondřej
16, Goga Adam 13, Truneček Karel 10, Koutný Ondřej
8, Parobek Patrik 6, Vařeka
Jan 6, Váňa František 5,
Střelci Pv: Krátká 12 b., Francírek Jiří 2
Krejčířová 11 b., Neubauerová 10 b., Kyselá 8 b., ZaBK Prostějov
tloukalová 5 b., Salajová 3
Torola
BT Příbor
b., Švécarová a Konečná 2 b.
58:40
Střelci Pv: Truneček Karel
BK Pelhřimov
16, Koutný Ondřej 10, ElsTJ OP Prostějov
ner Ondřej 6, Goga Adam 6,
51:76
Parobek Patrik 6, Váňa František 6, Francírek Jiří 2, Jur11:22 29:43 40:66)
Střelci : Krátká 20 b., Neu- čík Dominik 2, Vařeka Jan 2
bauerová a Krejčířová 11 b.,
žákovská liga
Chytilová a Kyselá 10 b., Zamladší
žačky „U14“
tloukalová 9 b., Fialová 3 b.,
Švécarová 2 b.
TJ OP Prostějov
SK UP Olomouc
oblastní přebor muži
78:44
Jasenice
Střelci: Dufková 18b, SzcotBK Prostějov „C“
ková 13b, Vymlátilová 12b a
Galíčková 12 b.
69:58
(20:15 38:29 51:41)
OP mladší minižačky „U12“
Střelci Pv: Vítek 18, Švécar
TJ OP Prostějov 13, Petržela 10, Matěj 9, HoSlavoj Bruntál
molka 2, Remenec V. a Šefrna po 2
110:12 a 102:10

PPrůběžná tabulka Mattoni NBL po 14. kole
1.ČE
1. Č
ČEZ Basketball Nymburk
2. BK JIP Pardubice
3. BK Prostějov
3.BK
BC Kolín
4. B
5. BK Děčín
5.BK
6.U
6. USK Praha
7.N
7. NH Ostrava
8. Tu
Tuři Svitavy
9. Le
Levharti Chomutov
0. BK
B Loko Interconex Plzeň
10.
1. Astrum
A
11.
Levice
2. SLUNETA
SL
12.
Ústí nad Labem
3. Inter
In Bratislava
13.
14.
4. BK
B Breda&Weinstein Opava

13 12 1
14 11 3
13 11 2
13 11 2
14 9 5
14 7 7
14 6 8
14 5 9
14 5 9
14 5 9
13 5 8
13 5 8
14 2 12
13 1 12

1163:878
1088:921
1127:963
1155:1024
1055:942
1067:1079
1116:1105
1051:1106
1151:1249
960:1152
1037:1023
976:1077
967:1142
866:1118

25
25
24
24
23
21
20
19
19
19
18
18
16
14

kkoše
o Mattoni NBL v číslech
14.
4. KOLO:
KO
Svitavy
i
–Č
ČEZ Basketball
k b ll Nymburk
b k 74:86 ((17:23,
77:23,
23 35
35:45,
45 48
48:69).
69))
Nejvíce
ejvíc bodů: Mróz 20, George 15, Moravec, Meno a Harčár po 9 - Naymick
16,
6, Pu
Pumprla 15, Lawrence 12. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Komprs. Trestné
hody:
ody: 21/15 - 31/21. Fauly: 30:22. Trojky: 9:7. Diváci: 700 NH Ostrava Chomutov
hom
88:61 (10:10, 42:20, 66:47). Nejvíce bodů: Hughes 20, Luettgerodt
13,, Duncan
Du
11, Číž a Manusos po 10 - Wright 19, Staněk 11, Sucharda 8. Rozhodčí:
odčí: Hruša, Macela, Kapl. Trestné hody: 11/8 - 8/4. Fauly: 18:16. Trojky: 6:3.
Diváci:
iváci 950 USK Praha – BK Děčín 69:64 (21:27, 33:42, 48:51). Nejvíce
bodů:
odů: Sedmák 23, Votroubek 14, Šotnar 10 - Alič 17, Pomikálek 11, Williams
a Stria po 8. Rozhodčí: V. Lukeš, Vondráček, Baloun. Trestné hody: 21/12 9/7.
7. Fa
Fauly: 16:20. Trojky: 5:5 BK Opava – BK JIP Pardubice 52:75 (12:21,
8:43, 42:60). Nejvíce bodů: Celebija a Kolovrat po 10, Klečka 9 - Arnold a
28:43,
erno po 12, Hampton 10. Rozhodčí: Vrážel, Holubek, Kapaňa. Trestné
Černošek
ody: 6/4 - 15/12. Fauly: 15:15. Trojky: 2:5. Diváci: 580 Inter Bratislava –
hody:
Lokomotiva
okom
Plzeň 66:79 (23:19, 35:40, 46:58). Nejvíce bodů: Bridgewaters
a Pešič po 17, Ďurana 9 - Pecka 22, L. Tóth 18, Kozlík 15. Rozhodčí: Paulík,
Nejezchleb,
ejezc
Komprs. Trestné hody: 20/16 - 15/8. Fauly: 19:22. Trojky: 4:5
BK Prostějov – Astrum Levice 94:88 (19:21, 44:43, 71:63). Nejvíce bodů:
Cadri-Nicholson
adri-N
22, Peterson 14, Prášil 13, Smith 12, Bratčenkov 10 - Grant
32,
2, Bernard
Be
17, Vojtek 14, Štemberger 11, D. Marek 10. Rozhodčí: Dolinek,
Gabara,
abara Večeřa. Trestné hody: 19/15 - 18/14. Fauly: 23:23. Trojky: 13:10
BK
K Sluneta
Sl
Ústí nad Labem – BC Kolín 85:101 (24:31, 39:66, 60:83). Nejvíce
ce bbodů: McFadden 15, Holanda 14, Longmire 13, Fohler 12 - Field 28,
Machač
acha a Jelínek po 17, Marko 14, Barnes 12. Rozhodčí: Hošek, Vondráček,
Karásek.
aráse Trestné hody: 16/10 - 13/11. Fauly: 16:19. Trojky: 5:10.
-pk-

Termín
er
ASG 2012 je znám:

neděle 8. ledna!
Základní
klad informace týkající se
-Sta Game Mattoni NárodAll-Star
ní bas
basketbalové ligy 2012 zní
kto: Utkání hvězd se uskutečtakto:
ní v n
neděli 8. ledna! K tomuto
zhod
rozhodnutí
došlo na nedávném
sedá Asociace ligových kluzasedání
bů..
Přesunutí
esun tradičního exhibičního
zápasu
pasu z jarních měsíců na začátek
ku or
roku
organizátoři kvitují, a to hned
z něko
několika důvodů. „Tím nejdůitějš je, že se All-Star Game
ležitějším
bude hrát několik týdnů před
nebude
rtem vrcholu sezony - play-off,
startem
jak tom
tomu bylo v minulosti, což sebou
přinášelo celou řadu omluveu při
nek
k od hráčů, podvědomé šetření
apod.,“
od.,“ podotkl Pavel Stara, šéf
organizačního
výboru ASG.
ganiz
Kladem
adem je nepochybně rovněž návratt k nnedělnímu termínu. V sobotu po ce
celý den se totiž hraje mnoho
sketb
basketbalových
soutěží. „Věříme,
že ned
neděle 8. ledna bude po všech
ánká vhodný termín.
stránkách
tšina evropských All-Star
Většina

Game se hraje na přelomu roku.
Je to i zpestření základní části soutěže,
navíc vstupenky na Utkání hvězd
mohou být velice zajímavým dárkem na Vánoce,“ řekl dále Stara.
V hlavním Utkání hvězd se proti
sobě postaví výběry Východu a
Západu, stejně jako v minulém
roce.
Došlo však ke změně pokud jde
o příslušnost jednotlivých klubů k
východní či západní části, neboť
oproti roku 2011 se Mattoni NBL
neúčastní východní týmy Nového Jičína a Brna, naopak přibyly
další dva kluby ze západu: Ústí
n. L. a Chomutov. Plus slovenské
duo Levice-Inter Bratislava.
Hlasování již na tradičních internetových stránkách www.
utkanihvezd.cz začalo a potrvá
do 20. prosince
Právě basketbaloví příznivci rozhodnou svými hlasy o složení
základních pětic Východu a Západu.

Rozhovor Večerníku
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Interview s prostějovským tenistou před jeho odletem na Turnaj mistrů do Londýna

TOMÁŠ BERDYCH: „MŮJ LETOŠNÍ ROK JE LEPŠÍ NEŽ MINULÝ!“
Aktuálně sedmý hráč světa si cení větší stability výkonů i výsledků v končící sezóně 2011
Prostějov - Podruhé za sebou se tenista TK
Agrofert Prostějov Tomáš Berdych probojoval
na prestižní Turnaj mistrů určený osmi nejlepším hráčům daného roku. Zatímco loni si účast
v Londýně zajistil spíš se štěstím, letos mezi světovou elitu prošel přesvědčivě i díky postupu do
semifinále na posledním klání kategorie Masters
v Paříži. Už od druhé poloviny uplynulého týdne
„Berďa“ přebývá v hlavním městě Anglie, kde
dnes vstoupí do turnaje soubojem soubojů proti
světové jedničce Djokovičovi (zápas má naplánovaný začátek na 21.00 hodin a přímým přenosem
jej vysílá Nova Sport – pozn.red.). V následujícím
rozhovoru si můžete přečíst, co Tomáš Berdych
říkal před svým odletem na britské ostrovy...
Marek Sonnevend
S čím pocestujete
do Londýna?
„Určitě s dobrou
náladou a velkou chutí i novými
silami do úplného konce sezóny,
byť je to v něm vždy náročnější.
Turnaj mistrů je skvělá motivace,
skvělé zakončení roku. Podařilo
se mi do něj postoupit podruhé
za sebou a oproti loňsku je to, jak
se cítím na dvorci, něco úplně
jiného. Tehdy se mi v závěru
sezóny moc nedařilo a se vším
jsem se dost pral, zatímco letos
využívám nabyté zkušenosti.
Určitě by bylo krásné přidat
nějaké vítězství navíc k tomu
jednomu loňskému a jakkoliv
se pokusit dostat ze základní
skupiny dál.“
dál.
Na co se při
Turnaji mistrů
cítíte?
„Hlavně na první zápas.
V tomhle nikdy nepředbíhám a
neřeším, kolik utkání mě čeká
a kam až se dostanu. Beru to
jako každý jiný turnaj s tím
rozdílem, že dělením do skupin
má člověk jisté tři zápasy. Což
ale nic nemění na tom, že první
soupeř v úvodním střetnutí bude
nesmírně těžký a musím se na něj
dobře připravit. Bylo by krásné
hned zahajovací utkání vyhrát,
čímž by se to celé víc otevřelo
a dodalo mi to víc sebevědomí,
naopak ostatní by se dostali pod
větší tlak. Takže mě čeká hodně
důležitý první zápas a pak půjdu
dál krok za kkrokem.“
Koho byste
si přál nebo
nepřál pro
vstupní duel?
„Tohle je už moc otázka coby
kdyby. Při rozdělení po dvojicích
dle pořadí v žebříčku do
jednotlivých skupin bych si ale
dokázal představit nejideálnější

skupinu s Djokovičem,
Murraym a Ferrerem (a přesně to
Tomášovi vyšlo! - pozn.red.). To
bych si však asi už moc vybíral a
chtěl toho příliš. Hodně těžkým
soupeřem pro první utkání by
každopádně bbyl Roger Federer.“
Je pro vás výhoda
být trochu ve
stínu vynikajících
úspěchů své oddílové kolegyně
Petry Kvitové?
„Určitě. Troufám si říct, že je
to pro mě takhle opravdu lepší.
V té pozici už jsem byl nějakou
dobu a proč ji nenechat na někom
jiném, aby zvládal postavení
pomyslného lídra. Myslím, že
Petra se s tím pere hodně statečně
a dobře, zvládá to naprosto bez
problémů. Pro mě to znamená
víc klidu i prostoru na můj vlastní
tenis, což je výhoda. Že bych ale
zrovna tohle vyloženě řešil, to
zase
ase ne.
e. Každopádně
a dopád ě je jenom
je o
dobře, že se nás z klubu pohybuje
na takhle vysokých pozicích víc
a neperu se o největší úspěchy
pouze já.“

kdo je tomáš berdych

S bossem. Hodně štěstí na závěrečném podniku sezóny popřál Tomáši Berdychvi i šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek, který mu na tiskové konferenci přibalil na cestu šperk ve tvaru čtyřlístku.
Přinese české jedničce štěstí?
Foto: Zdeněk Pěnička
Znamenají
Petřiny tituly
motivaci navíc?
„Nemyslím si, že bych hledal
motivaci ve výsledcích někoho
jiného. Nemám žádný problém
s vlastními cíly a tím, co chci
dokázat. Sledovat přehnaně
okolí není podle mě správné,
i když samozřejmě vnímám,
jak se Petře daří. Já mám ale
svůj program a rytmus, podle
kterého jedu
jedu.“
Nastartovalo
vás pařížské
semifinále?
„Určitě. Řekl bych, že se mi
povedlo dobře naplánovat
program v celé druhé polovině
sezóny na základě loňských
zkušeností. Mezi turnaji jsem
měl většinou prostor si několik
dní odpočinout a kvalitně se
připravit, což se výsledkově
pprojevilo
ojev o jak
ja v Asii,
s ,
tak třeba teď v Paříži.
Fungovalo to tak,

jak jsme chtěli, a díky tomu se
i teď cítím výborně. Rozhodně
si neříkám, aby už byl konec
sezóny. Volno určitě přivítám,
ale sil mám dost a k odpočinku
nijak moc ne
nevzhlížím.“
V
Paříži
skrečovali
své zápasy
Djokovič i Fish. Může se něco
podobného stát rovněž na
Turnaji mistrů?
„Co si vybavuju, tak za poslední
roky na Turnaji mistrů moc
odstoupení nebylo, náhradníka
jsem snad dělal jedině já. Každý
se snaží dát do pořádku a vrchol
sezóny odehrát, zvlášť když se
špička v uplynulých letech dost
obměnila a my noví nemáme
takové tendence ke skrečím
jako starší generace Agassiho
nebo Moyi. Ti už toho měli
hodně za sebou a jakmile nebyli
úplně
toho nechali.
úp ě fit,
t, radši
adš to
U mě osobně je pravda, že
pokud jsem
zmínil
js
Novaka Djokoviče
jako své přání
do
d skupiny,
tak právě

kvůli jeho odstoupení v Paříži.
A řekl bych i Fishe, jenže toho
dostat nemůžu, protože jsem
v žebříčku sedmý a on osmý.
Rozhodně si však nikdo
nepřeje, aby se někomu něco
stalo. Ať zůstanou všichni
zdraví.“
zdraví.
V Londýně
se
bude
opět hrát za
poněkud jiného osvětlení,
než je zvykem na ostatních
turnajích. Je těžké se tomu
přizpůsobit?
„Trochu rozdíl to je. Loni
před prvním Turnajem mistrů
v Londýně o tom všichni
strašně mluvili, že jde o hodně
nezvyklou věc a člověk je na
kurtu jako v ringu, nevidí do
hlediště a podobně. Já jsem
si tam před rokem šel jednou
dvakrát zatrénovat a zvykl si
na to poměrně rychle, z mého
pohledu nešlo o žádný extrémní
rozdíl. Ani v zápasech mi to
pak nijak moc nevadilo ani
mě to nerozptylovalo, vše
proběhlo v pohodě. A myslím
si, že i letošní nováčci Tsonga
a Fish si na tohle bez problémů
zvyknou.
zvyknou.“
Od
šéfa
prostějovského
tenisu Miroslava
Černoška jste pro štěstí dostal
šperk ve tvaru čtyřlístku.
Věříte na talismany a vozíte
s sebou nějaké?

„Nemyslím si, že bych hledal
„N
motivaci ve výsledcích někoho
mo
jiného. Nemám problém s vlastními
jinéh
ccíly a tím, co chci dokázat...“
Nejlepší český tenista o tom, jak vnímá
Nejlep
současno
současnou pozici v ústraní za P. Kvitovou

- špičkový tenista a člen oddílu TK Agrofert Prostějov
se narodil 17. září 1985 ve
Valašském Meziříčí. Měří
196 centimetrů, váží 91 kilogramů a má přezdívku
„Berďa“. Bílému sportu se
začal věnovat v pěti letech,
v žákovském věku přestoupil z rodného Valmezu do
Prostějova a tam v roce 2002
zahájil kariéru tenisového
profesionála.
Úspěchy sbíral již v mládežnickém věku, první titul mezi dospělými na světovém okruhu ATP Tour získal na podzim 2004 v Palermu. Následovalo
postupně dalších pět turnajových triumfů (Paříž 2005, Halle 2007, Tokio 2008, Mnichov 2009, Peking 2011) a největší
individuální zářezy na výsledkové pažbě: semifinále French
Open, finále Wimbledonu a účast na Turnaji mistrů, to vše
v loňské sezóně. Podruhé se na Masters osmi nejlepších
hráčů planety probojoval právě nyní. Nejvýše ve světovém
žebříčku byl zatím šestý. V týmových soutěžích má na kontě
především postup do finále Davis Cupu 2009 a semifinále
téhož o rok později.
V osobním životě Berdych vystudoval Soukromou školu
podnikání v Prostějově. Za přítelkyni dlouhá léta měl tenistku a klubovou kolegyni Lucii Šafářovou, s níž se v létě
rozešel a momentálně Tomáš chodí s Ester Sátorovou.
„V určitých věcech jsem
pověrčivý a dělám své rituály
jak před zápasem, tak třeba
i ve dni volna. Něco s sebou
taky vozím, jsou to drobnosti
a teď přibude další od pana
Černoška. Jinak si ale nechám
pro sebe, o jaké věci jde.
Nemusí být o mně všechno
známo.“
známo.
Londýn za
osm měsíců
přivítá Letní
olympijské hry. Myslíte už
na ně?
„Teď při cestě na Turnaj mistrů
na olympiádu určitě myslet
nebudu, ta je ještě hrozně
daleko. Před ní je spousta
jiných důležitých akcí, na
které se budu muset soustředit,
a stejně jako u jednotlivých
utkání jdu rád krok za krokem.
Jinak se ale na olympiádu
samozřejmě moc těším a
jsem zvědavý, jak to tam bude
vypadat. Zvlášť když tenisový
turnaj hostí Wimbledon a
z pohledu našeho sportu tak asi
půjde o nejhezčí olympijské
hry v historii. Pro všechny
tenisty budou svým způsobem
jedinečné.
jedinečné.“
Jste
při
ohlédnutí za
letošní sezónou
spokojenější než loni?
Byl rok 2011 lepší než ten
minulý?

„Tahle sezóna byla určitě jiná
než loňská. V minulém roce
všechno bylo o třech velkých
výsledcích, ale chyběl vrchol
v podobě turnajového vítězství a
naopak došlo k až mnoha lehčím
prohrám, hlavně v závěru roku.
Navíc někam se dostat je jedna
věc a udržet se tam druhá,
mnohem těžší a složitější. Mně
se to zatím letos daří díky větší
stabilitě výkonů, uhrál jsem
spoustu čtvrtfinále i semifinále.
A ve druhé půlce roku přišel
rovněž titul z Pekingu, což
nebyl úplně nejmenší podnik, a
druhý postup na Turnaj mistrů.
S letoškem jsem tak určitě
spokojenější než s loňskem.“
Vyplývá větší
spokojenost
právě
ze
stabilnějších výsledků
v takové vysoké rovince?
„Tak nějak. Moje rovinka
naštěstí není úplně po zemi,
musel jsem na ni nejdřív vyjet
do hodně vysokého kopce.
(smích) A teď po té rovince
pokračuju dál, za celý rok jsem
jen dvakrát nezvládl první kolo
včetně Roland Garros, kde to
pro mě bylo nejhorší. Naštěstí
jsem French Open hodil rychle
za hlavu a další výsledky zase
stabilizoval, dokázal porazit
například Federera v Cincinatti
nebo Murrayho v Paříži, čehož
si moc vážím.“

INZERCE

Chcete inzerovat
v Prostějovském
Večerníku?
Volejte 608 960 042
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ADVANTAGE s cenou
JIŽ OD 179 900 Kč
• rádio s CD/MP3
• klimatizace
• elektricky ovládaná přední okna
• posilovač řízení
• kožený volant
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VERZE PRIVILEGE s cenou JIŽ OD 152 900 Kč
• rádio s CD/MP3
• klimatizace
• elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka
• mlhové světlomety

Při RENAULT Finance povinné ručení a servisní prohlídky ZDARMA
www.autokubicek.cz
Cenaplatí
platíodpři
s Renault
Finance sodRenault
1. 10.Finance.
do 31.* 10
2011.
Uvedená
platítadle
směrnic která
NECD
pro Master
L1H1.
Ceny
1. ﬁnancovaní
11. – 31. 12. 2011
při ﬁnancování
Záruka
4 roky
nebo 60spotřeba
000 km (platí
z podmínek,
nastane
dřív) přiCombi
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Vyobrazení
je ilustrativní.
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