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NEBEZPEČNÝ MAFIÁN
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I U NÁS...

NA ÚTĚKU!

Prostějovsko/pk - Hrůzný fenomén posledních dnů v České republice dorazil i k nám.
Policisté objevili v pátek večer sklad plný
pančovaného alkoholu, který se měl čile
k světu v Konici! Jsou nějací postižení?
Nebo snad dokonce už i na Prostějovsku
evidujeme první oběti?
Kde teď je? Od svého bytu v domě v Krasické ulici měl Vlado Rožič
dojet k prostějovskému Tesku, kde přesedl do šedého Volkswagenu Sharan. V něm prorazil policejní zátaras a policistům zmizel....
Text: Martin Zaoral, koláž Večerník

Policisté si zadělali na žhavý problém... Při nedávné akci v Prostějově
si totiž brněnská „zásahovka“ nechala utéct skutečně pořádně velkou rybu, Chorvata Vlada Rožiče. Právě tento muž měl být společně
s Jiřím Žouželkou jedničkou v krádežích aut nejen na Prostějovsku,
ale dokonce na celé Moravě! A co víc, u sebe pravidelně nosil pistoli
a zřejmě byl napojen na mezinárodní mafii. Policisté nyní po něm
vyhlásili oficiální pátrání...

dočtete se na straně 3
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CHCETE VĚDĚT VÍC? NALISTUJTE STRANU 13!

UTAJENÁ
VRAŽDA!

Prostějov/mls - Tomu se ani nechce věřit!
Březnová vražda seniora v Okružní ulici,
o níž Večerník pravidelně informuje, nebyla
letos jedinou, ke které v Prostějově došlo!
Jen půldruhý měsíc poté našli záchranáři
v Dolní ulici bezvládné tělo dvaapadesátileté Věry S. A jak později vyšlo najevo, žena
byla udušena! Ovšem teprve na konci uplynulého týdne jsme se vůbec dopátrali toho,
že policisté případ šetří právě jako druhou
letošní vraždu v našem městě... Dosud neznámého pachatele však ani po čtyřech měsících nedopadli.

více čtěte na straně 6
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ZÁSAHOVKA se chystá na hokejové zápasy

Výlet na záchytku
Na záchytku do olomoucké
vojenské nemocnice si udělali v doprovodu strážníků
výlet
jednačtyřicetiletá
p žena a pětadvacetilep
opilá
tý muž z Prostějova. Žena
rozhazovala odpadky a
obtěžovala zákazníky před
obchodním domem, chlapík se válel pod lavičkou
na jednom z prostějovských sídlišť...

Početné komando. Cvičení v prostějovské hale, kde mají sídlo hokejisté. se zú- Další fotografie na
častnily necelé tři stovky policistů ze zásahové jednotky.
Foto: Martin Zaoral www.vecernikpv.cz

Foto s básníkem
Fotografii s básníkem, který „miloval svět a za spravedlnost jeho šel se bít“,
chtěli mít zřejmě v albu
dva muži, kteří za tím účelem vylezli na sochu Jiřího
Wolkera. Než je však stačila jejich společná kamarádka vyfotit, přijela hlídka
strážníků. Jednomu z mužů
se podařilo utéct, druhý tak
musel za oba zaplatit pokutu tisíc korun.

Drahé žertování
Že byl napaden, volal na
tísňovou linku strážníků
podnapilý muž z restaurace
v centru Prostějova. Strážníkům, kteří na místo přijeli, pak s úsměvem na tváři
řekl, že mu leze po noze
moucha a že chtěl jen vyzkoušet jejich bdělost. Na
linku 156 pak tento devětačtyřicetiletý muup volal
ještě několikrát, strážníci
však už na jeho volání nereagovali. Zato případ předali telekomunikačnímu
úřadu, který za zneužití tísňové linky může šprýmaři
udělit pokutu až dvěstě tisíc korun.

Spadl přes kabel
Tlustý přívodní kabel klidně položili přes cyklostezku kolotočáři v Prostějově.
Devětačtyřicetiletý chlapík, který jel ráno na kole
do práce, na neoznačené
překážce upadl a zlomil si
prst. Strážníci po zadokumentování předali věc dopravní policii, aby zjednala
pořádek.

Jde o týrání?
Strážníci Městské policie
v Prostějově řešili na začátku minulého týdne nejasný
případ se psem. Existuje
totiž vážné podezření, že ze
strany majitelky zvířete se
jedná o týrání. Ta má totiž
psa většinu času přivázaného na řetězu. Jeho paničkou
je třiasedmdesátiletá žena,
kterou se zatím nepodařilo zastihnout strážníkem
okrskové služby v místě jejího bydliště, a to ani opakovaně. Podle svědků je
zvíře stále uvázáno na dva
metry dlouhém řetězu. Nastávají údajně dokonce situace, kdy je mu řetěz zkrácen přitažením přímo až
k boudě. Seniorka má psa
řádně přihlášeného i uhrazen poplatek. Na pohled
je zvíře dobře živené a má
misku s vodou trvale k dispozici. Zda-li se v tomto
případě jedná o přestupek
týrání zvířete, rozhodne
inspektor místně příslušné
Krajské veterinární správy,
které byla celá záležitost
postoupena.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

Prostějov/mls - Hokejoví výtržníci to letos nebudou mít
v Prostějově jednoduché.
Všech dvěstěpadesát těžkooděnců z Jednotky rychlého
nasazení Policie Olomouckého kraje si v pátek obhlédlo
prostějovský zimní stadion.
Určitě se tu opět objeví při
rizikových zápasech s Přerovem či Havířovem...
Těžkooděnci si v pátek obhlédli prostějovský stadion,
aby na něm byli schopni rychle
reagovat na případné rizikové
situace. Seznámili se například
s tím, kde jsou ve Víceúčelové
hale-zimním stadionu únikové východy. Jinak se na něj,
kromě samotných zápasů či
některých kulturních akcí, nepodívají.

„Princip je takový, že se vždy
musíte dostat nad problémové
fanoušky a vytlačit je ze stadionu ven,“ vysvětloval svým
mužům přímo na místě velitel
zásahové jednotky. Mnozí z
jejích členů se na stadion vrátí při některém z rizikových
hokejových zápasů. Obvykle
se jedná o prestižní souboje
místních Jestřábů s Přerovem
či Havířovem. „Při těchto příležitostech se už v minulosti
několikrát stalo, že sektor hostí
musel být za asistence těžkooděnců vyklizen,“ zmínil se ředitel zařízení Ivo Horák.
Prostějovský stadion byl pro
cvičení členů zásahové jednotky vybrán jako modelový
pro všechny zimní stadiony
v Olomouckém kraji.

ŘIDIČ UJÍŽDĚL HLÍDCE, ZASTAVIL AŽ PO VÝSTŘELU!
Až varovný výstřel
zastavil osmnáctiletého mladíka, který
se snažil ujet policejní
hlídce v Klenovicích.
Jak se ukázalo, ujížděl proto, že neměl
řidičský průkaz!

Klenovice na Hané/lef
Policisté prováděli v Klenovicích
běžnou kontrolní činnost. Při ní
stavěli kromě jiného také vůz Peugeot s osmnáctiletým řidičem a
o rok starším spolujezdcem. Mladíci nezastavili vedle policistů,
ale sjeli na nedalekou polní cestu,
kde zhasli světla a vypnuli motor.
Čekali, co se bude dít.

Když viděli, že policisté nasedají do služebního auta, znovu nastartovali a pokoušeli se
policistů ujet. Muži zákona je
pronásledovali až k Hrubčicím, kde je za pomoci varovného výstřelu donutili zastavit.
„Policisté okamžitě řidiče i
spolujezdce zajistili a přiložili
jim služební pouta. Ukázalo

Ilustrační foto

se, že řidič není vlastníkem
žádného řidičského oprávnění,“ uvedl policejní mluvčí Josef Bednařík a dodal: „Mladík
je tak podezřelý z přestupku
řízení bez oprávnění, za což
mu hrozí až dvouletý zákaz
činnosti a finanční sankce od
pětadvaceti do padesáti tisíc
korun.“

Štěňata skončila u hřbitova...

Po hádce s přítelkyní začal ničit bar

Prostějov/lef - Nepěkně se
zachoval k sedmi štěňatům neznámý chovatel
psů. Když je nemohl udat,
pohodil je v krabici u hřbitovní zdi v Brněnské ulici...
Foto: útulek v Čechách p. Kosířem Krabice, z níž vycházely
zvuky podobné dětskému
pláči, zaujala počátkem týdne náhodného nočního chodce. Naštěstí neobsahovala odložené dítě, ale „jen“ sedm vyhladovělých
a vyděšených štěňat blíže neurčené rasy. Nálezce kontaktoval
prostějovské strážníky, kteří psíky převezli nejprve na služebnu a
potom je odvezli do útulku v Čechách pod Kosířem.
„Při předávání pejsků v útulku se strážníci dozvěděli, že v den
nálezu se nějaký muž telefonicky dotazoval na možnost umístění
sedmi štěňat, která se mu nepodařilo prodat a on je nechce,“ prozradila mluvčí prostějovských strážníků Jana Adámková.
Tím, že chlapík nakonec štěňata odložil u hřbitova, se dopustil
přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Pokud ho
strážníci vypátrají, čeká ho správní řízení.
Štěňata jsou nyní v péči pracovníků útulku. Jsou ještě tak malá,
že musí být krmena kašovitou stravou. K osvojení budou vhodná
zhruba za tři týdny, až začnou sama žrát granule.

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
v noci měli strážníci plné
ruce práce s agresivním neurvalcem v jednom z prostějovských barů. Jednatřicetiletý muž demoloval vše, co
mu přišlo pod ruku. A pak se
pustil do barmana i samotných strážníků!
K incidentu došlo ve čtvrtek
před jednou hodinou v noci.
„Jednatřicetiletý muž se před
příjezdem hlídky pokusil fyzicky zaútočit na jednoho z
přítomných návštěvníků provozovny. Obsluha mu v tomto zabránila, načež neurvalec
začal napadat i ji. Strážníci
výtržníka vyzvali k prokázání
totožnosti, ovšem jeho reakce byla arogantně odmítavá.

ze soudní síně...

Hned nato se pokusil strhnout
ženu z barové židličky a zachytit ji musel druhý strážník.
Násilník se pak znovu vrhl i
na hlídku,“ popsala událost
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Napadením strážníků si však
raubíř v žádném případě nepomohl. Muži v uniformách
proti němu použili donucovací prostředky a rázem byl
klid! „Vyšlo najevo, že muž
po slovní rozepři s jedním z
hostů a hádce se svou přítelkyní rozbil ve zlosti sklenice
od piva a popelník. Zřejmě
v lásce se vydal svého soka
fyzicky napadnout. V cestě mu stála židle, kde seděla žena, tak ji z ní shodil.

Muže od sebe odtrhla barmanka. Dvaatřicetiletý napadený
ji uposlechl a provozovnu
opustil. Útočník se ale ovládat nemínil. Rozrazil dveře s
takovou razancí, že došlo k
rozbití předního plastového
krytu na automatu.,“ popsala
horké chvilky z nejmenovaného prostějovského baru Jana
Adámková. „Způsobená škoda
nepřesáhne částku pěti tisíc korun, takže jednatřicetiletý muž
je podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití a z přestupku proti majetku.“ dodala
tisková mluvčí MP Prostějov s
tím, že případ bude postoupen
správnímu orgánu, kde agresivnímu muži hrozí pokuta do
výše až 20 tisíc korun.

Jiřího Paráka policisté dvanáctkrát chytili bez řidičáku!

Někteří lidé se všem pokutám jen vysmívají. Takoví nakonec skončí ve
vězení. Mezi ně určitě patří i sedmadvacetiletý pirát silnic z Prostějova Jiří
Parák. Než přišel o řidičák, nasbíral do něj rekordních sedmatřicet záznamů o
přestupcích. Ani poté si však nedal pokoj. Než oblékl vězeňské tepláky za to,
že vykradl chatu na Běláku, chytili jej policisté bez řidičáku ještě dvanáctkrát!
Jiří Parák před nástupem do vězení naposledy řídil v květnu 2012.
Řidičský průkaz už v té době přitom pěkných pár měsíců neměl.

Letos v květnu jej prostějovští
strážníci načapali, jak v Moravské
ulici sedí za řídítky Yamahy, která
měla patřit jeho kumpánovi Janu
Přichystalovi. Motorka neměla
„techničák“ a byla na ní i falešná

registrační značka. Přestože podle
obou strážníků byla motorka nastartovaná a Jiří Parák s ní najížděl
ve směru ke Krasické ulici, on sám
s drzostí sobě vlastní u soudu tvrdil, že motorku neřídil, že ji pouze

vedl... Až při svém závěrečném
slovu dosti překvapivě uvedl, že
svého jednání lituje. To naprosto
odbouralo i jeho obhájkyni, která
se zaměřila na hledání rozporů
ve výpovědích obou městských
policistů.
„Za krádež a opakované maření
soudního rozhodnutí jste byl už
odsouzen k třiceti měsícům vězení. Po propuštění nebudete moci
dalších čtyřiapadesát měsíců řídit.
Myslím, že je to pro vás dosta-

tečný trest. Přestože jste soudu v
tomto případě očividně lhal, rozhodla jsem se váš trest už dále nenavyšovat,” vyjádřila se na závěr
soudkyně Ivona Otrubová, která
tím v tomto případě trestní stíhání
zastavila.
Jiří Parák se tak mohl do vězení
vracet přece jen o něco klidnější.
Vyjít by z něj měl ale přesto až v
roce 2015, pokud se ovšem bude
vzorně chovat, mohlo by to být i o
něco dříve.

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.

Zničil kazatelnu

Dřevěný posed, takzvanou kazatelnu, podřízl, skácel a potom na
několik kusů rozřezal neznámý odpůrce střílení
zvířat ve Vranovicích.
Myslivcům způsobil
škodu 18 tisíc korun.

Milovník kávy

Ochutnat kávu, kterou vezl do
Kralic na Hané, chtěl osmadvacetiletý řidič zahraničního kamionu. Při vykládce se však na to,
že z přívěsu sebral sedmatřicet
kartonů kávy, přišlo. Krádeží
p
p
způsobil
škodu patnáct
tisíc korun
a nyní ho čeká vyhoštění z ČR.

Zhulený řidič

Z přestupkového jednání jepodeje podezřelý dvaadvacetiletý muž z Prostějovska, který byl kontrolován
ve středu před druhou hodinou
ranní v obci Kostelec na Hané
jako řidič vozidla Škoda Felicia.
U řidiče byl proveden test na
přítomnost omamných a psychotropních
p
látek,, kterýý byl
y ppozitivní
na marihuanu. Řidič uvedl, že
drogu užil dne dva dny předtím,
ale lékařské vyšetření s odběrem
krve odmítl. Muži byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána další
jízda. Podezřelému za řízení pod
vlivem návykové látky hrozí
sankce od 25 do 50 tisíc korun a
zákaz činnosti od jednoho roku
do dvou let.

Žárlivce museli zkrotit strážníci

SILNIČNÍ PIRÁT SKONČIL ZA MŘÍŽEMI

Prostějov/mls

ČERNÁ KRONIKA

Za kávu vyhoštění

Z trestného činu krádeže vloupáním je podezřelý osmadvacetiletý
řidič cizí státní příslušnosti, který
jako řidič nákladního vozidla Volvo porušil pečeť u svého přívěsu
a vnikl dovnitř. Z přívěsu Odcizil
37 kusů kartonů kávy, které si
uschoval v kabině vozidla. Na
porušení plomby se přišlo při vykládce v Kralicích na Hané. Věc
byla oznámena na policii, kdy šey y zjištěny
j y výše
ý popsané
pp
třením byly
skutečnosti. Řidič byl zadržen a
umístěn do policejní cely. Celkově způsobil škodu přes 14 900
p
p j
korun. Po provedení
policejních
úkonů bude řidič z České republiky vyhoštěn.

Opilec za volantem

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějova, který byl v pondělí 10. září
2012 po dvaadvacáté hodině
v obci Vrbátky kontrolován jako
řidič motorového vozidla Peugeot 306. Orientační dechovou
zkouškou policisté muži naměřili
1, 74 promile alkoholu v dechu.
Podezřelému byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Rozřezal posed

Zatím neznámý pachatel v době
od 6. do 9. září tohoto roku
v katastru obce Vranovice poškodil dřevěnou kazatelnu. Posed nejdříve podřízl a posléze
rozřezal na několik kusů. Tímto
jednáním tak způsobil škodu
kolem 18 000 korun. Muž se tak
dopustil trestného činu poškození
cizí věci.

Ignoroval soud

BOHUSLAV BALÁK

VLADO ROZIČ

GIZELA LAGRONOVÁ

PAVEL SEDLÁČEK

se narodil 27. února 1977 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
13. září 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 35
let a měří od 170 do 180 centimetrů. Bližším popisem policejní databáze nedisponuje.

se narodil 2. června 1972 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
2. září 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 41
let a měří od 180 do 185 centimetrů. Má střední postavu a
plavé blond vlasy.

se narodila 22. září 1966 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už 5.
února 2010. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 42 do 46 let a
měří od 160 do 163 centimetrů. Má obézní postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 3. března 1971 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
18. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 41 do
43 let, jeho výšku policie nezjistila. Má hubenou postavu a
hnědé vlasy s čelní pleší.

Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí je podezřelý padesátiletý muž z Prostějovska, který byl
dne ve středu kolem osmé hodiny
kontrolován na Jiráskově náměstí
v Prostějově jako řidič vozidla
Volkswagen Bora. Muž vozidlo
řídil i přesto, že mu byl Okresním
soudem v Prostějově vysloven
zákaz řízení všech motorových
vozidel až do dubna 2014. Za
tento čin hrozí muži trest odnětí
svobody až na tři léta.

Zpravodajství
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Při zátahu v Konici odhalili HEKTOLITRY

NELEGÁLNÍHO ALKOHOLU!

P těj
Prostějovsko/lef,
k /l f mls
l -V
Velký
lký ú
úspěch
spěch
ě h při
ři ttarodejcům
žení proti nelegálním výrobcům a prodejcům
stějovští
alkoholu zaznamenali v pátek prostějovští
ostory,
policisté. V Konici totiž odhalili prostory,
egálníkteré byly napěchovány hektolitry ilegálníčerný
ho alkoholu! Jak moc velký vliv na „černý
okátrh“ konický sklad měl, se teprve prokátatože. Zatím můžeme naštěstí konstatoRychle a nekompromisně. Policie odhalila pančovaný alkohol i na Prostějovsku. V Konici našla sklad, ze
rovska,
vat, že narozdíl od sousedního Přerovska,
kterého byl zásoben černý trh.
2x ilustrační foto internet
elo již pět
kde na otravu metanolem zemřelo
lech do celního skladu. „Celníci muto případu mlčela, musíme
lidí, v prostějovském regionu žádný takový
Konický úlovek
zajistí rozbory. Ovšem i kdyby si na podrobnosti počkat. Jak
případ zjištěn nebyl. O metanolové panice, která
velkým úspěchem nenašli žádný metylalkohol, je Večerník zjistil, akce proběhla
v uplynulém týdnu ovládla celou Českou republiku, „Odhalili a zabavili jsme velké konický případ svým rozsahem v pátek a přímo souvisela s tatak mohli lidé na Prostějovsku „v klidu“ debatovat. množství alkoholu v nejrůzněj- velikým úspěchem,“ uvedl zdroj žením proti nelegálnímu a jedoNěco ostřejšího už si ale ani my koupit nemůžeme, ších obalech. Šlo o půllitrové i lit- s tím, že další informace nemůže vatému alkoholu, který minulý
rové lahve, takzvané ´pleskačky´ s ohledem na průběh vyšetřová- týden zabil v České republice už
prohibice na tvrdý alkohol nařízená vládou totiž pla- i kanystry a jiné velkoobjemové ní a jeho návaznost na případy dvacet lidí.
tí celoplošně! Na možné problémy v budoucnu už nádoby,“ prozradil Večerníku otrav metylalkoholem sdělit.
Metanolem se
Večerník v souvislosti s případem „stražiské vodky“ policejní zdroj blízký vyšetřo- Neprozradil ani jestli byly
u nás nikdo neotrávil
vání případu. Policisté veške- v souvislosti s razií v Konici zaupozorňoval. Tehdy to ovšem až tak moc úřadů rý alkohol zabavili a odvezli drženy nějaké osoby. A jelikož Up
Uprostřed
U
ro
os
uplynulého týdne
a celostátních médií nezajímalo...
z Konice v několika automobi- oficiální místa o víkendu k to- se městem šířily spekulace, že

DŘEVNOVICE ZAŽILY

v prostějovské nemocnici na
oddělení ARO leží dva otrávení lidé! Tato podezření se však
nepotvrdila. „Mohu potvrdit, že
v Prostějově není žádný pacient
ani s otravou, ani s podezřením
na otravu metylalkoholem,“
vyvrátily v pátek fámy Hana
Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti AGEL., vlastníka
Nemocnice Prostějov. Přestože
na Prostějovsku se zatím žádný
případ otravy metylalkoholem
neobjevil, policisté, celníci a pracovníci dalších státních institucích i zde pátrají po nelegálních
výrobnách, stáčírnách a prodejnách nebezpečného alkoholu.

O jedu v alkoholu
jsme psali už
před měsícem!
Ač je nepochybné, že se alkohol v České republice pančuje
už řadu let, teprve současné
aféře můžeme vděčit za to, že
se o celé věci začalo konečně
mluvit. A jako vždy až poté, co
na otravu metanolem zemřelo
rovných dvacet lidí, začalo se
v celé věci něco dít... V pátek

byla kvůli tomu dokonce vyhlášena prohibice na veškerý
tvrdý alkohol. Přitom je dobré připomenout, že o tom, že
Stražiská vodka zakoupená
u vietnamského obchodníka
v Českém Těšíně ve zvýšené
míře obsahuje právě jedovatý
metanol, informoval PROSTĚJOVSKÝ Večerník už v pondělí 14. srpna. Majitel palírny
ve Stražisku-Malenách tehdy
upozorňoval na fakt, že se
v tomto případě muselo jednat
právě o pančovaný alkohol.
„Obzvláště na severní Moravě
se to děje běžně. Už jsem kvůli tomuto nešvaru několikrát
musel měnit etiketu,” prohlásil
tehdy exkluzivně pro Večerník.
V průběhu minulého týdne
pak celostátními médii proběhla informace o tom, že
metanol měla obsahovat i
Hanácká vodka z produkce
prostějovské Starorežné. To
společnost Granette& Starorežná rezolutně popřela a
následně podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu.

VLAK U NĚMČIC ROZCUPOVAL SEBEVRAHA!
Další dva hazardéři se životem skončili
s vážnými zraněními v nemocnici...

POCHOD
!
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čtěte nnaa sstraně
čtěte
traně 8
Radikálové v Dřevnovicích. Sobotní pochod prošel i místní lokalitou Útěky, kde bydlí tři zdejší romské rodiny. Právě kvůli nim se celá akce konala....
Foto: Martin Zaoral

Prostějovsko/mls - Lidi, co
blbnete? Hned trojice sebevrahů z Prostějovska si v
průběhu uplynulého týdne
chtěla sáhnout na život. Dva
z nich se podařilo lékařům
zachránit a převézt do nemocnice. Třetímu z nich,
který ve čtvrtek před třiadvacátou hodinou vkročil
pod vlak na trati mezi Víceměřicemi a Němčicemi nad
Hanou, už nebylo pomoci.
Jeho tělo se po srážce se soupravou nacházelo v takovém
stavu, že policisté na místě
nebyli schopni ani zhruba

určit mužovu identitu! Přitom lidí, kteří na kolejích nachází smrt, stále dramaticky
narůstá...
Ve čtvrtek třináctého září
před třiadvacátou hodinou
se rozhodl ukončit svůj život
dosud nezjištěný muž. Ten
se procházel po kolejích na
železniční trati mezi obcemi
Víceměřice a Němčice nad
Hanou a přes všechna varovná znamení zůstal pod
koly vlaku!
„Strojvedoucí vlaku jedoucího z Brna do Olomouce si v
daném úseku všiml člověka,

Noční neštěstí. K sebevraždě došlo ve čtvrtek kolem jedenácté hodiny v noci na trati mezi Němčicemi a Víceměřicemi.
Ilustrační foto: internet
který šel proti vlaku. Osoba
na zvukový signál nereagovala a i přes projíždějící vlak na
trati zůstal. Při střetu utrpěl
vážná zranění, kterým přímo
na místě podlehl,“ prozradil na konci minulého týdne
policejní tiskový mluvčí Josef

Bednařík. „U strojvedoucího byla provedena dechová
zkouška s negativním výsledkem, provoz na trati byl
na čtyři hodiny zastaven.
Dokončení na straně 13

ČÍM DÁL VÍC PROSTĚJOVANŮ SE BOJÍ JÍT V NOCI PO ULICI!
Až polovina lidí v Prostějově si myslí, že je u
nás bezpečněji než v jiných městech, opačného názoru je pouze každý desátý z nás.
Rovněž spokojenost s prací prostějovských
strážníků rok od roku roste. To všechno jsou
určitě dobré zprávy, které vyplývají z výzkumu, jenž si nechal zpracovat prostějovský
magistrát. Z jeho výsledků však lze vyčíst i
méně optimistická fakta. Tím nejvarovnějším
je skutečnost, že tři čtvrtiny dotázaných se
necítí bezpečně chodit v noci po veřejných
prostranstvích...
Prostějov/mls
Studenti Střední školy podnikání a obchodu v Prostějově se na život ve městě
dotazovali hned osmi stovek
Prostějovanů. Ze závěrů
výzkumu vyplývá, že oproti
loňskému roku významně
přibylo právě lidí, kteří se
bojí v noci chodit po veřejných prostranstvích i po
hlavních ulicích v Prostějově. Je jich takřka osm z deseti!
INZERCE

Čím to může být? „Tento zvýšený pocit nebezpečí může
souviset s nočními výtržnostmi,
jako je převracení popelnic, a
dalším rušením nočního klidu,“
připouští určité penzum rizika
šéf prostějovských strážníků Jan
Nagy. „Těchto případů totiž přibývá. Jedná se o přestupky, které
se snažíme řešit. Nedávno jsme
například zaznamenali případ
mladíka, který šplhal po soše
Jiřího Wolkera. Takoví lidé sice
nejsou bezprostředně nebezpeční, je však pochopitelné, že když

Vyplývá to z velkého výzkumu na téma: bezpečnost ve městě
spíše
spíš
sp
íšee ve
íš
ve zvyku
zvy
vyk
ku na
ku
na vše
vše kolem
vš
kole
kol
ko
lem
lem
sebe
b nadávat,
dá t městské
ě t ké strážt áž
níky chválí více jak čtyři z
pěti dotázaných. Z výzkumu
pak vyplývá, že za poslední
dva roky spokojenost občanů
s prací městské policie vzrostla
o celých osmnáct procent. Je to
zřejmě proto, že okrskoví strážníci opravdu jsou stále v terénu
a čím dál častěji bývají v ulicích
města skutečně vidět. Svého
okrskového strážníka zná třicet

procent
občanů
p oc
pr
ocen
entt ob
en
obč
bča
čanůů města,
měs
ěsta
ěst
ta osobně
ta,
osob
bněě
ho
h máá v paměti
ětii ((zatím)
tí ) kkaždý
ždý
desátý Prostějovan.
Do kontaktu se strážníky pak
přišla polovina oslovených. Ač
strážníci často musí nějakou tu
pokutu udělit, přesto tuto zkušenost hodnotí spíše pozitivně.
Dobrá práce městské policie
zřejmě může stát i za tím, že
v případě veřejného pořádku
převládá u občanů Prostějova
spokojenost. Dokonce celá po-

10

lovina oslovených si myslí, že
je na tom Prostějov lépe než jiná
města. Opačného názoru je jen
každý desátý z nás.
Výzkumy spokojenosti občanů s
místním společenstvím probíhají
podle předepsané metodiky ve
stopadesáti evropských městech.

Hodnocení spokojenosti s prací městské policie






kolem nich lidé prochází, necítí
se právě bezpečně,“ reagoval
dále pro Večerník na tato zjištění
výzkumu Nagy.
Na druhou stranu s dobrou
prací strážníků jsou lidé dle
závěru výzkumu čím dál
spokojenější. V době, kdy je

Kompletní výsledek dotazníkového šetření naleznete na
webové stránce magistrátu na
adrese www.prostejov.eu. Na
toto téma si můžete přečíst také
rozhovor s náměstkyní primátora Alenou Raškovou, který
najdete na straně 11.

Jak bezpečné je podle vás:
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Ilustrační foto

Každý desátý Prostějovan
zná osobně svého strážníka
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Plumlovská přehrada:

začíná se opravovat hráz
Plumlov/mls - Tak to už se snad ani nečekalo... Po téměř roce čekání se na dně
plumlovské přehrady opět objevila těžká
technika! A ta by už nyní neměla sloužit k vybagrování dna, ale pro samotné
opravy hráze. Ty by měly pokračovat i
po plánovaném napuštění přehrady na
jaře 2013. Že bude příští rok přehrada
plná čisté vody, v to však už v tuto chvíli
věří jen málokdo. Dělníci by mohli stihnout hráz kvalitně opravit jen v případě
ideálních klimatických podmínek a za
veškerých dalších příznivých okolností...
více se dočtete na straně 9

Sám voják v poli. V pátek odpoledne stál na dně
přehrady jediný bagr. Více techniky by sem mělo dorazit v pondělí...
Foto: Martin Zaoral

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

2

F
Fantom
dopaden.
d d Díky
Dík pohotovosti
h
a profesionálnímu přístupu dvou strážníků
SebevražMěstské policie v Prostějově mohou být
dy... Doba
především senioři už zase o něco
není zrovna příklidnější. Za katr totiž míří troliš růžová, ale lidičky,
jice, která na kole strhávtakhle neblázněte! V posledala řetízky neboních dnech si hned tři z vás sáhli
hým občanům.
na život s cílem opustit tento svět. JedBravo!
nomu to bohužel vyšlo... Chtěli
bychom jenom říct, že ani naši předkové to neměli lehké a vše se přece dá řešit!

Tak toto je to správné číslo
vražd, které se v letošním
roce udály přímo v Prostějově. Zatímco o prvním hrůzném činu byla veřejnost informována hned od počátku,
druhá násilná smrt jí zůstávala utajována. Až do dnešního vydání Večerníku...

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„ČEŠTÍ
ČEŠ
ŠTÍÍ POLICISTÉ
POL
OLIC
ICIS
ISTÉ
É
MAJÍ JEDNO
SPOLEČNÉ:
ZA PĚT TISÍC
PRO NĚ NENÍ NIC
PROBLÉM!“

JANA BÁLEŠOVÁ
VÁ
VÁ
Letošní novinkou na Mistrovství
ovvství
s
sneČR Svazu učitelů tance bylo usnesení valné hromady a prezidia
ia o
tom, že udělí cenu nejlepšímu
u
choreografovi. A právě toto
ocenění si na konto připsala
prostějovská tanečnice, lektorka a zakladatelka tanečního studia Free Dance.

Takto reprodukovala názor
uprchlého zloděje aut
Vlado Rožiče
na české strážce zákona žena,
která vypovídala Večerníku

NĚCO MÁLO O HODECH A HODOVÝCH REMINISCENCÍCH
Martin Mokroš

Analýza
„Zkoušet budu až po hodech.“ Tuto větu mnoho
let říkávala ve třídách
prostějovského gymnázia významná osobnost
místního školství a dlouholetá dobrá duše soutěží Středoškolské odborné činnosti a bohužel v létě zesnulá profesorka Anna Švécarová.

fejeton
Rostislav Kocmel
Dobromilická romská fraška dopadla tak, jak dopadla a jiné východisko ani nemohla mít. Náš
stát se totiž chová stejně mizerně
k menšinám i k většinové populaci. On ten stát to vymyslel asi
takhle. Aby se zbavil zlobivých
Romů, podplácí je přes Správu
sociálního zabezpečení. A klape
mu to. Ono totiž třístupňové řízení republiky má své nevýhody
a raději se o nich nemluví. To
si stát také zajistil a nikdo neví
jak. On jako první instance se

I já jsem tuto větu zaslechl celkem čtyřikrát v gymnaziálních
škamnách (to znamená, že jsem
nikdy nepropadl... - pozn.autora) a dodnes ji používám zase u
svých žáků. Tato věta mi stále
evokuje, že druhý, maximálně
třetí týden v září se Prostějov
tak nějak promění a oživne. V
prostorách okolo „Špalíčku“
se objeví kolotoče a stánky,
prostějovské hlavní náměstí a
přilehlé sady se zaplní hudbou
místních i vzdálených folklórních souborů, načež Prostějované pozvou své příbuzné z
dalekého širokého okolí a uctí
je při svých hodech. Všichni ti,
kdo věří v Boha, se vydají do
slavnostně nazdobených svatostánků k ještě slavnostnějších
bohoslužbám.
Hodové slavnosti nejsou žádným výmyslem, ale několikasetletou tradicí. Jsou zakončením těžké práce zemědělského
lidu, který celý rok poctivě
pracoval, aby dostal obilí a další

dary země pod střechu. Poté se
mohl při hodech a dožínkách
radovat z dobře vykonané práce i úrody. Snad nikde jinde
nemůže být tato tradice více
zakořeněna než v našem hanáckém regionu a já jsem rád, že se
hodové slavnosti nezvrhávají
pouze ve slavnosti obžerství...
Pokud jste se letošních hodů
zúčastnili, mohli jste konstatovat, že ony historické tradice
se daří stále naplňovat a uchovávat, a to díky hned několika
souborům, společenstvím a
jedincům, kteří se folklórem
zabývají. „Čí só hode?“ Tradiční hanácká otázka je stále
živá, a to i mezi generací těch
nejmladších, takže je tu naděje,
že pravověrný Hanák nezahyne.
Zřejmě se už budeme muset
smířit s tím, že folklórní vystoupení ruší odrhovačky linoucí se
od kolotočů, že zcela nepochopitelně při lidových slavnostech
zní country, dixieland či rockové úpravy tradičních písní, že ne
všechno zboží je zrovna případ-

Jasné vzkazy od státu

zbavuje všeho
nepohodlného.
Kraje možná
chtějí pomoci
obcím, ovšem
v
případě
Romů nemají
jak. Obce prosí
stát, aby něco udělal, a ten se
přihlásí na obecní besedu. Vyhovují mu i jiné věci..O Romech
se hodně mluví a velmi opatrně
píše, poněvadž vždy je k rasismu
jen krůček...
A proč stát v této a podobných
nepříjemnostech selhává? Jaké
jsou jeho základní povinnosti?
Zaručit obranu a ochranu svých
obyvatel. Zaručit práva a důstojný život občanů a dohlížet na je-

jich povinnosti. Měl by také umět
vybrat daně. Tyto věci bohužel
příliš neovládá. Právní povědomí
u nás - i ve většině Evropy - je bídné. Stát dokonce potřebuje soukromé exekutory, aby zjednávali
nápravu. Stát se vymlouvá na nedostatek míst ve věznicích. Stát na
nápravná zařízení nemá peníze.
Ovšem vlastní neskutečné majetky a firmy. Spravuje lesy, vlastní
většinové podíly v České poště,
v Českých drahách, v elektrárenských společnostech a v mnoha
dalších podnicích.
Stát se u nás má dobře a posílá
každý den do Dobromilic, Ústí
nad Labem, Mostu a do desítek
jiných obcí jasný vzkaz: „Nějak
to tam udělejte!“

Konstalace hvězd Prostějova
Jde o týden, kdy se bude město probírat ze svých hanáckých slavností... A jelikož je potkala prohibice, zase až tak nevolno mnohým
z nás nebude. V pondělí budou mít nejvíce štěstí zejména Panny,
Kozorozi a Býci, ve čtvrtek si přijdou na své Berani, Lvi a Střelci.
A ti, kdo dosud marně čekali na lásku, tak v začínajícím podzimu
je překvapí svou prudkostí...

Berani - 20.3.- 18. 4. Zkraje týdne si dejte čas na
rozjezd a nikam nepospíchejte. Všechno důležité
odložte na středu, kdy dokážete všechno, co se kolem vás děje, posuzovat velkoryse a s rozmyslem.
V neděli večer si pro jistotu hlídejte partnera!
Býci - 19.4.-19.5. V pondělí se nevyhýbejte poradám. Pokud se na nich ujmete slova, buďte si
jistí, že kolegové budou brát vážně všechno, co
řeknete. V pátek se připravte na debatu s rodinou, která o víkendu nechce pracovat, ale chce
si užívat.
Blíženci - 20.5.-19.6. I když máte rychlé reakce
a všechno, co se kolem děje, umíte s patřičnou
jedovatostí okomentovat, měli byste se mírnit.
Pokud svůj vtip použijete proti městským strážníkům, získáte tím leda pokutu v plné výši...
Raci - 20.6.-21.7. V pondělí a v úterý reagujete tak trochu přecitlivěle i na to, co si to ani
trochu nezaslouží. Hlavně v práci si dejte pozor na zbytečně emotivní reakce, které by vaši
pozici jenom zkomplikovaly. Méně mluvte a
více poslouchejte!
Lvi - 22.7.-21.8. Svými starými omyly se nezabývejte, protože na váš aktuální život už žádný
vliv nemají. Odmítněte i lidi, kteří vás chtějí zatáhnout do vzpomínek na doby, ke kterým se vy
vracet nechcete...
Panny – 22.8.-21.9. Pokud uvažujete o kariérním posunu, poraďte se především s partnerem.
Když dáte hlavy dohromady, přijdete na to, jak
uspořádat rodinný rozvrh tak, aby to šlo. O víkendu pochopíte, jak našetříte peníze!

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Radost vám udělají kamarádi, které jste už dlouho neviděli. S přípravou
pohoštění to nepřehánějte! Když říkají, že se k
vám nejdou najíst, ale zjistit, co je u vás nového, ani trochu si nevymýšlí.
Štíři - 22.10.-20.11. Bouřlivá situace se zklidnila a vy si konečně užíváte pohody. Pozor si
však dejte na děti, které se s vámi přijdou radit
se školními úkoly. Od dob, kdy jste vy seděli v
lavicích, je totiž leccos jinak...
Střelci - 21.11.-20.12. Celou pracovní část týdne se musíte hlídat a kontrolovat všechno, co
pouštíte z rukou. O víkendu se pak věnujte tělesné práci, která vám srovná myšlenky a udělá
vám po všech stránkách dobře.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Když s vámi váš
nadřízený nehodlá komunikovat, musíte vzít
iniciativu do svých rukou. Využijte pondělí,
které je pro vás všestranně příznivé, ohlaste
se u něj a vypovězte mu všechno, co máte na
srdci...
Vodnáři - 20.1.-18.2. Jde o týden, kdy byste
se měli zajímat především o své vlastní zdraví.
Pokud vás opět začala pobolívat záda, přemýšlejte, zda to náhodou není tím, že jste na sebe s
koncem prázdnin naložili podstatně víc, než na
co vaše síly stačí...
Ryby - 19.2.-19.3. To, co normální lidé kupují
za drahé peníze v kamenných obchodech, získáte vy za zlomek ceny na různých dražebních
portálech. Hlavně v neděli nakoupíte tak skvěle, že vás za to zbytek rodiny upřímně pochválí.

né... To jsou však nedostatky,
které člověk vezme na vědomí
a raduje se z toho, že samotná
tradice zůstává zachována.
To, že se lid obecný může radovat, není zase taková samozřejmost. V různých totalitních
dobách byly i dožínky a hody
sledovány ostřížím zrakem aktuálně vládnoucí moci, případně
byly rovnou zakázány - v dobách hákového kříže... V době
začátku vlády srpu a kladiva se
staly nástrojem likvidace prvorepublikové Agrární strany. V
době normalizační se staly exhibicí místních potentátů, kteří se
dokázali neuvěřitelným způsobem spráskat, od radnicí přes sekretariáty městských a okresních
výborů KSČ až po Kluby strojařů, Lidové a Dělnické domy,. V
určité chvíli určitě netušili, kde
zůstaly dožínkové věnce, které
jim předávali zemědělci nahnaní
na oslavy společně s pionýry. Ti
byli tehdy prostě všude...
Mimochodem, pokud jste měli
pocit, že účast politiků byla tentokrát na hodech početnější a

že jejich úsměvy byly jasnější,
tak se tomu zase tolik nedivte.
Blíží se krajské i senátní volby
a správný politik ví, že pokud
se ukáže v pravý čas na správném místě, nikdy neprohloupí a
nějaký ten nerozhodný voličský
hlas jistě získá. Ale nekažme si
slavnostní náladu politikou, té
se budeme věnovat v některé
z dalších analýz.

Je pondělí, prostějovské hody
skončily. Kolotoče se ještě
dotáčejí, hudba od nich doznívá, někdo má možná ještě
plné bříško pečínky. Nikdo
snad neoslepl z pančovaného
alkoholu - svinstva, které se
šíří republikou. Já tak s úsměvem říkám svým svěřencům:
„Přátelé, je po hodech a to
znamená co? To znamená,
že začínám zkoušet...!“ Pak
se podívám nahoru a uvidím
potutelný úsměv profesorky
Švécarové, která mi na dálku
říká: „Ty lumpe, ten zeměpis
ses ke zkouškám nikdy pořádně nenaučil a hrál jsi to
vždycky jen na trojku!“ A já
jí odpovím: „Nebojte se, paní
profesorko, já na ně budu mírnej. Přece nebudu ty Hanáky
po hodech ničit, když se nám
„te hode“ tak povedly, obilí je
tam, kde má být a lid zemědělský bude mít alespoň chvíli
radost ze své práce.“
A to je podstata hodů a celé
hodové tradice. Takže „Čí só
hode? No přece naše!“

„Sex je pro děti, dospělí chlastají“
Martin Zaoral

S touto „hláškou“ za mnou
nedávno přišel
jeden kamarád, který mě
chtěl mermomocí pozvat na
pivo. Reagoval tak na můj
argument, že nikam nejdu,
protože mám doma práci.
Aby bylo jasno: Lukáš rozhodně není sexuálně frustrovaný muž. Naopak. Jeho
přítelkyně je opravdu velice
krásná žena, která mu svoji
náklonnost dávala každodenně najevo. Pravdou je, že
už spolu jsou nějaký ten rok.
Navíc i u něj zřejmě platí,
že málokdy si ceníme toho,
čeho máme dostatek.
Od dob svých středoškolských studií jsem toto rčení
neslyšel. Je to věta provokativní, málokdo by se pod
ni podepsal. Dávat alkoholu

přednost před sexem? Kdo
to kdy viděl? Vždyť co už
může být lepšího než milování? Takový je názor většiny z nás. Snad právě proto
je šokující, kolik lidí se tímto
heslem ve svém životě ve
skutečnosti řídí. A to platí
nejen pro dospělé, ale i pro
děti.
Pro koho z nich je to horší?
Pro děti je sex určitě přitažlivý. Skrývá v sobě potenciál odtrhnout je od monitorů
počítačů, kde čím dál častěji
a intenzivněji prožívají své
virtuální hry i vztahy. Stihnou oboje, volného času mají
dost. Nicméně každá legrace
může rychle skončit, pokud
vaše čtrnáctiletá milenka
otěhotní. Nebylo-li vám ještě patnáct, tak se aspoň vyhnete oplétačkám se soudy.
Problémů však vyvstane víc
než dost. Například jak se s
tím břichem vtěsnat do školní lavice? A co si s dítětem

glosa týdne

počít, až se narodí? Jak se
to vlastně přebaluje? Podobných starostí se většina dnešních náctiletých bojí víc než
pohlavních nemocí a rodičů
dohromady. Naštěstí...
Jak je to však u dospělých?
Stará moudrost praví, že
muži chodí na pivo ze dvou
důvodů. Prvním z nich je
ten, že nemají ženu. A druhý spočívá v tom, že ženu
mají. Ani dospělí to však v
souvislosti s pančovaným
alkoholem nyní nemají právě jednoduché. Alespoň
jsem nikde neslyšel o tom,
že by v poslední době někdo
po promilované noci oslepl,
nebo dokonce zemřel.
Takže sex nebo alkohol?
Volba je jasná, podstatné
však je, abyste vždy měli
na vybranou...

PRÁZDNINY SK
ONČILY,
MŮŽETE SURFO
VAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz
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Všichni budeme létat
Opilé rogalo spadlo u Mostkovic a polámalo jednomu
pánovi ruku. Naneštěstí to byl
jeho pilot. To rogalo je strašný pták. Na horách, né tady
na Hané, do jednoho museli
myslivci třikrát střelit, než
toho chlapa pustil!
A takových událostí bude přibývat s technickým pokrokem.
Letadel a aviatických strojů
bude nad Prostějovem létat

čím dál víc, a tím pádem jich
i víc spadne. Rogala, horkovzdušné balóny, ultralehká
letadla, obří letadla NATO,
vrtulníky - to všechno se nad
Prostějovem prohání. Pomalu
už je toho víc nad námi než na
silnicích. A že na těch jsou
potíže...
Rondel na Poděbradově náměstí tak nějak nejde nebo se
mu nechce, severní obchvat

taktéž nechvátá se svým dokončením. Tak se nabízí otázka, jestli bychom neměli všichni létat. Má to své výhody. Jak
vám dá policie fouknout, když
budete opilinkaní jako to rogalo. No nijak! Když nebudou
obchvaty a rondely, začneme
létat a naše přestupky vyjdou
najevo v okamžiku, kdy si na
zemi rozbijeme kokos...
Za Agenturu Hóser Rosťyk

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trojici
nejzajímavějších,
kterou
vám nyní předkládáme...

Nalévali všude!
Skutečnost, že v současné
době je tolik obětí na životech
v souvislosti s otravami metylalkoholem, je něco strašného. Ale popravdě řečeno,
proč se všichni diví tomu, že
černý trh s alkoholem je tak
rozšířený?! Vždyť si vezměte, že v Prostějově vám nalijí
„frťana“ úplně všude - v každé trafice, ve stánku, v běžné
prodejně potravin či ve večerkách. A kde tito obchodníci a
trafikanti berou alkohol, když
„kotel“ meruňkovice či slivovice prodávají za pouhých
patnáct korun?! Je jasné, že
se jedná o pančovaný chlast,
jinak by tak levný nebyl.
Nejsem žádný moralista, u
nás na sídlišti si taky do trafiky chodím párkrát za den
na kotel. Pokud se ale chtělo
zamezit tragédiím, měl se odstranit tento problém už dříve.
A ať mi nikdo netvrdí, že se o
tak rozvětveném černém trhu
nevědělo...
Jiří Doležal, Prostějov

A není to jedno?

Několik let už sleduji diskuze
o tom, kde má stát nová tržnice, kde k ní budou mít lidé
nejlepší přístup a kde vlastně
bude jakoby nejméně zavazet. Musím se zasmát tomu
neustálému kolotoči a tomu,
jak členové vedení města
pořád mění své názory. Ptám
se, je skutečně tak důležité,
kde budou mít trhovci možnost prodávat své zemědělské výpěstky? Já myslím, že
je úplně jedno, jestli zůstane
tržnice tam, kde je nebo bude
v Plumlovské za Kubusem či
někde u Jezdeckých kasáren.
Lidi si ji vždycky najdou,
protože nakupovat zeleninu
a ovoce od trhovců je nejvýhodnější. Takže páni konšelé, řekněte prostě jednou a
provždy, že tržnice bude tam
nebo jinde, a fertig!
Jan Pospíšil, Prostějov

Jeden krásný zážitek...

Poděkování za hodnotný a
krásný film „Příběhy spící v
mramoru“, který jsme nedávno shlédli my, senioři Prostějova. Film se nám velmi líbil
a určitě je zajímavý pro každého, kdo žije v Prostějově.
Tento snímek vznikl nedávno
a dosud nebyl představen veřejnosti. Film pojednává o významných osobnostech našeho města, které už mezi námi
nejsou a něčím význačným
se zapsaly do jeho historie.
Film byl vytvořen filmovým
studiem Fraus, za spolupráce
spolku Historia, prostějovské
znalkyně historie paní Suchánkové, ing. Sokolové, za
přispění Komendy sv. Lazara
a samozřejmě města Prostějova, které tuto akci finančně
podpořilo. Děkujeme za krásný zážitek z filmu.
Za seniory Prostějova
Marie Týnová

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

VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V posledních čtrnácti dnech jsme nemohli přehlédnout situaci, která se děje kolem alkoholu. Otravou
metylalkoholem již zemřely téměř dvě desítky lidí a
dalších několik desítek leží v nemocnicích. Vláda už
sice schválila plošný zákaz prodeje tvrdého alkoholu. Bude to však stačit? Proto jsme se vás tentokrát v
prostějovských ulicích ptali…

MÁTE STRACH Z METYLALKOHOLU?
Vojtěch LINHART
49 let, Prostějov

Nikola DVOŘÁČKOVÁ
23 let, Prostějov

ANO

ANO

LOUPEŽNÉ VRAŽDY

jsou v kraji vzácné...
Je toho už více jak půl roku, kdy Roman Mička a David Brauner měli jít
do bytu seniora loupit. Vše nakonec skončilo vraždou. Loupežný
motiv bývá u nejtěžšího zločinu v
poslední době velmi výjimečný. I v
případě rozhodování soudu bývá
navíc považován za tu vůbec nejhorší možnou variantu vraždy...
Prostějov/mls

„Nemám strach ani tak o
sebe, jako o své blízké. Se
stoupajícím počtem otrávených jsem si asi nejen já začal uvědomovat vážnost celé
situace. Bohužel je smutné, že
věci se začínají řešit vždy, až
někdo musí zemřít. Tohle ale
platí u všeho! Prostě se čeká,
až se někomu něco přihodí.
Stejně tak je to i s potravinami. Vždyť ani nevíme, co
jíme, co všechno se do potravin přidává. Stačily by jen
pravidelné, ale skutečně pravidelné kontroly jak alkoholu,
tak potravin a vůbec všeho!“

napsáno před

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který o tragédii, jenž se stala v pátek
2. března, věděl jako první a byl
také tím, kdo policii přivedl na stopu po pachatelích, se celý případ
rozhodl i nadále sledovat. Týden
co týden se vám snažíme přinášet
ty nejaktuálnější informace... A čekáme, že se zapojíte i vy, což se
zatím v přílišné míře nestalo. Pokud byste nám tedy chtěli cokoliv
sdělit, nebo máte jakýkoliv dotaz,
napište do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz. Žádná indicie, ani
zajímavost nesmí zůstat skryta!

ROMOVÉ SE STĚHUJÍ NA VENKOV. Obyvatelé obcí jsou rozhořčeni

Likvidace
kolonie U
svaté Anny
v Prostějově pokračuje další
etapou. V brzké době se odtud
odstěhuje dalších dvacet rodin
s celkem 114 osobami, aby
mohla začít asanace již třetího
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lety

„Já mám obavy z alkoholu
vždycky! Nikdy nevíte, co
vám na Vánoce, hody a další
příležitosti na stáncích vůbec
podávají za alkohol. To samé
platí i u diskoték. Tyto problémy je přece možné řešit úplně
jednoduše, a to pravidelnou a
hlavně nehlášenou kontrolou!
Stejně nemají hygienici nic
na práci, tak nevím, proč už s
kontrolou dávno někdo nezačal?! Vlastně se divím, že se
tato situace nestala už dříve.
Vše, ale úplně vše by podle
mě mělo být pravidelně a důsledně kontrolováno!“

Jak vyplývá z policejních statistik, letos policie v Olomouckém kraji vyšetřovala celou
desítku vražd. Pouze dvě z nich měly loupežný motiv. Z bytu seniora v Okružní ulici
v Prostějově si vrah nakonec nic neodnesl.
Kromě toho pachatel nejtěžšího možného zločinu šel letos loupit ještě do domu v
Dřevohosticích na Přerovsku. Osm letošních
vražd v kraji už bylo objasněno, ve dvou případech se to zatím nepodařilo. „Patří mezi
ně i udušení ženy v Prostějově,“ informoval Večerník policejní tiskový mluvčí Josef
Bednařík (o tomto případu informujeme
poprvé právě v dnešním vydání - pozn.red.).
Z policejních statistik dále vyplývá, že lidé
se nejčastěji vraždí kvůli osobním sporům. I
v dnešní době, kdy někteří lidé balancují na
hraně existenčního minima, bývají loupežné
motivy stále opravdu výjimečné. Například

loni došlo v Olomouckém kraji k šesti vraždám, za čtyřmi z nich stály neshody mezi
příbuznými či přáteli.
K loupežné vraždě tak v celém kraji došlo
naposledy v roce 2010, kdy bylo zavražděno celkem třináct lidí. Hned v devíti
případech opět hlavní roli sehrály osobní vztahy. Na Prostějovsku pak březnová vražda seniora v Okružní ulici byla v
pořadí osmým mordem za posledních pět
let. Všechny byly objasněny. U té deváté, k
níž došlo v polovině dubna v prostějovské
Dolní ulici, však vrah stále uniká...

zchátralého bloku bytů. Během několika sekund, bez
jediného slůvka rozpravy,
ve čtvrtek odhlasovali prostějovští zastupitelé vystěhování Romů do některých
obcí okresu. To rozhořčilo
tamní obyvatele, kteří se
o připraveném stěhování
dozvěděli až na poslední

chvíli, a to ještě náhodou.
Městští zastupitelé dostali
tento materiál při vstupu do
jednací místnosti. Na celém stěhování je z pohledu
dotčených obcí alarmující
utajování celého stěhování.
O svých nových spoluobčanech se zřejmě dozví až z
tohoto článku.

Na jednání zastupitelů přijelo
pro vysvětlení několik občanů
Čelechovic na Hané, jejichž
místní část Studenec se má stát
novým bydlištěm hned pro šest
romských rodin s dvaatřiceti
lidmi.
Z předposledního stojícího
bloku kolonie U svaté Anny se
jeho obyvatelé přestěhují také

do dalších vesnic. Celkem 31
Romů poputuje do šesti rodinných domů v Němčicích nad
Hanou a v blízkých Srbcích a
Hrušce. Další domy početné
romské rodiny odkoupily v Nezamyslicích, Tištíně, Kostelci
na Hané, Dřevnovicích, Čehovicích a jeden dům v prostějovské místní části Držovice.

Proč tento týden nespojit praktickou stránku partnerského života s erotickými radovánkami? Nevíte kde
a jak? V kuchyni! Tato místnost sice na první pohled
nevzbuzuje příliš sexuální choutky, jenomže kdo to v
ní nezkusil, neuvěří!
Pro milostný akt v této místnosti je ideální nejen kuchyňská linka, ale třeba i masivní stůl, který něco vydrží. Vyzkoušet ji můžete i na pračce nebo u jakéhokoli
kousku nábytku, který je vám tak akorát do pasu. A
proč se vám to bude v kuchyni na lince nebo na stole
líbit? V této poloze se skvěle stimuluje bod G, chlap si
může ženu pevně chytit za boky a určovat tempo tak,
jak to oběma vyhovuje.

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Lenka Hanáková válcuje na světových
molech Kuchařovou i Krainovou!
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

19. ZÁŘÍ 2011
Podařilo se jí zvítězit v prestižní soutěži Elite Model Look, když
se prosadila v konkurenci rekordního počtu sedmi tisíc dívek
a ve středu 14. září byla v jízdárně Pražského hradu vyhlášena
nejkrásnější českou modelkou. Kdo? No, přece Prostějovanka
Lenka Hanáková (na snímku)! O nových hvězdách modelingu
rozhodovala porota složená z odborníků z oblasti módy, kultury
a médií, jejímž čestným předsedou byl herec Jiří Bartoška. Jak
Lenka prozradila v našem interview, o kariéře modelky nikdy
nesnila, skaut modelingové agentury ji odchytil přímo na ulici v
Prostějově. Kvůli účasti v soutěži jí pak bylo doporučeno, aby si
„upravila míry“, načež proto zhubla o šest kilogramů.

Daliborka

Krátká ulice s bohatou historií. Daliborka je krátká ulice
mezi ulicí Rejskovou a Pod Kosířem. V listopadu 1899 byla
pojmenována podle rytíře Dalibora z Kozojed, popraveného
v roce 1498 za porušení zemského míru. V letech 1940-1945
byla zvána německy Daliborka-Gasse. V domě č. 9 se narodil známý malíř a pozdější národní umělec Alois Fišárek.
V čísle 10 bydleli od září 1900 do března 1904 manželé Wolkerovi, také zde bydlel profesor reálky Josef Glivický nebo
výtvarník Jan Köhler v době, kdy pracoval na sgrafitech na
domě Hanačka.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Filipcovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
u:

CUKR

Třtinový cukr
500 g

Cukr moučka
1 kg

Camping
50 sáčků

Cukr krupice
1 kg

Cukr krystal
1 kg

Cukr kostky
500 g

37,90

22,90

16,90 (25 s)

22,90

22,90

19,50

35,90

24,90

19,90

26,90

18,90

23,90

49,90 (450 g)

22,90

13,90 (125 g)

22,90

22,90

23,90

24,90

22,90

14,90 (30 s)

22,90

-

19,90

32,90

24,90

-

22,90

22,90

-

17,90

22,90

16,50 (30 s)

22,90

22,90

24,90

Naše RESUMÉÉ
Život
Ž
i
jje někdy
ěkd h
hořký
řký a
jelikož ne vždy platí ono
známé „bohudík“, je
třeba si jej leckdy osladit. Proto nás zajímalo,
kde na tom „vydělámeů.
Třtinový cukr koupíme
nejlevněji v Tesku, kde
se „dá“ společně s Albertem, Kauflandem a Intersparem nabízí výhodně
pořídit i ten moučkový a
krupicový. Pro krystal si
zajděte do Billy, kostky
i Camping kupte v Kauflandu.
Tak ať sladí!

ZÁŘÍ 2012
Vítězství v obrovské konkurenci nebylo pro Lenku Hanákovou koncem, ale teprve
začátkem jejích úspěchů ve
světě modelingu. V prosinci
se konalo celosvětové finále
nejprestižnější modelingové
soutěže Elite Model Look v
Šanghaji. Lenka Hanáková
skončila na skvělém druhém
místě. Přitom celosvětového
finále se zúčastnilo pětapadesát dívek z třiapadesáti zemí.
Díky tomu získala garantovaný kontrakt s agenturou Elite
ve výši 1,9 milionu korun!
V tomto roce nafotila titulní
stránku českého magazínu
Elle. V Paříži pak získala zakázku od slavného francouzského módního domu Louis Vuitton. Získala rovněž prestižní
zakázku pro největší českou šperkařskou firmu Klenoty Aurum,
když převálcovala taková esa, jako jsou Táňa Kuchařová a Simona Krainová, které byly tváří firmy před ní. Podle jejích slov
modeling stále není jejím životním cílem, bere jej pouze jako
možnost, jak si vydělat dostatek peněz na splnění svého snu. V
budoucnu by totiž chtěla provozovat svůj vlastní hotel. V současné době je pro ni prioritou dodělat si maturitu na Střední odborné
škole podnikání a obchodu v Prostějově.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz
ik
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Tragický pátek třináctého: Kriminalisté šetří VRAŽDU V DOLNÍ!
Dubnový mord zůstává stále neobjasněn...
Jak informujeme na titulní straně, březnová vražda seniora v Okružní ulici
skutečně nebyla v letošním roce jedinou, ke které v Prostějově došlo. Měsíc
a půl po ní totiž našli záchranáři v domě v Dolní ulici bezvládné tělo dvaapadesátileté Věry S., která odešla z tohoto světa násilnou smrtí! Policie ČR
nám ústy svého mluvčího tuto skutečnost prozradila až dlouhých a těžko
uvěřitelných pěti měsících! Je otázkou, proč takto závažný trestný čin tak
dlouho tajila... Čemu to mělo pomoci? Na co se vyčkávalo? Vždyť případní
svědkové by mohli být minimálně nápomocni. Nyní je však realita taková, že
ani po pěti měsících a čtyřech dnech je vrah stále na svobodě...
Prostějov/mls
Je pátek 13. dubna. Do domu
na začátku Dolní ulice přijíždí
záchranka, která zde nachází
bezvládné tělo dvaapadesátileté
Věry S. Ženě, jejíž identitu Večerník zná, ale z důvodu tiskového zákona ji nemůže zveřejnit,
už není pomoci. Nařízená soudní
pitva určí smrt udušením, policisté však o případu v tu chvíli

veřejnost neinformují. „Mohu
potvrdit, že krajští policisté v Prostějově stále šetří případ vraždy
ženy, která byla udušena,“ reagoval až v pátek uplynulého týdne
na náš přímý dotaz policejní tiskový mluvčí Josef Bednařík.
Paní Věra se s manželem do
paneláku v Dolní ulici v Prostějově přestěhovala z Trávnické ulice, kde předtím bydlela.
Už tehdy trpěla dlouhodobými

zdravotními problémy. „K vámi
uvedené pacientce jsme vyjížděli podvakrát v loňském roce
i v letošním roce. Mezi důvody
patřily poruchy vědomí a zmatenost. Naposledy jsme u ní
zasahovali 13. dubna 2012, kdy
jsme ji v bytě našli v bezvědomí.
Bohužel, už jsme ji nemohli
pomoci...,“ potvrdil Večerníku
smrt ženy Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky.

Místo činu. V tomto domě v Dolní ulici měla být zavražděna dvaapadesátiletá Věra S., která tu žila s manželem a synem.
Foto: Martin Zaoral a internet

Pátrali jsme dál a podařilo se
nám zjistit, že paní Věra byla
členkou prostějovského klubu
esperantistů. „Policisté se mě
na paní Věru ptali. Zajímalo
je třeba, jestli neměla s někým
konflikty. Mohl jsem jim jen
říct, že to byla naprosto bezproblémová hodná ženská,“
uvedl pro Večerník Jaroslav

Liška z prostějovského klubu
esperantistů.
Další podrobnosti a hlavně
okolnosti „utajovaného“ a
odsouzeníhodného činu jsou
už zahaleny hodně zašedlou
mlhou. Paní Věra v době své
smrti v bytě v Dolní ulici žila
s manželem a synem. Jak a
proč umřela, však odpovědět
nikdo neumí... Oba pozůstalí
se z inkriminovaného bytu odstěhovali. „Kam? Tak to vám
neřeknu,“ reagovala na náš dotaz jedna ze sousedek, která se
o tom, že by paní Věra S. měla
být zavražděna, dozvěděla až
teprve od nás...
Případu se budeme podrobněji věnovat i v příštím vydání...
Pokud znáte nějakou skutečnost, jež by pomohla vnést na
veřejnost trochu světla, nebo
si na dotyčnou zavražděnou
alespoň vzpomínáte, napište
nám do redakce na e-mail:
redakce@ vecernikpv.cz!

SMRŤÁK U ŽEŠOVA. Řidič felicie Už je mají! ŘETÍZKY STRHÁVALI DVA MUŽI A ŽENA

busem. V něm v tu chvíli
cestovalo padesát lidí včetně
třiceti dětí, z nichž se zranila
starší žena a jedno dítě. Ti
byli převezeni do nemocnice, muži za volantem felicie
už ovšem nebylo pomoci...
Ve 13.58 hodin byla nahlášena na operační středisko
Hasičského záchranného sboru

Tele si vyšlo na procházku,
honili ho „měšťáci“

Prostějov/lef - Neobvyklá a
místy až trochu komická situace byla k vidění ve středu
uplynulého týdne na poli u
Intersparu. Lidem projíždějícím kruhovou křižovatkou u
Domamyslic a Tichou se naskytl neobvyklý obrázek, kdy
vesele pobíhající a poskakující tele honili nejprve samotní
lidé, kterým následně přijeli
na pomoc městští strážníci.
Ti po svém příjezdu na místo
nejprve kontaktovali zootechničku z blízkého zemědělského
družstva, která sice konstatovala, že jejímu družstvu dobytče
nepatří, pomohla však strážníkům vypátrat majitele, jemuž
neposedné tele uteklo.

Úsměvná scéna. Zdálky to
vypadalo, že si městská policie pořídila poněkud zvláštní
psy. Ve skutečnosti však
strážník pouze doprovází zatoulané tele domů...
Foto: MP Prostějov
Mezitím se ale na poli odehrála groteska jako z éry němého
filmu, kdy se několik hasičů,
strážníků a policistů pokoušelo
zvíře odchytit. To se jim podařilo až po dlouhých minutách,
kdy se tele naštěstí unavilo dříve než honci...

„Strážníci pak předali zvíře pracovníkovi družstva, kterému
patřilo a které nyní čeká správní
řízení. Porušilo totiž povinnost
učinit opatření, aby zvíře nemohlo utéct,“ dodala mluvčí
Jana Adámková, Městské policie v Prostějově.

ik v.cz
www.vecernikp

Žešov, Výšovice/mls - V
úterý 11. září kolem druhé
hodiny odpoledne došlo na
silnici mezi Žešovem a Výšovicemi k tragické dopravní
nehodě. Osmašedesátiletý
řidič vozu Škoda Felicia zde
z dosud neznámého důvodu
vjel do protisměru, kde se
střetl s projíždějícím auto-

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

Tragická havárie. Řidič červené felicie v úterý zemřel po střetu s autobusem. Foto: HZS Olomouckého kraje

Z fantoma na kole se vyklubala partička narkomanů...

Prostějov/mls - Prostějovští
policisté a strážníci si připsali deset bodů, když dopadli
trojici zlodějů podezřelou
ze série přepadení seniorek,
o čemž rozsáhle informoval
Večerník v minulém vydání.
A jak se zdá, bylo právě na
čase...
Dva muži a jedna dívka totiž
už měli na svědomí minimálně devatenáct(!) případů,
když při jízdě na kole zejména
starším ženám strhávali přímo
na ulicích města z krku zlaté
řetízky a jakékoliv jiné cennosti. A dle vyjádření policistů
se dopustili i několika krádeží
aut! Je chvályhodné, že strážci zákona v Prostějově svého
nadřízeného primátora města Miroslava Pišťáka, který
jim přes Večerník vzkázal, ať
lumpa co nejdříve chytí, uposlechli prakticky okamžitě.
Na zadržení pachatelů se totiž
zásadní měrou podíleli městští
strážníci, kteří nejenže zjistili
jméno hlavního podezřelého, ale v pondělí ho v centru
města dokonce sami zadrželi a
předali policistům!
Řetízky starším ženám kradli
dva muži ve věku 24 a 26 let a
18letá dívka. „Všichni tři jsou
z Prostějova a jsou nezaměstnaní. Hlavní pachatel, kterého
se podařilo prostějovským
strážníkům zadržet a identifikovat, měl na svědomí celkem
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

se srazil s autobusem

Olomouckého kraje dopravní
nehoda autobusu a osobního
vozidla na silnici mezi Žešovem a Výšovicemi na Prostějovsku. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova. „Zraněné osoby
z autobusu odvezla převozová
služba na ošetření do nemocnice, řidiče hasiči vyprostili
a spolu se zdravotnickou záchrannou službou ho resuscitovali. Resuscitace byla bohužel
neúspěšná,“ uvedla Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje.
Hasiči zajistili místo nehody,
provedli protipožární opatření, po zaměření nehody
Policií ČR uklidili a opláchli
vozovku a vrátili se zpět na
základnu. „K nehodě došlo
po vybočení řidiče Škody
Felicie do protisměru, kde se
střetl s projíždějícím autobusem. Příčiny nehody se prošetřují,“ dodal policejní tiskový mluvčí Josef Bednařík.
Celková škoda na vozidlech
činí 260 tisíc korun.

Chytili
je strážníci!

Spolupráce vedla k cíli. Šéf prostějovských policistů Pavel Novák a ředitel městských strážníků
Jan Nagy ve čtvrtek prezentovali výsledky vzájemné spolupráce obou policejních složek, která vedla
k dopadení nebezpečného zloděje.
Foto: Martin Zaoral
třináct činů. Na přepadeních se
trojice společně domlouvala.
Všichni se ke krádežím přiznali a s policií spolupracovali,“
uvedl na mimořádné tiskové
konferenci Pavel Novák, vedoucí Policie ČR v Prostějově.
„Hlavní pachatel byl na krátko ostříhaný blonďák, který
už měl s podobnou trestnou
činností zkušenosti,“ reagoval
Pavel Novák na dotaz týkající
se dalších podrobností ohledně
identity zlodějů.
Trojice seniorky přepadávala
od konce července, poslední
případ kriminalisté zaznamenali v pátek 7. září. Během žádného přepadení naštěstí nebyla
ani jedna z obětí vážněji zra-

něna. „Je to velké štěstí. Nejhorší na těchto případech bylo
to, že pachatelé přepadávali
staré ženy. Mezi okradenými
byly dokonce i dvě třiaosmdesátileté seniorky,“ zdůraznil
závažnost chování a společenskou nebezpečnost zmíněných
jedinců Pavel Novák.
Kromě této trestné činnosti
ukradla trojice i deset aut.
Obvykle se jednalo o postarší
škodovky. „Některými se projeli a nechali je na jiném místě,
jiné odvezli do kovošrotu a inkasovali za ně peníze,“ doplnil
Pavel Novák, který zdůraznil,
že policisté případ vyšetřovali s enormním úsilím, které za
rok a půl u prostějovské poli-

cie nepamatuje. To samé platilo pro prostějovské strážníky,
kterým se nakonec pachatele
podařilo zadržet. „V poslední
době jsme omezili jiné činnosti a zaměřili se na dopadení
právě tohoto zloděje. Výhodou je, že naši strážníci jsou
neustále v terénu a ve svých
okrscích dobře znají prostředí
i lidi, kteří by se podobných
činů mohli dopouštět,“ sdělil
Jan Nagy, šéf prostějovských
strážníků, kteří pachatele policistům naservírovali doslova
na „zlatém podnosu“.
Trojice zlodějů ženy okradla o
25 řetízků a 9 přívěsků v celkové hodnotě necelých devětašedesáti tisíc korun.

Kandidáti do kraje za ODS mají jasno:

Zlodějíčci se nemohou lidem vysmívat

ŽUPANIČ CHCE ZATOČIT
s drobnou KRIMINALITOU
Prostějov/red - Nestranický
kandidát na senátora Ladislav
Županič chce v Senátu prosazovat hlavně řešení problémů,
které lidi každodenně trápí,
ale politici na ně jakoby zapomínají. „Mám na mysli
třeba zneužívání sociálních
dávek nebo drobnou kriminalitu,“ vysvětluje úspěšný herec a
prostějovský rodák.
Drobná kriminalita je podle
Županiče
v
Česku
všudypřítomným problémem.
„Současné zákony jsou očividně
nedostatečné. Zloději se nesmí
slušným lidem vysmívat do
tváře,“ říká nestranický kandidát
a odkazuje na oblíbené finty

zlodějů, kteří dobře vědí, že pokud
kradou jen do pěti tisíc korun, nespáchají trestný čin. Když jsou
chyceni tak vyváznou bez citelného
trestu.
„V Senátu bych chtěl podpořit
návrh z dílny dnes již bývalého
ministra Jiřího Pospíšila, který
umožní nakradenou škodu sčítat a
zlodějům tak ukládat vyšší tresty,“
přibližuje jeden ze svých plánů pro
práci v Senátu Ladislav Županič. A
dále dodává: „Stejně tak bych chtěl
pomoci prosadit návrh někdejší
chomutovské primátorky Řápkové,
aby obce mohly zakázat chronickým přestupkářům pobyt na svém
území. Stát totiž musí vždy stát na
straně slušných.“

Občanští demokraté na Prostějovsku vysílají do krajských voleb velmi silnou sestavu. Vede ji úspěšný první
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Jeho
hlavním volebním cílem je řešení nezaměstnanosti. „Mám
z vedení města zkušenosti s rozvojem průmyslových zón,
které do kraje přinášejí nová pracovní místa. Chci je podporovat a rozvíjet i na úrovni kraje,“ představuje svůj program druhý muž prostějovské radnice.

Školství je i doménou vysokoškolské docentky a bývalé
evropské poslankyně Niny Škottové z Bedihoště, která
„na kraji“ nechce zapomenout ani na zájmy seniorů.
Občanští demokraté chtějí v této oblasti například zřídit
speciálního náměstka pro seniory, který bude koordinovat vše, co je spojené s touto generací.
Prostějovské kvarteto v čele kandidátky doplňuje
zástupce mladé generace Vilém Novotný z VranovicKelčic, který se jako inženýr ekonomie zaměřuje na
hospodárné nakládání s krajskými penězi.

Udržme venkovské školy
Podporovat živnostníky chce v krajském zastupitelstvu
Kamil Zápeca z Hrubčic. Nová tvář v politice má i další
prioritu, kterou je podpora venkova. „V našem okrese
převažují venkovské oblasti. Musíme v nich udržet
školy a dopravní obslužnost,“ říká Kamil Zápeca.

Za zájmy Prostějovska
Všichni čtyři „modří“ kandidáti se shodují, že hlavně
chtějí na kraji „kopat“ za Prostějovsko, protože
potřebujeme, aby v Olomouci bylo pořádně slyšet o
našich problémech. Jedině tak se budou na krajské
úrovni řešit.

Budeme kopat za Prostějovsko
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Drzý zloděj pláchnul,
žena ho z domu „vykřičela“

Regionální zpravodajství
776 159 120

Expres
z regionu
Divadelníí pátk
pátky
átky st
sta
startují
arttují
jí
v Němčicích
Němčice nad Hanou/mls Divadelní společnost Větřák
z Pivína se svojí hrou „Vražda v salonním coupé“ odstartuje v pátek 21. září v 19.00
hodin šestou sezónu Divadelních pátků v Němčicích nad
Hanou. Postupně se v něm
představí šestice divadelních
souborů. Poslední říjnový pátek to bude Dostavník z Přerova, první prosincový pátek
brněnský soubor Amadis. Tři
další představení jsou připravena na příští rok. Vstupné na
jednotlivá divadla je sedmdesát korun, permanentka na
všech šest inscenací přijde na
třistapadesát korun.
Stíhačky NATO
nad regionem
Prostějovsko/mls - Od pondělí 17. září do pátku 21. září
v době od 8.00 do 23.00 hodin bude probíhat společné
letecké cvičení příslušníků
Armády ČR s armádami
členských států NATO. Kromě českých stíhaček L-159
Alca a L-39 Albatros nad
regionem budou létat i turecké stíhačky F-16 Falcon
či americký bombardér A-10
Thunderbolt. Vedení armády
se omlouvá za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ramstain Rover 2012.
V Konici stráví odpoledne
s písničkou
Konice/mls - Páté odpoledne s písničkou proběhne
ve čtvrtek 20. září 2012 od
15.00 hodin do 19.00 hodin v
zámecké galerii v Konici. Po
celé odpoledne bude všechny
návštěvníky provázet Vilda
Krejčí.

BIGBÍTOVÉ KAPELY MAJÍ SRAZ NA KONICKÉM ZÁMKU Oprava chodníku
HOLÉ LEBKY V KLIDU PROŠLY DŘEVNOVICEMI Navštívili jsme unikátní
ve Ptení finišuje
výstavu fotografií
Na dvousethlavý dav dohlížely desítky policistů

„Stop černému rasismu“ - „Cikáni do práce“ - „Čechy
Čechům“, ale také „Nic než národ“. To byla hesla, jež
skandovali někteří účastníci „Pochodu proti kriminalitě“, který v sobotu po poledni prošel Dřevnovicemi.
V asi dvousethlavém davu se mísili místní s příznivci
krajní pravice, kteří se do obce na Prostějovsku sjeli
z celé republiky. Zatímco ti první upozorňovali na problémy, se kterými se musí velmi často potýkat hlavně ze strany nevychovaných cikánských dětí, ti druzí
zde demonstrovali především netoleranci vůči chování romské menšiny, ale bohužel také často svoji
vlastní hloupost... K žádnému konfliktu ale naštěstí nedošlo, a to i díky tomu, že na pochod dohlížely
desítky policistů. Jen škoda, že se v obci v alespoň
polovičním počtu neobjevují častěji a ve chvílích, kdy
to řádní občané potřebují nejvíce!

Bezpečnostní opatření. Na akci dohlížely desítky policistů, mezi
nimiž nechyběli ani těžkooděnci....
Foto: Martin Zaoral

Dřevnovice/mls
Očekávaný sobotní „Pochod proti
kriminalitě“ v Dřevnovicích začal
proslovy na místním hřišti. „Proč
jsme tady? Abychom podpořili
místní lidi, kteří trpí chováním
cikánů,“ prohlásil hlavní organizátor Aleš Badinka, který už sám
několikrát stanul před soudem,
a to za ublížení na zdraví či za
výtržnosti při fotbalovém utkání
Baníku Ostravě, jehož je fanouškem, v Brně. V souvislosti s jeho
osobou a zřejmě i některými dalšími, nakrátko ostříhanými mladíky měl tedy termín „pochod proti
kriminalitě” poněkud ironický
nádech. Po pár nepříliš logických
větách se Badinka odmlčel. „Já
jsem blbej na takový proslovy,“
vyjádřil se na závěr.
Po něm vystoupila jedna z místních obyvatelek. „Zažívám neustále napadání. Cikánské děti mi
sprostě nadávají, nebo po mně i

Starostka v čele průvodu. Účastníky pochodu podpořila i Bohumila Charvátová, která tak dala najevo,
že řeči o podpalování vesnice už nehodlá v Dřevnovicích déle snášet.
Foto: Martin Zaoral
chtějí peníze. Když jim je nedám,
tak mi vyhrožují, že mě táta přijde zmlátit. Několikrát jsem to
hlásila na policii, ale situace se

stejně nezlepšila,” prohlásila asi
čtyřicetiletá paní.
Účastníky pochodu přivítala i
dřevnovická starostka. „Přišla

jsem pozdravit slušné lidi, kteří se
přišli postavit za slušné lidi. Chtěla bych všechny poprosit, aby
byl pochod pokojný,“ prohlásila

Tvrdé jádro. Aleš Badinka (úplně vlevo) se svými příznivci, kteří se netajili agresivními sklony a sympatiemi ke krajní pravici. Foto: Martin Zaoral
Bohumila Charvátová. Do řeči jí
občas skákali mladíci, kteří vyřvávali, že „nejlepší by bylo, všechny ty cikány vystřílet!“. Kromě
radikálů, kteří se netajili svým
obdivem ke krajní pravici a zálibou v agresivitě, se pochodu
zúčastnilo i několik místních
lidí. Většina z nás ale vše buďto sledovala z patřičné vzdálenosti, nebo dokonce zůstala ve
svých příbytcích. Jakoby ani
nechtěli bojovat sami za sebe...
Na celou akci dohlížely na něj
desítky policistů, mezi nimiž byli
i těžkooděnci ze zásahové jednotky. „Problémy s chováním některých Romů tu máme už delší čas,
ale tolik policistů k nám zatím
bohužel nikdy nezavítalo...,“ prohlásila starostka Dřevnovic Bohumila Charvátová.
Pochod prošel i místy, kde bydlí
problémová rodina Ščukových.
Ta se do Dřevnovic přestěhovala ze Vsetína. Nikdo z nich se

však v tu dobu na ulici neukazoval. Zavřená okna nasvědčovala tomu, že zřejmě na víkend
odjeli pryč. „Už od středy je tady
klid,“ zmínila se dřevnovická starostka.
Po průvodu se radikálové za asistence policejních složek pokojně
rozešli, k žádnému konfliktu tedy
nedošlo. „Policisté nemuseli v
Dřevnovicích řešit jedinou šarvátku, cela akce skončila v naprostém klidu,“ potvrdila Večerníku
policejní tisková mluvčí Michaela
Sedláčková.
A jak pochod hodnotili místní,
kteří se ho přímo nezúčastnili.
„Myslím, že není špatné jakýmkoliv způsobem upozornit na
problémy s Romy, kteří si často
dovolují opravdu hodně. Ale jestli
to něco pomůže, to nevím. Navíc
tihle lidé odjedou a my tu budeme
muset žít dál,“ zhodnotila celou
událost mladá maminka z Dřevnovic.

rudolfínské doby. Osobně se dostaví i sám Rudolf II., který sice
nebyl příliš schopným panovníkem, o to více však podporoval
rozvoj umění a věd.
Po dvouleté pauze se na plumlovský zámek vrací „Plumlovské
vinobraní“, jehož sedmý ročník se

zde uskuteční už tuto sobotu 22.
září. Na tuto oblíbenou akci se kromě místních sjíždí lidé ze širokého
okolí. V průběhu celé soboty se vše
na plumlovském zámku bude točit
kolem vína, které stále ještě můžeme. „Lidé budou moci ochutnat
kolem čtyřiceti druhů vína, konkrétně z vinařství Vlk,“ prozradil
Marek Otruba ze Spolku plumlovských nadšenců, který akci pořádá.
Vinobraní zahájí tradiční průvod,
který se letos ponese ve stylu Rudolfa II. po něm budou na jevišti
následovat nejrůznější scény v
podání dětí ze ZUŠ v Plumlově.
Na návštěvníky akce je připraven

neobyčejně bohatý doprovodný
program, který zahájí už od dvou
hodin kapela NO PROBLEM.
Nádvořím bude následně procházet vinná stezka. „Na jednotlivých
stanovištích budou její účastníci
rozpoznávat druhy a původ vína.
Z těch, kteří odpoví správně, vylosujeme tři výherce. Ti od nás
dostanou ceny,“ zmínil se Marek
Otruba. Děti zase budou moci navštívit pohádkové sklepení.
K popíjení vína nemůže ani letos
chybět hudební doprovod. V rámci vinobraní se na plumlovském
zámku už představili například Jiří
Pavlica s Hradišťanem či Fleret se

zpěvačkou Jarmilou Šulákovou.
SOUTĚŽ O DESET VSTUPENEK NA PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ
Letos bude největším tahákem
OTÁZKA:
legenda českého bigbítu, kapela
Kdo navštívil Plumlovské vinobraní v roce 2010?
Brutus. „Lidé by si neměli nechat
ujít ani Jožku Černého s cimbáloA) Přemysl Otakar II. B) Karel IV. C) Gustav Husák
vou muzikou Grácia či naše tradiční hosty, kapelu Black Rose,” Na vaše odpovědi čekáme do čtvrtka 20. září 2012, z těch správných
doplnil Marek Otruba, který už vylosujeme pět výherců, kteří získají dvě vstupenky na Plumlovské
nyní pečlivě sleduje předpověď vinobraní. Ty budeme kontaktovat v průběhu pátku. Své odpovědi
počasí na víkend. „Pokud bude zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s
pršet, budou se moci návštěvníci heslem „VINO”. Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582
schovat do připravených stanů,“ 333 433 či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se
informoval Otruba. Vstupné na dostavit osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici 10.
akci je 100 korun v předprodeji,
na místě pak 150 korun. Děti do v plumlovské restauraci Pácl či ka. Pokud však nechcete platit nic,
12 let mají vstup zdarma. Levnější v prostějovském knihkupectví U můžete se pokusit vyhrát vstupenvstupenky lze v předprodeji sehnat Radnice na náměstí T. G. Masary- ky v naší soutěži.

představujeme regionální podnikatele

Zámek v Čechách pod Kosířem skrýval umělecký klenot
O obrazu slavného Petra Brandla neměl nikdo tušení
STŘECHY HAVELKA: ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÝ
lů. „Dominantní úlohu na obrazu
Čechy pod Kosířem/red - Remá klečící sv. Anna, doplněná
konstrukce
zámku
v
Čechách
A ÚTULNÝ DOMOV
postavami sv. Jáchyma a také
pod Kosířem, která zde pro-

Konice/pr Co je příznačnějšího
pro útulný a bezpečný domov
než pořádná střecha? Navíc je
střecha korunou a ozdobou vaší
stavby. Díky krásné střeše váš
dům může prokouknout a stát
se architektonickým skvostem,
ale špatně zvolná konstrukce či
krytina také může celkový výsledný dojem zkazit.
Proto jistě stojí za to pozvat si na
stavbu střechy skutečné odborníky a zodpovědné řemeslníky.
Střechy Havelka je firma se sídlem na ulici Vrchlického v Konici, ale působí v rámci celého Olomouckého kraje. Stavbu střechy
můžete odevzdat zcela do jejich
rukou. Zajistí vám kompletní realizaci počínaje zajištěním projektové dokumentace, architektonic-

www.vecernikpv.cz

Přes chodbu se dostal do kuchyně, kde
ho přistihla oznamovatelka,“ informovala Večerník Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Prostějově. Potom měla
nezvaná návštěva rychlý spád. „Jakmile
začala žena křičet, podezřelý se vylekal
a stejnou cestou rodinný domek rychle
opustil. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu porušování
domovní svobody,“ dodala mluvčí krajské policie.

Na jihu regionu se konal protestní průvod proti "cikánskému teroru". Organizovali ho lidé, kteří k násilí nemají daleko

Plumlovský zámek v sobotu zaplní VINOBRANÍ
Plumlov/mls - Na nejrůznější
alchymisty, šarlatány, a dokonce
i na golema se mohou těšit všichni, kteří v sobotu 22. září dorazí
na oblíbené vinobraní na plumlovský zámek. Slavnostní zahájení, které tu proběhne od 17.00
hodin, přenese lidi do tajemné

region@vecernikpv.cz

Prostějovsko/mik - Nezvaného návštěvníka ve svém domě přistihla
žena, která se však zloděje nezalekla. Silným křikem ho zahnala na
útěk., policie po něm pátrá...
„V sobotu patnáctého září před devátou
hodinou večer nachytala u sebe doma
osmapadesátiletá žena z Prostějovska
potenciálního zloděje. Pětačtyřicetiletý podezřelý muž prošel odemčenou
brankou na zahradu a odtud pokračoval
vstupními dveřmi do rodinného domu.

Foto: www.volny.cz/hk.drevomont
kého návrhu, statického výpočtu,
konče dodáním kvalitního a trvanlivého materiálu a zajištěním
všech potřebných prací.
Tato konická firma vám postaví
střechu zbrusu novou, ale opraví
i střechu starou, zajistí veškeré
práce klempířské, tesařské, po-

krývačské i zednické. Pokud tedy
stavíte, rekonstruujete dům nebo
vám třeba do střechy zatéká, u
firmy Střechy Havelka jste na
správné adrese.
Pro veškeré informace můžete
kontaktovat přímo pana Havelku na telefonu 777 765 800.

bíhá od října minulého roku,
byla podnětem pro vyklizení
historického mobiliáře. V jednom z obrazů, který se nacházel na těžko přístupném místě
zámku, znalci objevili neznámé dílo skvělého českého barokního malíře Petra Brandla.
Obraz malířského mistra byl
objeven v domácí kapli zámku, do které ve druhé polovině
dvacátého století téměř nikdo
nechodil. „Právě zde bylo
nalezeno dosud neobjevené
dílo jednoho z nejpřednějších
malířů českého baroka Petra
Brandla,“ prozradil Břetislav
Holásek, ředitel Vlastivědného
muzea v Olomouci, které je od
roku 2008 správcem zámeckého areálu.

Odhalený skvost. Ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek
a hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík veřejnosti představili
obraz slavného Petra Brandla.
Foto: archiv Olomouckého kraje
Na určení autorství se podíleli
znalci z Ústavu dějin umění Akademie věd. „Barevná skladba,
práce se světlem, motivy jednotlivých figur, stejně jako působivý
rukopis nedávají pochyb, že jde

o vlastnoruční Brandlovu práci,“
uvedl Tomáš Valeš, který obraz
autorsky určil. Malíř podle něj na
plátně zachytil motiv zvěstování
sv. Anně, který bývá většinou
součástí širších mariánských cyk-

sv. Zachariáše a Alžběty,“ popsal
dílo Valeš s tím, že mohlo vzniknout někdy kolem roku 1712.
A jak se obraz do Čech pod Kosířem dostal? „Získání Brandlova
obrazu si spojujeme s osobou
Josefa Mánesa. Potvrzené to
však zatím nemáme,“ podotkla
Markéta Doláková z Vlastivědného muzea v Olomouci s tím,
že obraz přispěje k obohacení
dosavadního poznání Brandlovy
tvorby. Barokní skvost, který po
dlouhá desetiletí zůstával skryt
zrakům veřejnosti, hodlá Vlastivědné muzeum v Olomouci
představit na výstavě, kterou
připravuje na jarní měsíce roku
2014. Poté bude dílo navráceno
zpět na zámek v Čechách pod
Kosířem.

Konice/jim - Patříte mezi fanoušky legendárního Merkuru, Junioru nebo mladších skupin, jako jsou Excalibur, Arest,
Marasd, Veruna a Kreyn? Tak
právě pro vás je od pátečního
večera až do středy 3. října k
dispozici unikátní výstava fotografií na konickém zámku.
Realizace nápadu se ujal ředitel
Městského kulturního střediska
v Konici Jiří Palán a s pomocí
kapelníků a správců jejich webových stránek se mu podařilo
nashromáždit na tři stovky fotografií mapující vývoj konického
bigbítu od šedesátých let minulého století až po současnost.

„Nejstarší snímky pochází z
roku 1966. Omlouvám se všem
těm, které jsem tu zapomněl
vystavit, je to čistě z toho důvodu, že pocházím z boskovické
brázdy. Bigbítu se intenzivně
věnuji dvacet let, ale v jiném regionu. Tady jsem totální náplava..,“ uvedl s trochou nadsázky
a úsměvem přehlídku černobílých i barevných vzpomínek.
Přípravné práce mu zabraly
zhruba třicet hodin a výsledek
pojal jako generálku budoucího
projektu. „Začal jsem na tom
pracovat v pondělí a každou
noc jsem tomu dával tři až pět
p
j
hodin, poslední
noc jsem
nespal.

Fotoreportáž

Museli se postahovat, naposílat,
protřídit a vytisknout fotky, dát
dohromady informace o kapelách,“ vyjmenoval nezbytné
činnosti.
A příští rok na přelomu jara a
léta po zpracování připomínek
a doplnění materiálů na nynější
výstavu naváže další a výrazně větší. „Vždy druhý pátek v
červnu se tu koná akce Legendy
se vrací. V předvečer této akce
otevřeme oficiální výstavu věnovanou přímo legendám. Bude
ještě lepší, daleko zajímavější
a potrvá ne pouze tři týdny, ale
celé tři měsíce,“ předeslal již
nyní Palán.

Legenda v akci. Otevření výstavy zpestřil vzpomínkami a krátkými
ukázkami tvorby jeden ze zakladatelů konického bigbítu Alois Grepl
Foto: Jiří Možný

DO KONICE ZA BIGBÍTEM...

3x foto: Jiří Možný

Ptení/jim – Do rekonstrukce
asi dvou set metrů chodníku od
křižovatky na Vícov po konec
obce směrem na Zdětín se pustili stavebníci ve Ptení. Na části
úseku již stihli položit novou
dlažbu, termín mají do konce
září a starosta Jiří Porteš očekává, že to stihnou i dřív.
„Nejedná se o výstavbu nového,
ale opravu stávajícího chodníku,
přestože již na konci obce nebyl
téměř vidět. Celé to přijde asi na
tři čtvrtě milionu, polovinu nám
pokryje dotace z Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého
kraje,“ sdělil starosta.
Na nynější etapu by chtěl v budoucnu navázat vybudováním
zcela nového chodníku až ke hřbitovu. Ten leží zhruba tři sta metrů

Houbař našel u Laškova
funkční granát a minu
Laškov/mik - Šel na houby a
málem v lese zakopl o dosud
funkční munici z druhé světové války. Řeč je o muži z Laškova, který v sobotu oznámil
nebezpečný nález policii.
„V sobotu patnáctého září před
třetí hodinou odpolední oznámil na policii dvaatřicetiletý
muž nález munice. Na tísňovou
linku uvedl, že při sbírání hub
v lese u obce Laškov, v části
Kandia, narazil na starý granát
a minu,“ prozradila Večerníku
Tereza Neubauerová, tisková

Atraktivní podívaná. Již v pátek si prohlídku fotek nenechala Průkopník. Na vernisáži nechyběla ani další z legend a Černobílé poklady. Největší pozornost návštěvníků přitahovaly ty nejstarší snímky ze šedesátých a sedmdesátých
ujít spousta lidí napříč generacemi, ostatní mají až do 3. října členů legendárního Merkuru Vlastimil Grepl...
let minulého století.
šanci každý všední den od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

za obcí a podle zpracovaného projektu si to vyžádá dva a půl až tři
miliony korun. „Počítáme nejen
s chodníkem, ale i s lávkou přes
potůček, prodloužením veřejného
osvětlení a parkovištěm u hřbitova. Peníze z POV by nám na to
určitě nestačily,“ osvětlil plány.
S touto akcí se počítalo jako se
součástí projektu obchvatu Ptení,
který si převzal Olomoucký kraj.
Práce na něm se ale po dočasném
uzavření Javořice zastavily. „Jenže pila se opět rozjela a občané si
začínají stěžovat, že se kulatina
nedováží vlakem, ale vše kamiony. Hrozně se navýšil objem dopravy a od října se má nově přejít
na dvě směny,“ očekává starosta
další nárůst průjezdu nákladních
aut i pokrok v otázce obchvatu.

mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Na
místo kromě policejní hlídky
dorazil i pyrotechnik z pyrotechnické služby z expozitury
v Brně. „Ten přímo u nálezu
potvrdil, že oba typy munice
německé výroby, jak dělostřelecká mina ráže 80 milimetrů,
tak dělostřelecký tříštivotrhavý
granát ráže 75 milimetrů, jsou
plně funkční. Poté odvezl pyrotechnik munici z druhé světové
války k odborné likvidaci,“ dodala Tereza Neubauerová.

Rekonstrukce hráze přehrady
se pomalu rozjíždí. Za 136 milionů

Akce by měla skončit v září

V čele Vincencova pokračuje i po mimořádných volbách Jarmila Pospíšilová, těší se na týmovou práci:

„Mám velkou radost z vysoké volební účasti i přesvědčivého výsledku“
Vincencov – Nejčerstvěji potvrzenou starostkou na okrese je první žena Vincencova Jarmila
Pospíšilová. Po opakovaných volbách z poloviny
července získala jí vedená kandidátka tři mandáty
z pěti a začátkem srpna ji pak nové zastupitelstvo
opětovně zvolilo do čela obce. Úkolů si stanovila
hned několik a slibuje si, že s pomocí dotací přispěje ke zvelebení Vincencova.
Jiří Možný
Ve Vincencově se nedávno konaly nové
volby, po nichž jste obhájila
post starostky. Co byste chtěla do řádných voleb stihnout?
„Ráda bych co nejvíce využila možností požádat o dotace.
Chtěla bych například upravit
prostranství za obecním domem v blízkosti hřiště, mohl
by tam vzniknout zajímavý
prostor pro pořádání společenských akcí i setkávání všech
generací. Nutné budou i opravy budovy místního obchodu
a také tzv. obecního domu,
kde sídlí obecní úřad a kde se
nachází i pěkný společenský
sál se zázemím. Musíme též
řešit stav silnice vedoucí skrze
obec, ta je skutečně ve špatném stavu.“
Do čeho jste se již letos
stihli pustit?
„Hned na jaře jsme požádali
o dotaci z Programu obnovy
venkova (POV) na opravu bývalé hasičské zbrojnice. Ta je
nyní využívána jako technicko-hospodářské zázemí obce
a byla již v dezolátním stavu.

Dotaci jsme dostali a oprava
je nyní „v plném běhu“. Ráda
bych ještě do zimy vyřešila
otázku opravy střechy na budově obchodu.“
Jaké jsou hlavní starosti, které vás trápí?
„Je toho dost, nedostatkem
peněz počínaje. Nemáme například vodovod ani kanalizaci, to bych ráda změnila, ale
nedělám si iluze, že se to po-

udržet život ve staré zástavbě,
motivovat lidi, aby opravovali
a přebudovávali staré domy,
jakkoli je to nepopulární. Nechtěla bych, aby na jednom
konci vesnice byly novostavby
a ten druhý by se časem začal
zvolna rozpadat.“
Co se naopak podařilo a
z čeho můžete mít radost?
„Mám velkou radost zejména z vysoké volební
účasti v nedávných nových
volbách a pochopitelně i
z přesvědčivého volebního
výsledku. Právě ta vysoká
účast mě přesvědčuje o tom,
že místní lidé mají zájem o
dění v obci, není jim jedno, co bude. To považuji za
velmi dobrý základ. Kdyby
lidé zájem
ájem neměli, pak bych
celou svoji práci považova-

Patříte i vy mezi obce,
jež vlastní les?
„Ano, Vincencov má v majetku přibližně patnáct hektarů
lesa a o ten je třeba se starat.
Čeká nás péče o nedávno
vysazené stromy a výsadba
dalších, suché počasí loni na
podzim a letos na jaře těmto
pracím zrovna nepřálo. Dalším
velkým úkolem je pro nás dokončení územního plánu obce.
V podstatě je to ten nejdůležitější dokument pro budoucí
rozvoj.“
Stojíte v čele menší
obce, jaký je její společenský život?
„V posledních letech společenský život v naší obci pří-

„Nemáme vodovodd ani kanalizaci,
ale nedělám si iluze, že se to podaří ještě
áda bych
do konce volebního období. R
Ráda
poň s přípravou.
však začala alespoň
všem nutný“
Je to veliký úkol,, oovšem
starostka Vincencova JARMILA
ARMILA POSPÍŠILOVÁ
ány pro rozvoj obce
představuje nejnákladnější plány
daří ještě do konce volebního
období. Ráda bych však začala
alespoň s přípravou. Je to veliký úkol, ovšem nutný. V důsledku dlouhotrvajícího sucha
začaly letos některé studny
lidem vysychat a to je v obci
bez vodovodu špatné. Za další
velký úkol považuji i nutnost

la za zbytečnou. Není
vždy jednoduché se
ntovat v nejrůzzorientovat
nějšíchh podnětech,
které se k nám doí, ale jsem za
stávají,
da a doufám,
d ufám,
do
ně ráda
dé zájem neže lidé
ztratí.““

liš nebují, ráda bych to aspoň
trošku změnila. Kdysi byl
Vincencov vyhlášený tanečními zábavami, ale to nyní
již neplatí. Doufám, že se
začíná blýskat na lepší časy,
o víkendu proběhly Hry bez
hranic, které pořádá mikroregion Předina, jehož jsme členem. Konal se již šestý ročník,
družstvo Vincencova se letos
zúčastnilo poprvé. A troufám
si říct, že se ctí. Ráda bych
uspořádala obecní ples, možná
i další akce, je třeba dát lidem
prostor, na kterém se budou
moci setkávat. Cítím, že nám
právě toto chybí, a věřím, že
naši občané by o to stáli.“
Volby skončily rozložením křesel 33:2
:2 ve prospěch vaší kandidátky.
kandidátk Jak se
zatím vyvíjí spoluprá
spolupráce?
„Velmi mne potěšil
potěšilo, že do
zastupitelstva se společně
se mnou dostali ddalší dva
kandidáti našeh
našeho sdružení Šance pro ddvorek a
Ludmila Jansová se stala
místostarostkou. Ona i
Milan Krevňák mi velmi pomáhají a máme
společno
společnou
vizi,
cožž je důležité.
s
sp
I
spolupráce
čle
s členy
opozice zatím
fun
funguje,
tak
sn
snad
nás
če klidčeká
n období
né
n
naplněné
t
týmovou
prací.“

Pomalý start. Na dně nádrže vznikla hrázka, která by měla stavbu
ochránit před případnou velkou vodou. Samotné opravy by měly začít tento týden.
Foto: Martin Zaoral
Plumlov/mls - Jak informujeme na straně 3 dnešního vydání,
start oprav hráze plumlovské přehrady je konečně tady, byť se
pořádně zdržel... Podle původních prohlášení měly totiž první
bagry být v akci už na konci loňského roku. Příčinou odkladů
byly průtahy ve výběrovém řízení, proti jehož výsledkům se
stavební firmy soutěžící o lukrativní zakázku opakovaně odvolávaly. Nakonec byly vybrány společnosti IMOS a DIS, které
by za provedení prací měly inkasovat 136 milionů korun.
Nicméně ani minulý týden se práce ještě naplno nerozběhly, bagry
zde pouze vytvořily hrázku. „Ta by měla ochránit staveniště v případě větší vody,“ vysvětlila v pátek odpoledne mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Více techniky by se na přehradě mělo
objevit v průběhu tohoto týdne. „Bude se jednat asi o tři bagry a
několik nákladních vozů,” přiblížila Tomíčková.
Dělníci nejprve rozeberou hráz na straně, ze které se do ní dlouho opírala voda, následně opraví i její horní část. Obzvláště první
díl oprav bude velmi náročný. Mohou ji dělníci vůbec stihnout do
příštího jara? „Stále věříme, že ano. Záležet bude nejen na stavební
firmě, ale zřejmě i na počasí. Nicméně naší prioritou není za každou cenu stihnout termín, ale to, aby byla hráz kvalitně opravená,“
reagovala Gabriela Tomíčková s tím, že stavební firma se zavázala
pouze k tomu, že veškeré práce ukončí do září příštího roku.
Ještě před opravami hráze byla přehrada vybagrována, celá akce
přišla na 120 milionů korun. Mnozí se však bojí, že samotné bagrování ji nebezpečných sinic nezbavilo. To se stalo v případě Podhradského rybníka, který byl několik měsíců po bagrování letos v
létě opět zamořený..

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

„INÉ KAFE”
BYLI ÚPLNĚ VŠICHNI
se nakonec vařilo v Apollu NA HODECH
Návštěvníky slavností prohibice nerozházela

Slovenští punkeři si koncert v narvanému klubu užili

V pátek 14. září dorazila do prostějovského klubu Apollo 13, kam byla akce přeložena ze Společenského domu, slovenská punková legenda, která se po několika
letech vrátila na pódia a hned vydala i nové album „Právo na šťastie“. Při jejich koncertu se všichni dobře bavili, a to navzdory prohibici na tvrdý alkohol, která krátce
před začátkem vstoupila v platnost. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální
partner koncertu, u toho nechyběl...
Prostějov/mls

Slovenská punková trojice Inekafe původně plánovala koncert v
„Kasku“, avšak na to, aby se vyplatilo koncert pořádat ve velkém
sále, se neprodalo dost vstupenek.
„Mysleli jsme, že po našem návratu na scénu budeme na Slovensku
i v Čechách vyprodávat všechny
velké haly. Ale asi si budeme muset ještě počkat...,“ prohlásil v této
souvislosti frontman kapely Vratko Rohoň.
Kapela při koncertu v klubu nic
neodflákla a narvané Apollo se
velmi dobře bavilo. „Myslím, že
klubové prostředí punkové kapele
mnohem víc sluší než Společenský dům, kde by si všichni ti lidi
museli připadat jako někde na

Bylo narváno. Při koncertu punkové trojky ze Slovenska praskal
klub Apollo 13 ve švech.
Foto: Martin Zaoral
letišti. Tady to bylo tělo na tělo,“
komentovala přesun dvaadvacetiletá Hanka.
Po slovenských punkerech se
představili také prostějovští kan-

ci z Klementova Lazaretu, kteří
si speciálně pro tento večírek
připravili jedinečnou punkovou
show. Lidé si tak mohli páteční
večer užít skutečně naplno...

pozvánka na akci...

ŽÁN Z VÁŽAN FEST UŽ V SOBOTU!

Prostějov/nih - Už tuto sobotu 22.
září proběhne další ročník Žán
z Vážan festu. Tento festival má
svůj původ v roce 2008, kdy se
dva bratři s přezdívkami Kapitánek a Žán rozhodli uspořádat
večírek, kde se budou všichni bavit, jíst, pít a tancovat.
Původní název byl KotelnaFest
a vystoupila na něm celá řada
DJ´s a také pár regionálních kapel. Další ročníky se pak postupně rozrůstaly jak o publikum, tak
také o větší a významnější kapely.
Všechno by určitě pokračovalo

vesele dál, kdyby nepřišlo obrovské neštěstí. Jeden z hlavních
hnacích motorů celé akce, Žán
(Jan Usnul), loni v létě tragicky
zahynul na jezu v Olomouci-Řepčíně, když se snažil zachránit topícího se třináctiletého
školáka. Od této chvíle se celý
festival změnil v Žán z Vážan
fest, který pořádá Honzíkův
bratr a kamarádi právě na jeho
počest.
Na festival jezdí převážně kapely,
které měl Honza rád nebo se kterými měl něco společného. Na pódiu

Prostějov/mls, nih- Jestli jste
dlouho neviděli některé známé
z Prostějova a zajímalo vás, co
právě dělají, pak nebylo třeba
pátrat na sociální síti facebook.
Stačilo, když jste v neděli vyrazili na prostějovské náměstí.
Pravděpodobnost, že je tu potkáte, byla opravdu hodně vysoká. Na třicátých Hanáckých
slavnostech totiž letos byli snad
úplně všichni! Všude bylo také
nejen plno kolotočů, stánků
s cukrovou vatou a občerstvením, ale svůj prim si naštěstí
udržely také stánky s produkty
tradičních řemesel. Návštěvníci
si mohli prohlédnout nejrůznější keramiku, domácí mýdla,
medovinu, slaměné výrobky
a věnečky.
Uplynulou neděli se v Prostějově
vypilo zřejmě nejvíce alkoholu v
celé republice. Z prohibice, která
zmítá zbytkem Česka, si totiž návštěvníci prostějovských hodů těžkou hlavu opravdu nedělali. Obešli
se bez rumu, vždyť měli přece
burčák! A ve slunečném nedělním
odpoledni se zkvašeného vína opět
vypily hektolitry. „Co bych si nedal? Však letos je opravdu skvělý!
A vždycky, když je burčák, tak to je
pro mě po Vánocích ten největších
svátek,“ prohlásil třicetiletý Michal
u jednoho z řady stánků.
Kdo však vypil příliš burčáku,
tomu se nedoporučovalo vyzkoušet
některou z kolotočářských atrakcí,
které vyrostly u Společenského
domu. Letos byly některé z nich
obzvláště vysoké a některým lidem
se navalovalo už jen při letmém pohledu na ně. „Jéžišmarjá, ty žiješ?
My jsme stály tady na zemi a úplně

Romantické varhany. Varhaník Ondřej Mucha spolu s prostějovskými
varhanami v chrámu Povýšení svatého Kříže.
Foto: Ondřej Mucha
financování oprav,“ sdělil Večerníku Ondřej Mucha.
Pokud jste se koncertu nestihli
zúčastnit a chtěli byste na naši
místní chloubu přispět, nezoufejte. Byl totiž založen účet, na
který mohou přispět jak jednotlivci, tak větší sponzoři. Jeho
číslo je: 1500345309/0800,
var. symbol 720.

Marshall, jehož hlas nápadně připomínal známějšího Joe Cockera.
Velký ruch byl i u stánku kartáčníků. Paní Slepánková zde přímo na
místě profesionálně vyráběla kartáče, zatímco její manžel výrobky
prodával. „S tímto řemeslem jsme
začali po revoluci. Kartáče jsou
z pravých koňských žíní, pro které
si jezdíme až na jižní Moravu,“ svěřila se Večerníku sympatická paní.
Veliký zájem byl i o skleněné a keramické šperky. „Za tu dobu, co se
jejich výrobě věnuji, jsem si našla
svou stálou klientelu, stále však přicházejí i noví zákazníci. Můžu říct,
že je v poslední době o tyto šperky
velký zájem,“ sdělila nám zase Miroslava Holánková, která se výrobě
vitrážových i keramických šperků
věnuje už pětadvacet let.
Ve Smetanových sadech zase představoval svá díla sympatický mladý
řezbář Jan Horák. Tento dvacetiletý
mladík ohromil návštěvníky krás-

ným betlémem. „ Studoval jsem na
řezbáře v Tovačově a tento betlém
jsem dokončil ještě před svým vyučením. Dal mi hodně práce, ale
mám z něho radost,“ řekl exkluzivně Večerníku.
Kromě ukázek řemesel si mohli zájemci prohlédnout také zajímavou
výstavu bonsají v Rajské zahradě
u kostela Povýšení svatého Kříže.
Nešlo však o obyčejnou výstavu.
Od půl druhé odpoledne mohli
všichni, kteří dorazili, prohlédnout
ukázky tvarování bonsají. Petr
Hron, člen Bonsai klubu Brno,
přímo na místě okrasné dřeviny
zastřihával a odpovídal na zvídavé
dotazy návštěvníků. „ Doma jsme
už jednu bonsai měli, dostala jsem
ji od manžela k narozeninám, ale
péči o ni jsem nezvládala, proto
bych se chtěla poradit a třeba i
něčemu přiučit.“ svěřila se nám
mladá maminka, která se představila jako Monika.

JAKY BELE HODE?…

Mezi nebem a zemí. Vysoké kolotoče a jiné Mistr v akci. Zástupce Bonsai klubu Brno si Šikovný řezbář. Teprve dvacetiletý mladík
atrakce, které vyrostly u Kaska, letos skuteč- při zastřihování bonsají počínal opravdu profe- představoval kolemjdoucím svůj nádherně
ně mířily ke hvězdám.
Foto: Martin Zaoral sionálně.
Foto: Nikol Hlochová vyřezávaný betlém.
Foto: Nikol Hlochová

PLUMLOVSKÝ ZÁMEK PRONIKL MEZI

7 DIVŮ KRAJE

Prostějovský Národní dům
a Starorežná v poli poražených...

První koncert na podporu varhan
proběhl v neděli

improvizace duchovních textů. Nedělní koncert však nebyl
poslední, další pokračování
budou v dohledné době následovat a my budeme u toho! A
jaký je jejich význam? „ Hlavním cílem těchto benefičních
koncertů je varhany zpropagovat. Výtěžky z jednotlivých
akcí budou pak použity na

se nám dělalo blbě za tebe,“ takto
vítaly kamarádky devatenáctiletou
Hanku, která se v kouli nechala vystřelit do výšky asi padesáti metrů,
aby následně na lanech poskakovala a točila se doslova mezi nebem,
zemí a snad i peklem.
Na mnoha stáncích si pak nějaký
ten pěkný suvenýr pro svoji lásku
vybral každý, děti pak měly největší radost z cukrové vaty a ořechů v
cukru.
V rámci doprovodného kulturního
programu byli lidé letos opět zvědaví především na folklórní vystoupení v režii souboru Klas z Kralic
na Hané, velký zájem byl i o svezení kočárem Václava Obra. Zlatým
hřebem pak letos bylo vystoupení
první dámy české country Věry
Martinové před prostějovskou radnicí. „Hello T. G. this song is for
you,” prohlásil směrem k nedaleké soše našeho prvního prezidenta
spoluhráč Věry Martinové Jamie

F o t o ree p o r tá
áž
tak můžete vidět jednak spontánní
vystoupení mnohdy právě vzniklých hudebních těles, ale také
show hvězd většího formátu.
A na co se můžete ve Vážanech
u Vyškova těšit letos? Mimo
jiné se vám představí hvězdy
jako UDG, Blue Effect, Lidopop, ale uvidíte také Wake
Snakes, Oman Big nebo Stefan
Hillesheim a mnoho, mnoho
dalších. Vstupenky bude možno
zakoupit v předprodeji, ale také
přímo na místě v den konání
akce.
Na festivalu bude také možnost
stanování i parkování. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení a také suvenýry.
Nebudou chybět trička a placky
s logem. Ať už jste Honzu znali,
nebo ne, přijeďte si také zatančit
a pobavit se, popít a hlavně zavzpomínat na věčně usměvavého
a odvážného mladíka, který se
nebál nasadit svůj život na pomoc
druhým.
Více informací naleznete na
http://www.zanzvazanfest.cz,
mediálními
partnery
jsou
PROSTĚJOVSKÝ i OLOMOUCKÝ Večerník.

Prostějov/nih - Hodová neděle 16. září patřila nejen
stánkům, kolotočům, tradičním řemeslům a kulturnímu
programu, ale také jedněm
z největších varhan děkanátu Prostějov. Od čtvrté hodiny odpolední se totiž v chrámu Povýšení svatého Kříže
konal benefiční koncert na
jejich generální opravu.
Starý romantický nástroj totiž
pomalu chátrá a hra na něj je
čím dál tím obtížnější, jak nám
sdělil Ondřej Mucha, známý
prostějovský varhaník. Právě
ten se prvního z benefičních
koncertů ujal. V 16 hodin
vše začalo prohlídkou kostela, po níž následoval výše
zmiňovaný koncert Ondřeje
Muchy společně s divadelním
spolkem Historia. Diváci si
mohli v půlhodinovém pásmu
poslechnout ukázky ze světové varhanní tvorby a jejich
ucho potěšily také zajímavé

Mraveniště. Hanácké slavnosti dokáží oživit prostějovské náměstí
jako žádná jiná akce v průběhu celého roku.
Foto: Martin Zaoral

Olomouc, Plumlov/mls - O tom,
že jsou lidé z Plumlova a zřejmě
i z celého Prostějovska na „svůj”
zámek náležitě hrdí, svědčí
výsledky letošního hlasování v
anketě „7 divů Olomouckého
kraje“. Dominanta regionu
totiž skončila na šťastném sedmém místě a může se tak pyšnit
prestižním oceněním. Plumlovský
zámek tak doplnil Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem,
které ve stejné anketě uspělo loni.
Pro Plumlovský zámek, který
nechal v letech 1680-1690 postavit
Jan Adam z Lichtenštejna, v letošní
anketě o 7 divů Olomouckého kraje
hlasovalo celkem 255 lidí. „Velice
si vážíme toho, že byl zámek v
této anketě nominován. To, že se
dokázal umístit v první sedmičce,
je určitě skvělý úspěch. Rád bych
poděkoval všem, kteří se ankety
zúčastnili a jejichž hlasy k tomu

přispěly,“ konstatoval plumlovský
starosta Adolf Sušeň.
Plumlovský zámek tak doplnil
Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem, které loni obsadilo šesté
místo, čímž předběhlo i Olomoucké
tvarůžky či sloup Nejsvětější Trojice
zapsaný do seznamu Unesco. Obě
pozoruhodnosti na Prostějovsku
přitom spojuje osoba majitele
muzea Václava Obra, který před
přestěhováním do Čech pod
Kosířem působil právě na plumlovském zámku.
Lidé z Prostějova mnoho patriotismu neprojevili. Národní dům,
který je bezpochyby skutečnou
perlou města, skončil se 125 hlasy
až na 14. místě. Hned za ním pak
skončila Prostějovská Starorežná.
Do druhého ročníku ankety 7
divů Olomouckého kraje bylo
nominováno celkem jednadvacet
pamětihodností. Vítězem se staly
Rychlebské stezky, které dostaly
954 hlasů. Druhé místo patří letos
Poutnímu místu Panny Marie
Pomocné ve Zlatých Horách a
třetí zámku Tovačov. Do ankety,
v níž se hlasovalo celý červenec a
srpen, se zapojilo 4 896 hlasujících.
Olomoucký kraj bude i letošních
vítězných 7 divů propagovat
prostřednictvím vlaků Českých
drah, a to jak na regionální úrovni,
tak i celostátně prostřednictvím souprav Pendolino.

Celkové výsledky
pořadí

nominovaná zajímavost

hlasů

1.

Rychlebské stezky

954

2.

Poutní místo Panny Marie Pomocné Zlaté Hory

621

3.

Zámek Tovačov

462

4.

Javoříčské jeskyně

290

5.

Unikátní střešní zahrada na střeše
bývalé konírny zámku v Lipníku

288

6.

Císařsko-královská olomoucká pevnost

286

7.

Plumlovský zámek

255

8.

Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast 187

9.

Zámecký park v Loučné nad Desnou

183

Národní kulturní památka Vodní elektrárna a vila
v Třeštině – Háji

182

10. – 11.

10. – 11. Jezernické železniční viadukty

182

12.

Rozhledna na Borůvkové hoře
v Rychlebských horách

165

13.

Olomoucké Horní náměstí

148

14.

Národní dům v Prostějově

125

15.

Prostějovská Starorežná

119

16.

Vřesová studánka v Jeseníkách

107

17.

Ruční papírna Velké Losiny

98

18.

Expozice času ve Šternberku

83

19.

Varhany v chrámu sv. Mořice

61

20.

Zoo Olomouc

51

21.

Arcibiskupský palác

49

Ze života města
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RADNIČNÍ VĚŽ TURISTICKOU HVĚZDOU MĚSTA

V létě bylo na pohled z výšky zvědavo už přes 5 000 lidí!
Prostějovská radniční věž se stává velmi oblíbeným
cílem návštěvníků. Vedení magistrátu ji po rekonstrukci zpřístupnilo v závěru minulého roku a od té doby šlape po 256 schodech na dominantu Prostějova
stále více lidí. Ten výhled prostě stojí za to!

Prostějov/red
Přes letní turistickou sezonu
byla věž přístupná každý den
v pravidelných hodinových
intervalech s průvodcem. Další
prohlídky probíhaly na základě
objednání přes městské informační středisko a další odbory
magistrátu mimo pravidelné

časy. Ty jsou zaznamenány
v centrálním registru úřadu a
jejich přesný počet bude znám
na konci roku.
„Jen s průvodcem navštívilo
radnici od června do srpna přes
pět tisíc lidí, což je úctyhodné
číslo,“ prozradil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora, který stál u zrodu projektu zpřístupnění radniční věže široké
veřejnosti. Po cestě do výšky
devátého nadzemního podlaží
si návštěvníci mohou prohlédnout panely s historickými

materiály, fotografie známých
prostějovských umělců a další
exponáty. Ovšem nejatraktivnější artiklem radniční věže
je úžasný výhled na Prostějov
a široké okolí, který nemá ve
městě obdoby.
Rodí se turistická hvězda
Prostějova? Podle předběžných odhadů může konečné
číslo návštěvníků radniční
věže přesáhnout šestnáctitisícovou hranici! Na konečné číslo si musíme počkat do
konce roku.

Prostějov/mls - Prostějovští
sokolové plánují výstavbu nové
víceúčelové
víceúčelové sportovní haly, která
by
by v budoucnu mohla vyrůst v
prostorách
prostorách U Kalicha nedaleko
prostějovského
prostějovského Gymnázia Jiřího
Wolkera.
Wolkera. Odhadované náklady
na
na její výstavbu jsou šestadvacet
milionů
milionů korun. Sokol II. si už podal žádost o dotaci, pokud bude
úspěšný,
úspěšný, prostějovská radnice je
ochotna tento projekt podpořit
částkou do pěti milionů korun.
Lidem se líbí. Jiří Pospíšil (vpravo) s Tomášem Vincencem, autorem výtvarné kompozice prohlídkové
trasy, při slavnostním otevření radniční věže.
Foto: archiv Večerníku

Povede od Olomoucké ulice až po Tichou u Mostkovic...

Prostějov/mls - Cyklisté se mají na
co těšit! Už příští rok budou moci
vyrazit celým biokoridorem
Hloučela po nové živičné cyklostezce. Zatímco její první
část od Olomoucké ulice po
občerstvení „U Abrahámka“ je už hotová, další dva
kilometry, které budou
pokračovat až k Tiché u
Mostkovic, by měly být
dokončeny ještě letos.
Zda však příští rok
na jaře dorazí až k
plumlovské přehradě, kde se budou
moci i vykoupat,
zůstává velkou
otázkou...
Peníze máme,
můžeme začít
Na Hloučele. Od občerstvení U Abrahámka až po Tichou v současnosti stovky cyklistů
stavět! Tato
denně projíždějí po polní cestě. To by se brzy mělo změnit.
Foto: Martin Zaoral
optimistická zpráva z
prostějovské
radnice
se

Radní pod palbou

týká budování druhého dílu cyklostezky kolem Hloučely. „Stavba nové cyklostezky s živičným povrchem, vedoucí od občerstvení U
Abrahámka po Tichou, přijde na devět a půl
milionů korun. Osm milionů se nám podařilo
získat díky dotaci z ROPu, zbytek doplatíme
ze svého rozpočtu,“ informoval na tiskové
konferenci Rady města náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.
Se stavbou by se mělo začít co nevidět, dokončena by přitom měla být zřejmě ještě letos. Na cyklostezku by měly navázat sousední
Mostkovice, které by ji mohly protáhnout až k
Plumlovské přehradě. Ty jsou však proti Prostějovu dosti pozadu. „Začali jsme s výkupem
soukromých pozemků, po nichž by měla trasa
vést. Kdy začneme stavět, není jasné, záležet
bude na financích,“ uvedl mostkovický starosta Jaroslav Peška.
Už nyní kolem Hloučely každý den projíždí
spousta cyklistů mířících na plumlovskou přehradu. „Je smutné, že to musím říct, ale osobně
mám vážnou obavu, zda se v napuštěné nádrži
budou moci obyvatelé Prostějova v roce 2013
skutečně koupat...,“ posteskl si v této souvislosti prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

ALENA RAŠKOVÁ: „Víme, že se lidem zdražení MHD nelíbí!“
Prostějované jsou se životem ve městě jinak převážně spokojeni

Martin Zaoral
Podle zveřejněných výsledků
výzkumu jsou přesně čtyři z
pěti lidí se životem v Prostějově
spokojeni. Průzkum se však
nezaměřil pouze na celkový
pocit ze života lidí ve městě, ale
i na jednotlivé
oblasti

veřejného života. Najdou se
některé, u nichž se spokojenost snížila?
„Jedinou oblastí, u které došlo
k poklesu spokojenosti, byla
MHD. Důvody není třeba
složitě hledat. Je jasné, že
za tím stojí letošní zdražení
jízdného z osmi na devět korun. Přitom trasy i jízdní řády
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zůstaly stejné, máme nové
nízkopodlažní a ekologické
autobusy. Je tedy jasné, že jiný
důvod k menší spokojenosti
tady určitě nebyl.“
Je nepochybné,
že zdražení byl
nepopulární krok. Proč jste
k němu tedy sáhli?
„Jízdné jsme museli zvyšovat,
neboť jsme součástí integrovaného systému Olomouckého kraje a jízdné se
zvyšovalo všude. Radnice
navíc společnosti FTL, která
je při provozování MHD ztrátová, doplatila loni něco přes
osmnáct milionů korun. Na
letošek by se bez zdražení tyto
náklady vyšplhaly na více než
devatenáct milionů korun...“

z Rady
města
Prostějova

U Kalicha má vyrůst
y
nová sportovní
hala
p

CYKLOSTEZKA BIOKORIDOREM HLOUČELA BUDE LETOS HOTOVÁ

Prostějov - Prostějovský magistrát si nechal zpracovat průzkum, ve kterém se studenti prostějovské
Střední školy podnikání a obchodu vyptávali osmi
stovek místních, jak jsou spokojeni se životem ve
městě. Podle jeho výsledků se nám v Prostějově
líbí čím dál více. Je tomu ale skutečně tak? Na to se
byl Večerník zeptat náměstkyně prostějovského
primátora Aleny Raškové (na snímku).

ZPRÁVY

V jaké oblasti
se spokojenost
se životem ve městě zvýšila
nejvýrazněji?
„Největší vzestup spokojenosti zaznamenaly komunální služby. Prostějované v
průzkumu dali jasně najevo,
že s úklidem ve městě jsou
spokojenější, než tomu bylo
v předchozích letech. Mohlo
by to souviset i s tím, že jsme
lidem zdarma dali nádoby na
bioodopad, které se pravidelně
vyváží. Hned na druhém místě
se nejvýrazněji zvýšila spokojenost s prostějovskou knihovnou.“
Čím si to v
tomto případě
vysvětlujete?

„Jee to zřejmě proto, že se v
ihovně odehrává spousta
knihovně
cí, o kterých se ve městě
akcí,
m dál více ví. Tyto akce
čím
itom nejsou zaměřeny
přitom
uze na čtenáře, ti si
pouze
do ní najdou cestu tak
ko tak. Pravidelně se
jako
m pořádají přednášky
tam
proo širokou veřejnost,
ce pro mládež či kurzy
akce
proo důchodce. Soudě
dlee názorů lidí se
dy knihovna
tedy
ejmě vydala
zřejmě
správným
měrem.“
směrem.“

Foto: archív Večerníku

Školyy budou mít
NOVÉ UČEBNY
Prostějov/mls - Šestnáct milionů korun z ROPu míří na
pprostějovské
rostějovské školy. Opraveny
bbyy za ně měly být učebny pro
přírodovědné
přírodovědné předměty, tedy
pro
pro matematiku, přírodovědu,
fyziku a chemii. Díky evropským penězům by tak mělo být
zrekonstruováno
zrekonstruováno celkem sedmnáct
náct učeben na sedmi základních
ních školách a také na reálném
gymnáziu. Učebny by následně
měly
měly být plně vybaveny moderními počítači.

Vrahovice:
dokončení školyy
a nové chodníkyy
Prostějov/mls - Sedm milionů
z rozpočtu města zamíří na dokkončení
ončení rekonstrukce Základní
školy ve Vrahovicích. Radní s
nnimi
imi původně počítali na opravvuu koupaliště v Kostelecké ulici,
jjelikož
elikož se však městu nepodařřilo
ilo získat dotaci, tato oprava se
zzatím
atím odkládá. Další peníze pak
vvee Vrahovicích půjdou na opravu
chodníku kolem místní hasičské
zbrojnice
zbrojnice a také na vybudování
nové
nové stezky pro pěší, vedoucí od
kostela
kostela na hřbitov.

Opravená
p
zastávka
a ppostavená čekárna
Prostějov/mls - Město Prostějov
opraví občanům zastávku v ulici
J.B. Foerstra. Oprava proběhne
vzhledem
vzhledem k současnému nevyhovujícímu
vujícímu přístupu k autobusům
MHD,
MHD, součástí budou stavební
úpravy
úpravy
p y komunikací a chodníků
v ulicích Foerstrova,, Čechovická
ká a Žitná „Podle výsledků výběrového
běrového řízení, které proběhlo
elektronickou aukcí, budou činit
reálné
reálné náklady 260 tisíc, nejlepší
nabídku
nabídku podala a vítězem výběrového
rového řízení se stala společnost
.A.S.A. TS Prostějov,“ prozradila náměstkyně primátora Alena
Rašková.
Rašková. Rada města také schválila na základě požadavku
osadp
ního
ního výboru Žešov rozsah investicí
ticí akce Autobusové čekárnyy o
čekárnu Žešov-střed. Investiční
náklady
náklady na realizaci předmětné
stavební akce budou činit dvěstě
tisíc
tisíc korun.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
seriál....

3.DÍ
Žijeme v iluzích,
L
ale já vám povím pravdu!

Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
Pak jste na správné adrese!

PRAVDA O MAMOGRAFII

Milé kamarádky Večernice,

mám pro vás přichystaný další zajímavý rozhovor.
(na snímku).

Trendy barvy pro podzim a zimu 2012
Chladné počasí se již kvapem blíží a s ním další nové
kolekce barev pro tuto sezonu. Podzim a zima nemusí
být vždy jen v tmavých barvách, tento fakt je již dávno
překonán. Letošní podzim
a zima přinášejí spoustu
radostných odstínů, takže
místo chmurného období
se můžete těšit na dny prohřáté příjemnými a svěžími
barvami. Do obchoďáků
totiž míří doslova koktejl
barev, takže si každá určitě
přijdeme na své...
Samozřejmě vždy záleží na
značce, kterou zvolíte, protože
většina samotných značek si
určuje své trendy jak ve stylu
oblečení, tak v barvách, avšak
i ty se váží na to, co určují svě-

toví návrháři. I když barevné
trendy nejsou jen pouhým
výmyslem návrhářů, odráží
totiž filozofii dnešní doby a to,
kde se naše společnost právě
nachází. Takže barvy, které
se budou nyní nosit, by podle
známých návrhářů měly odrážet skutečnost kolem nás,
přesněji celosvětovou životní
situaci, kam patří sociální problémy, ekonomika, rozvíjející
se technologie, ale také nálady,
fantazie a přání nás, běžných
lidí. Tak uvidíme, jestli vybrané barvy budou odpovídat tomu, čemu návrháři
říkají „skutečnost“...
Jako doposud žádná sezona nikdy nevypustila černou barvu,
ani tentokrát to nebude jinak.
Ale to je snad pro tuto sezonu

jediná barva ve tmavém odstínu. V některých obchodech
bude k nalezení i šedá nebo
tmavě modrozelená, ale tyto
barvy budou tzv. metalické,
takže nebudete působit jako
šedá myš. Z módy jen tak
nevymizí ani červená barva,
která bude k vidění ve dvou
provedeních, a to v klasické jahodově červené nebo v
tajemných, až goticky červených odstínech. Tyto vinné odstíny se budou krásně
doplňovat s elegantní smaragdovou převážně na kabátech, botách, šatech a také
kabelkách. Další barvou je
královská modř. Ta zůstala
hitem ještě z léta. Tato barva
by však dle návrhářů měla
činit jen jednu část z vašeho

oblečení. Měla by být spíše
takovou třešinkou na dortu.
A teď konečně k barvám, které
vám v zimě zvednou náladu.
Bude to broskvová, světle růžová až starorůžová, ledově
modrá (pastelově světle modrá) a zlatá. Nejčastěji uvidíte
růžové kabátky prošívané zlatou nití či čistě růžové nebo
ledově modré vypasované
kabátky ve stylu třicátých let.
Nosit se budou také dlouhé kabáty ve výše zmíněných tajemných barvách. Co se týče zlaté,
ta bude k vidění na kalhotách
rovných střihů a zejména pak
na plesových lodičkách a kabelkách. Letos nebudou chybět ani staré známé baretky,
které budou slušivou součástí našeho outfitu.

Žijeme v moderní době, v
době, která nezná hranice, v
době, která se nezastaví vůbec
před ničím. A my ji nevědomky
podporujeme! Zastavte se na
pár minut, a uvědomte si, kde
žijeme...
Za čtrnáct dnů tu máme říjen.
Už několik let je po celém světě
pravidlem v tento měsíc upozorňovat na boj s rakovinou prsu,
a především její prevenci. Kupujeme tak růžové mašličky a
stužky, čímž údajně přispíváme
na výzkum léků proti rakovině,
preventivní programy a podobně.
S dobrým úmyslem podporujeme boj proti rakovině, přitom
podporujeme právě nadnárodní
společnosti, které nám poskytují
neúplné údaje o skutečné léčbě a
jejích účincích.
Ženy jsou přesvědčovány k preventivním vyšetřením na mamografech, avšak nikdo nás již
neupozorní, co mamografické
vyšetření způsobuje. Položíte-li
lékaři otázku, zda je záření z mamografů nebezpečné, dostanete
klasickou odpověď, že „záření je
tak nízké, že vám nemůže uškodit“. Ovšem každé, ale úplně
každé záření je škodlivé. Neexistuje žádná bezpečná úroveň
záření.
Jako nenápadná manipulace s
ženami je používán úplně běžný
nástroj k přesvědčení, a to strach.
Ten je nám ve spojení s rakovinou prsu stále dokola připomínán.
Ano, je se čeho bát, a to přístrojů,

které jsou k „prevenci a k následné léčbě“ využívány. Víte, co je
ze všeho nejzajímavější a o čem
se nemluví? Od té doby, co se
mamografie používá (více než
pětadvacet let), zůstala úmrtnost
na rakovinu prsu takřka na stejné
úrovni, ale zato se zvýšil počet
žen, které bez jakékoliv příčiny
podstupují nebezpečné lékařské
praktiky kvůli nemoci, kterou ani
nemají. Od začátku kampaně v
boji proti rakovině prsu se počet úmrtí snížil o POUHÉ 2 %.
Skutečně neovlivněné studie
dokazují, že zhruba 80% všech
případů nádorů, kde byla diagnostikována rakovina prsu,
se nikdy nerozšíří, i kdyby zůstaly neléčeny. Nové výzkumy
skutečně dokazují, že většina
objektů zjištěných mamografií
není zhoubná.
Uvažujme, pokud by se přiznalo, že kvůli nesprávné diagnóze
ženy přišly o prsa, vedlo by to
samozřejmě k miliónům žalob.
Avšak důsledkem pravidelného
sledování (prohlídky pomocí mamografu) je, že se zbytečně začínají „léčit“ ženy, které by vůbec
nemusely být léčeny, procesy,
které páchají na našem těle neuvěřitelnou škodu. A právě panika
je především to, co dělá z žen
zbytečné oběti.
Mamografie je neefektivní a
škodlivá a profitují z ní jen farmaceutické firmy. Jen si uvědomte,
kolik žen nyní trpí touto nemocí
a pak si zkuste představit, jaké

z toho musí mít farmaceutické
firmy zisky, když je třeba stále
nových přístrojů a léků, jestliže
je stále tolik lidí nemocných.
Prevence: noste podprsenky bez
kostic, vyhněte se ohřívání v mikrovlnce, omezte psychickou
zátěž, jezte zdravě, buďte na sebe
hodní a láskyplní a odpouštějte.
Už v mé příští Večernici se můžete těšit na další, v pořadí již
čtvrtý díl tohoto zajímavého
seriálu...

„Cílem Feng Shuej je pomoci v určitých životních situacích,“

vysvětluje THERESIA WALSBERGEROVÁ ze Ptení
Ptení - V dalším díle rozhovorů budeme opět pokračovat v seriálu o alternativních metodách, které
skutečně dokáží pomoci. Tentokrát jsme navštívili
Theresii Walsbergerovou ze Ptení, která se věnuje
především etikoterapii a výkladu karet, rovněž ale
numerologii, výkladu snů, léčebné metodě Su-jok
či Feng Shuej. A právě Feng Shuej je tématem
interview Večernice. Co je to vůbec Feng Shuej?
Který prostor v bytě je podle tohoto učení nejdůležitější? To vše a ještě více se dozvíte v následujícím
exkluzivním rozhovoru...
Aneta Křížová
V poslední době se
Feng Shuej stalo spíše módním trendem. Můžete
se pokusit vysvětlit, o co ve
skutečnosti jde?
„Feng Shuej je starodávné
čínské učení, které znamená
INZERCE

v překladu vítr a voda. Toto
učení zdůrazňuje souvislost
mezi námi, planetou a vesmírem. Používá se více než tři
tisíce let. Účelem je především
dotváření harmonie v našem
životě. Feng Shuej pracuje s
energiemi, podporuje kladně
působící a snaží se eliminovat

tu negativní. Velkými zbraněmi této prastaré východní
filozofie jsou světlo, čistota,
pořádek a jednoduchost.“
Co je tedy cílem
Feng Shuej?
„Zejména možnost pomoci v
určitých životních situacích.
Máme devět sektorů, a to:
rodina, zdraví, sláva, vztahy,
peníze, moudrost, kariéra, děti
a přátelé plus spokojenost.
Podle toho, co nás trápí, zvolíme sektor a s tímto pracujeme
i dostáváme do života harmonii a vše, co nám chybí. Je třeba vytvořit prostor plný čerstvého vzduchu a světla, který
je pečlivě uklizen a jeho energie tak není zbytečně utlačena
přemírou nábytku, doplňků a
podobně.“
Takže stačí jen uklidit
a přestavět nábytek...

„Vždy je potřeba najít v sobě to,
co bychom ve svém životě rádi
napravili a zvládli. Pak si podle
této metody můžeme velmi pomoci...“
pomoci...“

říká odbornice na Feng Shuej
Theresia Walsbergerová

„Ne, není to jen o přestavění
nábytku. Je potřeba udělat v
celém svém životě určité změny. Vyčistit prostory k bydlení,
uvědomit si priority ve svém
životě. V dnešní době je k dostání mnoho knih, které mohou
pomoci v začátcích, ale i podle
nich můžeme udělat spoustu

chyb. Doporučuji obrátit se na
odborníka, ten vám poradí daleko efektivněji.“
Který prostor nebo
místnost v bytě je z
pohledu Feng Shuej nejdůležitější?
„V každé osobnosti jsou priority na jiném stupni žebříčku.

Nelze takto říci, který sektor je
nejdůležitější. Vždy je potřeba najít v sobě to, co bychom
v našem životě rádi napravili
a zvládli. Pak si podle Feng
Shuej můžeme velmi pomoci.“
Můžete nám závěrem poradit pár tipů,
jak si zpříjemnit domov, popřípadě jak odstranit negativní disharmonie?

„Nejprve je potřeba si byt či
dům řádně vyčistit. Vše, co je
rozbité, naťuklé bez rozmýšlení
odstranit. Rozbité věci můžeme
opravit. Pokud hledáme vztah
do sektoru vztahů, zvolíme jakoukoliv párovou dvojici. Do
zóny zdraví můžeme zavěsit
obraz s kyticí, s loukou či postavit květinu ve váze, ale pozor,
voda musí být vždy čistá.“

Zpravodajství
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P o st o p á ch
zl o či n u .. .

KRUTÝ MAFIÁN ZDRHL POLICISTŮM!
Vlado Rožič měl auta krást, přepadávat i podpalovat

Zbraně, vydírání, kradená auta a zřejmě i drogy a napojení na mezinárodní
mafii. To měl být podle informací Večerníku svět nemilosrdného Chorvata
Vlada Rožiče z Prostějova. Tuto opravdu velkou rybu si před pár dny nechali v Prostějově uplavat brněnští kriminalisté. A to naprosto zbytečně!
Jak se nám podařilo zjistit, v sobotu 1. září provedli razii v domě v Krasické
ulici, kde donedávna žil se svojí manželkou. Právě tento muž měl být společně s Jiřím Žouželkou jedničkou v krádežích aut nejen na Prostějovsku,
ale dokonce na celé Moravě! Žouželka od Rožiče kradená auta nejprve
pouze odkupoval, když přestal platit, tak mu jich Rožič několik zapálil. Až
následně se měl Jiří Žouželka do krádeží pustit na vlastní triko. Na rozdíl
od něj Vlado Rožič u sebe pravidelně nosil pistoli a zřejmě byl napojen na
mezinárodní mafii. Policisté nyní po něm vyhlásili oficiální pátrání. Přestože
není vyloučeno, že nebezpečný Vlado Rožič je na útěku ozbrojen, jakékoliv bližší informace nám k tomuto případu kriminalisté odmítli poskytnout.
„Nebudeme se k celé záležitosti vyjadřovat,“ uvedl tiskový mluvčí brněnské policie Pavel Šváb. A tak jsme byli odkázání pouze na své vlastní zdroje, které se z pochopitelných důvodů bály zveřejnit svá jména...

Prostějov/mls
Chladný, krutý a všehoschopný. Takto Vlada Rožiče charakterizovali lidé z jeho blízkého
okolí. Čtyřicetiletý Chorvat se
od neděle 2. září ocitl v hledáčku policejních pátračů. Přitom
brněnští policisté už ho mohli
mít dávno pod zámkem. Stačilo, pokud by si ho v sobotu
1. září v Krasicích nenechali
utéct. „Viděl jsem, jak se tu v
sobotu motá pár policistů. Tušil
jsem, že by to mohlo být kvůli
Rožičovi. Všichni jsme tady
tušili, že s ním není všechno v
pořádku,“ prozradil exkluzivně
Večerníku jeden z jeho sousedů

z domu v Krasické ulici.
Přestože tedy policisté k případu mlčeli, nám se podařilo
zjistit, že Rožič měl od svého
domu dojet k Tescu v Držovicích, kde přesedl do šedého
Volkswagenu Sharan a v něm
policistům uprchl. Při útěku
měl prorazit i policejní zátaras!
Vlado Rožič svým blízkým
tvrdil, že dostává peníze od
své matky, žijící v německém
Frankfurtu nad Mohanem.
Byla to ale prachprostá lež.
O tom, čím se skutečně živil,
promluvil jeho někdejší parťák.
„Mezi zloděje aut patřil i Vlado
Rožič,“ uvedl policistům už v
listopadu loňského roku Marek
Buřt z Dětkovic. Ten byl v sou-

vislosti s krádežemi aut nedávno odsouzen k podmíněnému
trestu, o čemž Večerník nedávno taktéž informoval.
Jedním z důvodů, proč tento nezaměstnaný muž s bohatým trestním
rejstříkem nakonec neskončil ve
vězení, byla právě jeho příkladná
spolupráce s kriminalisty. O tom,
že Rožič určitě nebyl řadovým
zlodějíčkem aut, promluvila řada
lidí, kteří ho znali. „Je to velmi
nebezpečný a zákeřný člověk, přitom se však nikdy ničím nenechal
vyvést z míry. Několikrát jsem u
něj viděla pistoli. Byl to rozený organizátor, třeba Robert Kovařík
před svým útěkem do Ameriky
byl jeho pravá ruka. Na takzvanou ´černou práci´ však měl Vlado zabijáky ze své rodné země,“

Tady žil. Vlado Rožič se svojí ženou koupil byt v domě v
Krasické ulici. Zde ho mohli sousedé každodenně potkávat a to až do nedávné návštěvy policie. Ta si tu nebezpečného muže nechala nepochopitelně utéct.
Koláž PV Večerníku
prozradila nám například jedna
z řady žen, které se několik let
pohybovaly v Rožičově bezprostřední blízkosti. Čím se
Vlado Rožič živil, prý pouze
tušila. „Během čtvrt hodiny jel
třeba ve třech autech. Podle mě
mu ani jedno z nich nepatřilo.
Jsem přesvědčena, že minimálně chvíli byl zapleten i do
drog,“ dodala žena.
Podle dalších lidí z Rožičova
okruhu Vlado ve svých jednadvaceti letech jako voják
bojoval ve válce v bývalé Jugo-

slávii. Tam se naučil vše, co se
mu později mělo hodit nejen při
krádežích, ale podle některých
výpovědí i při loupežných přepadeních, na nichž se měl podílet mimo jiné právě s Robertem
Kovaříkem.
V České republice Vlado Rožič
žil minimálně od roku 1996, nějaký čas se u nás zřejmě pohyboval pod cizím jménem. Předtím působil v Rakousku, kde na
něj byl vydán zatykač. Jakmile
se tam někdy na přelomu tisíciletí objevil, okamžitě byl

zatčen a uvězněn. Na rozdíl od
řady jeho kumpánů, kteří trávili roky ve vězení, Rožič, který
provozuje i bar v Olomouci,
spravedlnosti v České republice
dlouho unikal...
Jak bylo něco takového možné?
„Vlado vždy s oblibou říkal, že
čeští policisté mají jedno společné: za pět tisíc pro ně nic
není problém...,“ prohlásila jiná
žena z jeho okolí. A kde by se
podle lidí ze svého okolí mohl
Rožič pohybovat na svém
útěku? „Vždy, když byl nějaký

problém, tak se na chvíli uklidil
na Slovensko. Měl spoustu kamarádů různě po Evropě, ale i
tady na Prostějovsku. Vlastně
podle mě může být někde hodně
blízko,“ reagoval na dotaz náš
dlouhodobější zdroj, s nížm se
Večerníku daří otvírat pokličku
prostějovského zločinu.
Co teď? Nezbývá než věřit, že
se policistům nebezpečného
zločince, který jim trestuhodně
utekl, podaří co nejdříve dopadnout. Do té doby se musí mít
někteří lidé hodně na pozoru...

VLAK U NĚMČIC ROZCUPOVAL V Čechovicích budou mít hřiště s „umělkou“

SEBEVRAHA!

(dokončení ze strany 3)
V současné době probíhá šetření, ale je zřejmé, že s největší
pravděpodobností se jedná o
sebevraždu. Totožnost muže
ovšem stále prověřujeme. Na
místě nemohla být zjištěna...,“
informoval dále Bednařík a naznačil tak, že muž byl lokomotivou pořádně rozcupován....

A domů „taxálem“...
Cestující vlaku, který nemohl
pokračovat dál v jízdě, se do
svezli taxíkem. „K místu události dojel poslední vlak z Přerova
do Nezamyslic a cestující museli
vystoupit. Byli dva a oba využili
nabídky Českých drah, načež se
nechali domů dovézt taxíkem,“
uvedla regionální mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Další dvě sebevraždy
byly „neúspěšné“!
V posledních dnech ovšem nebyl tento sebevrah jediným případem touhy po dobrovolném
odchodu ze světa. „V neděli
devátého září vzlétl vrtulník k
případu muže, který se pokusil
oběsit. Následně byl dopraven
do olomoucké nemocnice.
Hned o den později, tj. v pondělí desátého jsme převáželi na
urgentní příjem prostějovské
nemocnice člověka s bodným
zraněním po sebevražedném
pokusu,” prozradil Večerníku
šéf prostějovské záchranky
Radomír Gurka.
Zatímco v těchto dvou případech se díky včasnému a
pohotovému zákroku záchra-

ČÍ...
PRÁZDNINY KONČ
SURFUJTE I V PRÁCI

nářů podařilo sebevrahy na
místě zachránit, tak v případě
střetu s vlakem mohou lékaři
obvykle na místě pouze konstatovat smrt. Ze statistik přitom vyplývá, že počet pokusů
o sebevraždu na dráze v uplynulých letech neustále prudce
stoupá. „Zatímco v roce 2010
Drážní inspekce v celé republice evidovala čtyřiatřicet sebevražedných činů, vloni to bylo
již devětadevadesát případů,“
uvedl mluvčí Drážní inspekce
Martin Drápal.
Co lidi v dnešní době stále častěji vede k tomu, že se rozhodnou ukončit dobrovolně svůj
život? Podle psychologů jsou
nejčastějšími příčinami rodinné problémy, zdravotní potíže
a čím dál častěji i neutěšená
finanční situace a dluhy... Ale
jsou tato krajní řešení skutečně nutnou a jedinou cestou z
na první pohled bezvýchodné
situace?

www.vecernikpv.cz

Místní fotbalisté by si na své měli přijít i v prostoru za školou

Prostějov/mls - Již do konce
října by měli být v Čechovicích hotovi s budováním
nového tréninkového hřiště
pro zdejší fotbalisty. Půlmilionem korun jim na něj přispěla i prostějovská radnice,
koberec s umělou trávou by
měli sokolové dostat od fotbalového svazu.
Fotbalový klub z Čechovic má
obzvláště v mládežnických
družstvech nebývale početnou
členskou základnu. Dlouhodobě se však potýká s nedostatkem vhodných tréninkových
ploch. „Některé kluby mají
skvělé podmínky pro trénink,
ale nemají děti, které by měly o
fotbal zájem. My díky tomu, že
fungujeme jako jedna velká rodina, máme sice dost mladých
hráčů, naše kapacity však pro
jejich trénink nestačí,“ vyjádřil se předseda zdejšího oddílu
Vlastimil Ráček.
V deseti mužstvech v Čechovicích působí přibližně stoosmdesát hráčů a kolem čtyř desítek
dětí. Špatné podmínky by se

měly brzy změnit. Sokolové se v
těchto dnech už pustili do srovnávaní terénu, který připravují
pro položení nového koberce
s umělou trávou. Ten by měli
dostat od fotbalového svazu.
„Vzhledem k tomu, že na dokončovací práce bude potřeba
sehnat nemalé finanční prostředky, přivítáme jakoukoliv pomoc,
ať již sponzorskou, nebo materiální,“ zmínil se Vlastimil Ráček.
Na tuto skutečnost už zareagovala prostějovská radnice. „Na
vybudování tréninkového hřiště
v Čechovicích jsme přispěli půl
milionem korun,“ informoval
Večerníku náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil, jinak známý sportovní příznivec.
Zatímco donedávna měli v
Čechovicích s prostorem pro
fotbalisty velké problémy, do
budoucna by tu o hřiště nouze být skutečně neměla. Kromě výše zmíněného chce prostějovská radnice vybudovat
další hřiště u místní základní
školy. „Rada města Prostějova
doporučila zastupitelstvu vyčle-

Dlouho jim chybělo. V Čechovicích se sokolové pustili do
budování nového tréninkového hřiště pro fotbalisty, přispěla jim
i radnice.
Foto: Martin Zaoral
nění finančních prostředků na
výstavbu víceúčelového hřiště
za základní školou v Čechovicích. Rozpočet na tuto akci je
přibližně deset milionů korun.
Podali jsme si žádost o dotaci.
Máme možnost získat čtyři miliony na stavbu hřiště, které by
mělo být využíváno nejen školou a veřejností, ale i Sokolem
Čechovice. Fotbalová přípravka by je mohla využívat jako

tréninkové hřiště. Pokud by se
peníze na hřiště podařilo získat,
zaplatila by radnice v příštím
roce za výstavbu hřiště šest
milionů korun,“ informoval náměstek primátora statutárního
města Prostějova Jiří Pospíšil.
V případě zbrusu nového hřiště
se však čeká na přidělení dotace
z ministerstva školství, stavět se
tedy nezačne dříve než v příštím roce.

Firma BüroKomplet, s.r.o. slavnostně otevřela svoje sídlo V Café 7 se loučili
Bohatý program byl určen návštěvníkům každého věku s prázdninami děti i rodiče

Chlouba firmy. Firma BűroKomplet, s.r.o. je právem pyšná na
nové supermoderní školicí středisko.
Foto: L. Navara
Prostějov/pav - Ve čtvrtek 13.
září proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného sídla
IT firmy BűroKomplet, s.r.o.
IT firma BűroKomplet, s.r.o.
působí v budově na adrese Šárka 21 již více než deset let. Od
roku 2008 především realizuje
ve spolupráci s firmou LANIKO
Morava s.r.o. projekt iKomplet.
Ten se zaměřuje na komplexní

řešení v oblastech informačního
systému Helios a optimalizace
nákladů na tisk pomocí kancelářských strojů RICOH. Svoje
zákazníky má z celé Moravy ale
nezřídka i z Čech.
V posledních čtyřech letech
prošlo sídlo firmy kompletní
rekonstrukcí a modernizací. Zásadní změnou je mimo jiné nově
přistavěné supermoderní inter-

aktivní školicí středisko, které se
právem stalo chloubou firmy a
které bude sloužit nejen ke školením uvnitř firmy, ale je možno
si ho pronajmout i pro jakákoliv
školení ostatních firem.
Více než stovka návštěvníků
z řad zákazníků firmy, ale i veřejnosti měla během celého odpoledne možnost nejen si prohlédnout nové školicí středisko a
seznámit se s produkty iKomplet,
ale i se s celou rodinou pobavit.
Kromě bohatého občerstvení
v podobě rautu a skvělého vína
přímo od vinaře byla připravena
zábava pro malé i velké. Vyzkoušet si „Mindball“ lákalo většinu
návštěvníků. Mohli totiž zjistit,
jestli dokáží pohnout předměty silou svých myšlenek. Další
žádanou atrakcí byl ultrafialový
tunel. Mnozí návštěvníci přišli
na to, že není úplně jednoduché
prolézt mezi „svítícími šňůrami“.
V tomto směru byli úspěšnější
mladší účastníci. Pro ty zde pořadatelé připravili ještě spoustu
dalších her a zajímavostí. Na své

si přišly také ženy, které se mohly
zúčastnit prezentace kosmetiky
Mary Kay.
„S průběhem odpoledne jsme
velmi spokojení, měli jsme
stále plno, navštívily nás i celé
rodiny s dětmi a myslím, že se

dobře bavily. Pozvání přijal také
pan primátor Pišťák a náměstek
primátora Jiří Pospíšil,“ popsala nám spokojeně průběh akce
Lucie Rušarová, marketingová
manažerka společnosti BűroKomplet, s.r.o.

Ultrafialový tunel. Zajímavé atrakce přilákaly malé i velké návštěvníky.
Foto: P. Vašková

ky kavárny proběhlo
poslední rozloučení
s prázdninami. Opět
byl připraven bohatý
a zábavný program.
Děti se mohly vyřádit
při spoustě zajímavých soutěží., za jejich
splnění pak dostávali
„kavárníčky“,
což
byly speciální peníze, za které si mohly
na konci programu
Jelo jako drak. Kavárna pro děti připravi- „koupit“ sladkosti či
la řadu atrakcí, největší pozornosti se těšilo drobné hračky. Distoto žluté autíčko, které si vyzkoušeli kluci i ciplíny byly různé:
holky.
Foto: Martin Zaoral zpěv, malování, slalom
s míčem, hod na cíl a
Prostějov/pav - Kavárna Café spousta dalších. K dispozici dětem
7 kousek od městských lázní je byla celý den veliká skákací chobotučiněným rájem pro děti všeho nice a velkým zážitkem pro ně byla
věku i jejich rodiče. Její majitelé, i návštěva klauna. Největší úspěch
manželé Langovi, se snaží neustá- však mělo elektrické autíčko, které
le přicházet s novými nápady, jak děti nepřetržitě vozilo po dvorku
zabavit děti maličké i větší a jejich kavárny.
rodičům připravit příjemný od- Rodiče se mohli soutěží účastnit
spolu s dětmi, nebo si dát dobrou
počinek.
Jinak tomu nebylo ani v sobotu kávu či specialitu z grilu, kterou byla
15. září, kdy v prostorách zahrád- plněná paprika.

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

A GRATULUJEME!!!

Martin Chudý
10. 9. 2012 49 cm 3,50 kg
Olomouc

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto poděkovat pracovníkům
dětského oddělení
Nemocnice Prostějov,
včelesprimářemMUDr.
Josefem Tenorou,
vrchní sestrou Jitkou
Voříškovou a staničními sestrami Lenkou
Havlíkovou a Janou
Dvořákovou za příkladnou péči a empatický lidský přístup ke svým pacientům. Dále velmi děkuji
edukační diabetologické
sestře Lence Prokopové
za kvalifikovaný přístup
ke svým klientům.
Mgr. Ivana Halouzková

Jakub Pořízka
8. 9. 2012 52 cm 4,75 kg
Plumlov

Milan Bongilaj
11. 9. 2012 49 cm 2,85 kg
Dobromilice

Vojtěch Dokládal
9. 9. 2012 52 cm 3,20 kg
Prostějov

Kamil Málek
11. 9. 2012 51 cm 4,05 kg
Němčice nad Hanou

Josef Novotný
10. 9. 2012 53 cm 3,35 kg
Myslejovice

Adam Dadák
11. 9. 2012 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Lukáš Lalík
10. 9. 2012 50 cm 3,25 kg
Prostějov
Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v
pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s
potřebnými údaji na emailovou adresu: miminka@
vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

V Prostějově zazářily SVĚTLUŠKY
Prostějov/mm – Zkraje uplynulého
týdne 11. a 12. září se uskutečnil celorepublikový sbírkový den „V září Světlušky září“, který již podesáté pořádal
Nadační fond Českého rozhlasu.
Po celé dva dny se lidé ve všech koutech
České republiky setkávali s dobrovolníky
v kostýmu broučka, kterých se po republice rozlétlo celkem šest tisíc a od kterých
si mohli koupit originální Světluščina tykadla, píšťalku či náramek svítící ve tmě
a tím přispět na pomoc nevidomým dětem
a dospělým. Ceny letošních sbírkových

Fotoreportáž
Fotoreportáž

předmětů činily u píšťalky 40 Kč, u náramku 50 Kč a u tykadel 70 Kč.
Své SVĚTLUŠKY vyslala v pondělí 11.
září zazářit i prostějovská zdravotní
škola a Prostějovanům nabídla celkem
130 píšťalek, náramků a tykadel. Byl
krásný slunečný den, a tak se prodávalo
vcelku dobře, přestože všechny zarazila
relativně vysoká cena předmětů, když si
uvědomíme, že jiné nadace prodávají třeba náramky za 30 korun a tradiční srdíčka
a květinky také tuto sumu nepřesáhnou.
Jak uvedla školní koordinátora Veronika

Vybíhalová, je třeba si na druhé straně
uvědomit, že žádná suma není dost vysoká, má-li pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje. A takových lidí, kterým osud nedopřál plné zdraví, je bohužel mezi námi
hodně, a tak jistá suma nikoho nezabije,
pokud jde na dobrou věc.
Veronika Vybíhalová dále pozvala všechny spoluobčany na tradiční SRDÍČKOVÝ DEN, který probíhá právě od tohoto
pondělí a kterého se samozřejmě budoucí sestřičky ze „zdravky“ opět aktivně
zúčastní, a to již mnoho let po sobě.

jak
ja
ak ssvětlušky
věětluššky zá
zářily...
ářily...

INZERCE

3x foto: Martin Mokroš

INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?

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

„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
v pondělí 17. září od 14.30
do 15.30 rehabilitační cvičení
pro posílení tělesné kondice a
zraku.
středa 19. září od 17.00 hraje cimbálová muzika Anima
z jižní Moravy. Divadelní sál
Prostějov, počet lístků je omezen, vstupenky jsou k dispozici zdarma v kanceláři SONS.
čtvrtek 20. září
Od 9.00 do 13.00 pletení z pedigu v klubovně SONS. Materiál podobný proutí.
pátek 21. září
Výlet za inspirací do keramické dílny OO SONS Šumperk.
Odjezd z PV vlakem v 6.35,
příjezd do PV 13.23 nebo
15.23. Vyzkoušíme si práci na
hrnčířském kruhu.

Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
výstava a vernisáž
Prostějovské parky aneb výstava trochu jinak
KDY: čtvrtek 20. září-neděle
25. listopadu
KDE: Muzeum Prostějovska
Vernisáž bude zahájena ve
čtvrtek 20. září v 16.30 v
Muzeu Prostějovska, nám.
T.G.M. Prostějov.
akce pro školy
Den bez aut
KDY: pátek 21. září, od 8:30
do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Pv
Jako součást Evropského Dne
bez aut pořádaného Zdravým
městem Prostějov budou připraveny v Kolářových sadech
aktivity pro děti i dospělé.
Děti mohou zhlédnout výstavu o dopravě a zúčastní se
hravých aktivit na téma „ekologicky šetrná doprava“, při
kterých prokáží nejen své vědomosti, ale i obratnost.
akce pro veřejnost
Zahradní slavnost
KDY: pátek 21. září od 16:00
KDE: zahrada Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Setkání příznivců, spolupracovníků, brigádníků a všech,
kteří jakkoliv přispěli k fungování a úspěchům Pozemkového spolku Prostějovsko,
který letos slaví 10 let od svého vzniku.
exkurze pro pedagogy a veřejnost
Sopky Nízkého Jeseníku
KDY: sobota 22. září
KDE: odjezd autobusem
v 7:00 z Joštova nám. v Prostějově
Exkurze pro pedagogy i veřejnost s Mgr. Tomášem Lehotským zaměřená na geologické
zajímavosti sopek v Nízkém
Jeseníku.
Nutno se předem přihlásit
do pondělí 17. září na iris@
iris.cz nebo 582 338 278.
Cena: pro pedagogy 100 Kč,
pro ostatní veřejnost 130
Kč/osobu.
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 24. září od
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou.
Poplatek 100 Kč za osobu
na 2 pracovní hodiny.

Ve dnech 17.9.2012 – 21.10.2012
budou na ul Olomoucké zrušeny autobusové zastávky Prostějov, Olomoucká v obou směrech, tj. zastávka před prodejnou

elektra Spáčil (směr do centra
města) i zastávka naproti hostince U Koule (směr Olomouc).
Zastávky jsou zrušeny bez náhrady - předpokládá se, že ces-

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.
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
Pravidelný provoz
znovu začal 1. září!
Podzimní burza dětského oblečení a obuvi:
pondělí 24. 9. od 8.30 do
16.30 příjem zboží
úterý 25. 9. od 8.30 do 16.30
prodej
středa 26. 9. od 13.00 do 16.30
a čtvrtek 27. 9. od 8.30 do
12.00 výdej neprodaného zboží.
Aikido Prostějov přijímá
nové členy, přijďte si zacvičit.
Kde: Sportcentrum DDM
Vápenice 9. Bližší info tel.:
728605129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. , místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17.
Máme ještě několik volných
míst do Luhačovic 22. 9. – 29.
9. - ozdravný pobyt s rehabilitací. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773

TIP Večerníku
DRUHÁ ŠANCE

KDY: ÚTERÝ 18. 9. VE 20.00 HODIN
KDE: KINO METRO 70 PROSTĚJOV

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO
SPCCH Prostějov, Kostelecká
17, 796 01 Prostějov. Zájezd
do Českého Těšína a Polska se bude konat ve středu
24. října 2012, odjezd z Hl.
n. od lokomotivy v 5.45 hod,
návrat do 15.30 hod. Přihlášky přijímá pan Hořava, tel.
606 780 313, Kostelecká 17,
Prostějov, dveře č. 109, každé
úterý od 9.00 do 11.00 hod.
Svaz tělesně postižených v
ČR, o. s., Prostějov, Kostelecká 17 pořádá dne 19. 10. 2012
zájezd do Veĺkého Mederu –
slovenské termály. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 000 167, 724 706 773

V hlavních rolích: Meryl
Streep a Tommy Lee Jones
Komedie o tom, jak se z dlouholetého vztahu vytratila ona
pověstná jiskra a manželství
upadlo do stereotypu. Arnold
( T.L.Jones) je v manželství
celkem spokojený a neřeší, zda
by se dalo něco změnit k lepšímu. Kay (M.Streep) je ovšem
nešťastná, chtěla by se s manželem opět sblížit a mít zase
opravdové manželství. Jednoho dne Kay náhodou narazí na
knihu renomovaného manželského poradce, doktora Felda.
Arnoldovi je to proti srsti, ale i
přesto přistoupí na Kayin plán
a vyrazí s ní do městečka Hope

Ve středu 26. září v chrámu
Povýšení sv. Kříže v Prostějově proběhne BENEFIČNÍ
KONCERT, jehož výtěžek
bude věnován na generální
opravu velkých varhan.

Přijďte na setkání s Vlastimilem Vondruškou

Klub historický a státovědný
zve na přednášku prof. Libuše
Hrabové -Tolerance v 16. století,
která se uskuteční 19. září v 17 hodin v sále Státního okresní archivu
Prostějov, Třebízského 1
Dne 22. září 2012 se bude konat 7. ročník Plumlovského
Vinobraní. Zahájení je ve 14.00
hodin a těšit se můžete na NO
PROBLEM, JOŽKU ČERNÉHO s cimbálovou muzikou,
DRUŽINU (SK), OHŇOVOU
SHOW a mnoho dalšího. Akce
se koná na Plumlovském zámku
za každého počasí. Chybět nebude prodej burčáku a vína, speciality na roštu i z udírny. Více informací na www.plumlov.info
Hells ROTTEN Fest I. se
bude konat 5. 10. 2012 od
19,00 hod v klubu Apollo 13
v Prostějově. Můžete se těšit na
kapely jako Fall into, Misery,
Macerace, Draco, Titans, Catatomb a mnoho dalších…Na své
si přijdou příznivci kapely Apocalyptica a jim podobných…
Každý desátý cd zdarma! Více
informací na www.bandzone.
cz/fan/rottenfest

Springs. Nastává řada vtipných
situací, které jim nejsou vždy po
chuti, ale podle doktora Felda
prý pomáhají.
Druhá šance je zábavným příběhem, který je reálným obrazem většiny manželství ve
středních letech. Při obsazování
hlavních rolí byli Meryl Streep a
Tommy Lee Jones pro režiséra
jasnou volbou.

Prostějov/nih - Známý historik a spisovatel Vlastimil Vondruška navštíví
příští týden Prostějov. Povede besedu v Podkrovním sále Městské knihovny na Skálově náměstí, a to ve
čtvrtek 20. září od 16 hodin.
Vlastimil Vondruška je sedmapadesátiletý kladenský rodák,
který vystudoval historii a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Český historik, publicista a spisovatel
(především historické detektivní příběhy) patří také k předním
českým výrobcům kopií historického skla.
Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá v pátek 21. září
od 10.00 do 15.30 charitativní
sbírku. Akce se koná na ZŠ Jana
Železného na Sídl. svobody a
ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá
se oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, knihy atd.
V úterý 18. září 2012 od
17:30 do 19:30 se koná v ZŠ
Jana Železného ZUMBA
PRO MATYÁŠKA. Výtěžek
z akce bude věnován rodičům
Matyáška. Tyto prostředky
přispějí na nákup rehabilitačního kočárku. Matyáškův
příběh si můžete přečíst na
www.matyaskovanadeje.cz.
Doneste též vršky od PET lahví, džusů, šamponů, atd. Více
informací na www.zumbasdarinou.cz

BOX Club DTJ Prostějov
oddíl mládeže pořádá 22. září
2012 v Sokolovně 6. ročník
turnaje města Prostějova mládeže a mužů v boxu. Začátek je
od 10 hodin. Vstup zdarma.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 23. 9.
10.45 - 12.45 hodin

Blokové čištění
Zrušení zastávek v ulici Olomoucká
v Prostějově

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

Nejsou již mezi námi...
Václav Vykopal 1951 Mostkovice
Marie Mlčochová 1936 Prostějov
Marie Švécarová 1916 Prostějov
Svatava Nadymáčková 1924
Prostějov
Ludmila Kulísková 1929 Loučany
Marie Adamíková 1931 Prostějov
Jaroslav Dlabal 1950
Čehovice
Jan Marcián 1944 Kostelec na Hané
Jan Vrtal 1933
Kobeřice

Marie Pazderová 1939
Brodek u Prostějova
Alois Koníček 1948
Vícov
Antonín Kovařík 1949 Čechovice
Marie Vybíhalová 1941 Protivanov
Jaroslav Krátký 1922
Ivaň
Lucia Masláková 1937 Bedihošť
Jaroslava Hájková 1937 Olomouc
Juliana Vajdová 1927
Prostějov
Drahoslava Gavlasová 1936 Určice

Rozloučíme se...
Pondělí 17. září 2012
Františka Koudelková 1929 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
Úterý 18. září 2012
Drahomíra Přidálková 1932 Vrahovice
11.00 Obřadní síň Demelova
Bohumír Hatle 1933 Prostějov
13.00 Obřadní síň Demelova
Alois Šálek 1948 Malé Hradisko
15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Středa 19. září 2012
Marie Řezáčová 1929 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Milan Adamčík 1951 Hrubčice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Marková 1927 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 20. září 2012
Ladislav Soldán 1955 Soběsuky
14.00 Obřadní síň Plumlov
Pátek 21. září 2012
Zuzana Sedláková 1954 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Jaroslav Sedláček 1917 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Olga Doubravová 1927 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Sobota 22. září 2012
Břetislav Tomášek 1943 Doloplazy
14.00 kostel Dobromilice

tující využijí zastávek Prostějov,
Arkáda a Držovice, Arkáda na ul.
Konečné. Zastávky budou v uvedeném termínu rekonstruovány.
Týká se i MHD!

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz
inzerce

18. 9. blok č. 8: Pernštýnské nám., Raisova, B. Šmerala, B.
Šmerala - parkoviště, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky,
Na Hrázi, B. Šmerala - Drozdovice.
19. 9. blok č. 1: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce,
Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy
a gen. Sachera - spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova).
20. 9. blok č. 2: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K.
Svolinského - parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V.Špály,
J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K.
Svolinského - parkoviště (V. Špály - Billa).

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obce: Dubany, Hablov, Olšany, ZD Vrbátky
Dne: 1. 10. 2012 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Hablov, Dubany vč. FVE
Dubany 1, 2, farma ZD
Vrbátky,část obce Olšany celá východní část obce omezená č. 433, 39, 122, 360. /
Prior bude v provozu./
Obce: Skřípov, Šubířov,
Chobyně
Dne: 3. 10. 2012 od 7:30 do
15:00 hod
Vypnutá oblast: celé obce
včetně všech podnikatelských subjektů: Skřípov, Šubířov, Chobyně.
Obce: Runářov, Křemenec,
Čunín, Konice

Dne: 3. 10. 2012 od 7:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů : Runářov vč. farmy
ZD,Křemenec, Čunín, část obce
Konice s ulicemi: Bídov od
Runářova po č.122 a 139, celé
Staré město vč. MŠ, ul. Smetanova vč. řeznictví,Chmelnice
od č. 244 po konec obce s č. 478
a 147, Kostelní celá,ul. Ovčírna
od č. 585 po č.712, ČOV.
Obec: Vranovice
Dne: 4. 10. 2012 od 7:30 do
13:00 hod
Vypnutá oblast: část obce Vranovice včetně podnikatelských
subjektů od Vincencova po č.
16, 106, 69, dále fa. Futures
conprodukt.
Obec: Nezamyslice
Dne: 4. 10. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Nezamyslice s celými ulicemi
Mlýnská, Sportovní, 1. Máje od
č. 332 po č. 365, dále zdravotní

středisko, areál šatny a koupaliště.
Obce: Runářov, Křemenec,
Čunín, Konice
Dne: 5. 10. 2012 od 7:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů :
Runářov vč. farmy ZD, Křemenec, Čunín, část obce Konice
s ulicemi: Bídov od Runářova
po č.122 a 139, celé Staré město vč. MŠ, ul. Smetanova vč.
řeznictví,Chmelnice od č. 244
po konec obce s č. 478 a 147,
Kostelní celá,ul. Ovčírna od č.
585 po č.712, ČOV.
Obce: Hablov, Dubany, Vrbátky
Dne: 5. 10. 2012 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec Hablov, Dubany vč. FVE Dubany
1, 2, farma ZD Vrbátky,spodní
část obce Vrbátky vymezená
č.53, 194, 165, 78, 279, 43-3127- 134, 50-156.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Apollo 13

Kino Metro 70

pátek 21. září
od 20.00 Reggae harvest
párty
BadBoyz soundsystem:
MC Dreadalist, MC Jiina,
DJ Hageman, DJ Derek
Oslava sklizně, jak má být.
Reggae, hip hop, dancehall
– to vše v úhledném balení
s názvem BadBoyz sound.
Soundsystem z Opavy přijede v silné sestavě s DJs
Derekem a Hagemanem a
zpěváky Jiřinou a Dreadalistem. Za sebou mají už
kolem 4 let společného vystupování a chystají si pro
vás skvělou show na oslavu
zářijové sklizně.
sobota 22. září
od 20.00 Hiphop & Rajjagunjle Session
Hiphop starstage: MIKROFON & BÁGL (MC
Pivoth & Exot freestyle Rap
Project).
Drumandbass
starstage:
BASSTIEN
(Bassbeat), CRACKENN
& MC TRCHI (Rajjagunjle
Rockers/DrumUp), YOU2
(Rajjagunjle
Rockers),
MAYKY MAYK....

pondělí 17. září
17.30 Druhá šance
americká tragikomedie
21.00 Druhá šance
úterý 18. září
17.30 Druhá šance
20.00 Druhá šance
středa 19. září
17.30 Druhá šance
20.00 Druhá šance
čtvrtek 20. září
17.30 Ve stínu
české kriminální drama
20.00 Země bez zákona
americké westernové drama
pátek 21. září
17.30 Ve stínu
20.00 Země bez zákona
sobota 22. září
17.30 Ve stínu
21.00 Země bez zákona
neděle 23. září
17.30 Ve stínu
21.00 Země bez zákona

Simetrix

pátek 21. září
od 21.00 DJ Doktor
sobota 22. září
od 21.00 DJ Mark

Kulturní tipy

naleznete také na
www.vecernikpv.cz

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 17. DO 23. ZÁŘÍ 2012
TELEFON 582 344 130
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a
slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin.
Měsíc bude v sobotu v první čtvrti.
Pohádku MĚSÍC A HASTRMAN nabízíme dětem ve středu
v 15. 30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let bude
otevřen ve středu v 16. 30 hodin.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na
začátku výše uvedených pozorování.
Klub GEMINI pro děti a mládež ve věku 10 – 20 roků zahájí
svoji činnost 27. září 2012 v 16. 30 hodin.

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE

... TAK ZASE ZA ROK...!

Necelé tři měsíce pro vás
nejčtenější regionální periodikum připravovalo soutěž,
díky níž jste mohli vyhrávat
RODINNOU
VSTUPENKU NA PŘEDSTAVENÍ do
LETNÍHO KINA MOSKOVICE. Každé vydání byla
zveřejněna soutěžní otázka
spjatá s filmovým plátnem
a záleželo pouze na vás a vašich vědomostech, zda se na
vás obrátilo štěstí a mohli jste
jít do kina zadarmo...
Co jste museli
pro výhru vykonat?
Stačilo zaslat správnou odpověď na níže položenou otázku
jakýmkoliv způsobem k nám
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat,
zda právě na vás se usmálo štěstí při losování. Vylosovaného
výherce jsme zveřejnili vždy v
následujícím vydání.
Pojedenácté a NAPOSLEDY
v této sezóně jste mohli soutěžit v minulém čísle Večerníku. Do slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či
odtušili, že dva hlavní hrdinové Maťo a Tomáš z filmu
LOVE se zabývali (vydělávali si) KRÁDEŽEMI AUT.

Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky do letního kina zajímá a
vaše znalosti byly vskutku velmi široké. I v závěrečném klání
se do losovacího osudí vměstnala více jak stovka správných
odpovědí. Za všechny, i ty nezdařilé, děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v pořadí jedenáctou výherkyni,
kterou se stala Veronika
MRÁZKOVÁ, Havlíčkova
398, Brodek u Prostějova.
Pro rodinnou vstupenku na
AKTUÁLNÍ PROMÍTÁNÍ
V ROCE 2013 se může zastavit přímo v redakci PV
Večerníku, a to od ÚTERÝ
18. ZÁŘÍ !
Tímto se s vámi pro letošní
rok se soutěží o vstupenky na
letní kino loučíme a věříme,
že v příštím roce opět navážeme na sérii soutěží „o volňásky na letňák“.
Jménem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho partnera Letního kina Mostkovice
vám všem přejeme pohodové
ukončení léta, krásné prožití
zbytku roku a následně příští rok opět nashledanou při
„Prázdninové soutěži s Letním kinem Mostkovice“ na
stránkách Večerníku.

HLEDÁNÍ JE U KONCE

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Aloisem Mačákem

„NEKOMPROMISNÍM VYJEDNÁVÁNÍM SE MI PODAŘILO UŠETŘIT
DESÍTKY MILIONŮ KORUN!“ Lídr okresní ČSSD opět s heslem: „V Olomouci za region Prostějovsko!“
Prostějov - V rámci pravidelných „Rozhovorů Večerníku“ jsme v uplynulém týdnu navštívili Krajský úřad v Olomouci s palčivými otázky na téma: DOPRAVA. Co je aktuálního
v oblasti dopravní obslužnosti nebo dopravní infrastruktury v Olomouckém kraji? Jak se
vyvíjí situace s plánovanými obchvaty v regionu? A k čemu dojde dřív - k vyvlastňování
pozemků, nebo ke kolapsu dopravy? O odpovědi nejen na tyto otázky Večerník požádal
muže nejpovolanějšího Mgr. Aloise Mačáka, MBA, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje, který má problematiku dopravy ve své kompetenci. Právě jeho jsme s blížícím
se koncem volebního období požádali o jisté bilanční ohlédnutí týkajících se dopravní
problematiky. Co o dopravě sdělil, jak se veškeré záležitosti vyvíjí a mnoho dalšího se
dozvíte v následujícím exkluzivním interview pro Večerník...
Petr Kozák
Pane náměstku, jak
hodnotíte plnění
„Programového prohlášení Rady
Olomouckého kraje“ v oblasti dopravy?
„Doprava je oblast, která bezesporu
souvisí téměř se vším a její kvalitní
fungování je základním předpokladem zajištění prosperity kraje. Podařilo se nám zachránit dvanáct procent
regionálních železničních tratí a jako
jednomu z mála krajů udržet rozsah
dopravní obslužnosti, ať již drážní
nebo autobusové. Realizujeme projekt ´Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje´. Je předpoklad, že celkové
investice do dopravní infrastruktury
za období 2008 až 2012 budou činit
včetně peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava zhruba 4,3 miliardy korun. Zdůrazním, že
peníze neprojídáme, ale investujeme!
Rozvíjíme integrovaný dopravní systém s uplatněním drážní dopravy jako
páteřní sítě. Pokračujeme ve výstavbě
cyklostezek. Z prostorových důvodů
si dovolím na plnění dalších priorit
odkázat na krajské webové stránky.
Programové prohlášení v této oblasti
se nám daří plnit.“
Kolik peněz Olomoucký kraj investuje do své dopravní infrastruktury?
„Do silnic druhé a třetí třídy včetně
mostů investujeme v letech 2008 až
2012 již zmíněnou částku zhruba
4,3 miliardy korun. Na jednu stranu

je to významná suma, ale přesto by
peněz do dopravní infrastruktury
bylo potřeba mnohem více. Máme
však jen určitý rámec možností a
jsme často nesmyslně obviňováni,
že zadlužujeme kraj! Přitom snad
nemusím vysvětlovat užitečnost a
význam investic. Stát převáděl v
roce 2001 tyto silnice a mosty na
Olomoucký kraj ve velmi špatném
technickém stavu. Aby silnice a
mosty měly standard jednadvacátého století, potřebovali bychom jednorázově částku pětadvacet miliard
korun...“
Kolik finančních
prostředků bude
investováno za toto volební období
v okrese Prostějov?
„Postupně jsme v našem městě investovali částku zhruba ve výši sto milionů korun a v okrese Prostějov zhruba
osmset milionů korun. Jsou zde samozřejmě započítány i finanční prostředky z regionálního operačního programu. Prostějovsko nyní prožívá vlnu
uzavírek kvůli opravám krajských komunikací a stavbám kanalizací. Moc
poprosím jak řidiče, tak i veřejnost o
pochopení a vstřícnost. Některé akce
mohly být již dříve dokončeny, ale
zejména z důvodu změny legislativy
a neexistence takzvané ´prováděcí
vyhlášky´, kterou Ministerstvo pro
místní rozvoj včas nezpracovalo, došlo k několikaměsíčnímu prodloužení
realizace.“
Vláda má ve svém
programovém prohlášení udržení výše investic do

dopravní infrastruktury. Proč je ve
Státním fondu dopravní infrastruktury opět navržena částka
pouze sedmatřicet miliard, která
byla až dodatečně doplněna o šest
miliard korun?
„Takto si zřejmě vykládá plnění programového prohlášení Ministerstvo
financí... Místo zhruba šestadevadesáti miliard je v tomto strategickém
fondu jen tato nedostatečná částka!
Dochází k zásadnímu kolapsu v rozvoji dopravní infrastruktury České
republiky. Navíc je nebezpečí, že
nedočerpáme evropské peníze z
´Operačního programu Doprava´.
Přitom pokud by nebyly peníze z
Evropské unie, stát téměř rezignoval na nové investice a z národních
zdrojů jde minimum finančních
prostředků. Tyto nesmyslné škrty
se projeví ve zpomalení výstavby
silničních a železničních komunikací, ale současně se citelně dotknou i
ekonomiky země. Stručně řečeno,
omezovat v současné ekonomicky
složité době ze strany státu investice
do dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti je bezesporu cestou
do pekel! Opět se zhorší konkurenceschopnost České republiky a poroste nezaměstnanost... Dlouhodobě
pak bojujeme i za naše dopravní priority, jako je například dostavba D1.
Ale je to těžké..“
Jaký je aktuální
stav rekonstrukce
zdevastované rychlostní komunikace R46 mezi Vyškovem a Olomoucí?

„Po našem velkém tlaku na ministra
dopravy a na zástupce Ředitelství
silnic a dálnic jsou v současné době
již vyměněna nevyhovující středová
svodidla. Následně na výměnu těchto
svodidel naváže oprava povrchu této
zdevastované komunikace. Bohužel
Ředitelství silnic a dálnic má určité
problémy s výběrovým řízením a do-

„Rád bych všechny požádal, aby se těchto
voleb v co největším počtu zúčastnili
a rozhodli jak o své blízké budoucnosti,
tak i o budoucnosti Olomouckého kraje... “

Krajský náměstek za ČSSD ALOIS MAČÁK
vyzývá občany, aby navštívili místnosti s urnou

chází k časové prodlevě. Naší snahou
však je, aby tyto opravy byly dokončeny co nejdříve a rychlost byla opět
vrácena na původních stotřicet kilometrů za hodinu. Tato komunikace
včetně dálnice D1 je odstrašujícím příkladem, jak stát dlouhodobě omezuje
peníze na údržbu a opravy. Není to
nic jiného než skryté zadlužování, přičemž následné škody jsou obrovské.“
Proč Ministerstvo
dopravy omezuje
objednávku dálkové železniční dopravy, která je úzce provázaná s regionální dopravou?
„Ministerstvo financí jednoduše škrtá Ministerstvu dopravy miliony na
dálkovou železniční dopravu. Museli
jsme absolvovat spoustu jednání,
abychom pro naše občany zachránili
významné rychlíkové spoje navazující na regionální dopravu například na
trati Jeseník - Mikulovice - Krnov. V
minulém roce zredukovalo Ministerstvo dopravy dálkovou dopravu o
zhruba 6,3 procent...“
Jaký je pro rok
2012 odborný odhad na úhradu prokazatelné ztráty
pro České dráhy?
„Po mnoha složitých jednáních je
to zhruba 378 milionů korun. České
dráhy po nás však požadovaly podstatně vyšší částku! Rada Olomoucké-

ho kraje schválila v červenci pro
tohoto dopravce v souladu s ´Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou´
navýšení o sedm a půl milionu korun,
tedy navýšení pouze o inflaci 1,9 procent, stanovenou Českým statistickým
úřadem. Z tohoto ´Memoranda´ navíc
Olomoucký kraj získává na dopravní
obslužnost každoročně částku ve výši
zhruba dvěstědeseti milionů korun.
Pro informaci mohu ještě uvést, že v
průběhu měsíce října mají začít jezdit
v našem kraji dvě nové vlakové soupravy, pořízené z Regionálního operačního programu.“
Co vás nejvíce
trápí?
„Odborně nekompetentní vláda držená u moci přeběhlíky, která hází
krajům klacky pod nohy, kde jen
může a neplní vůči nim svoje finanční závazky! V oblasti dopravy, kromě
nedostatku peněz, jsou to především
problémy s výkupy pozemků pro
dopravní stavby ve veřejném zájmu.
Jsme jediná země v Evropské unii,
kde příslušná legislativa je v této věci
naprosto bezzubá! Jedná se například
o výkupy pozemků takzvaného severního obchvatu Prostějova nebo
Ohrozimi. Pokud vám vlastník pozemek neprodá, nemáte v současnosti

téměř možnost tuto situaci řešit. Institut takzvaného soudního vyvlastnění
je komplikovaný a zdlouhavý.“
Jste opět lídrem
ČSSD za okres Prostějov a krajskou „dvojkou“, jehož
osobní heslo zní: „V Olomouci za
region Prostějovsko!“ Jak se vám
podařilo tento příslib naplnit?
„I přes ekonomicky nepříznivé období mohu konstatovat, že v rámci
možností se mi jej podařilo naplnit.
Realizovali jsme důležité investiční
akce. Finančně pomohly také peníze

z Regionálního operačního programu. Jako člen Výboru Regionální
rady okresu soudržnosti Střední Morava, tedy orgánu, který tyto peníze
schvaluje, jsem moc rád, že jak město
Prostějov, tak i mnoho obcí z našeho
regionu úspěšně čerpají tyto finanční
prostředky. Nezanedbatelná byla určitě i podpora sportu, kultury a sociální
oblasti. Úspěšně probíhalo také čerpání z krajských dotačních titulů, například z ´Programu obnovy venkova´
a dalších významných projektů. Nekompromisním vyjednáváním nejen
s dopravci nebo se zástupci Ministerstva dopravy se mi podařilo ušetřit z
našich kapes desítky milionů korun.“
Na závěr mi dovolte
otázku. Co byste
vzkázal občanům před krajskými
volbami?
„Rád bych je požádal, aby se hlavně
těchto voleb v co největším počtu
zúčastnili a rozhodli jak o své blízké
budoucnosti, tak i o budoucnosti Olomouckého kraje. Ještě jednou chci
velmi poděkovat za důvěru, kterou
jsme my, zastupitelé za ČSSD, před
čtyřmi roky dostali. Zároveň prosím,
dejte nám opět šanci, abychom se
mohli aktivně podílet na dalším rozvoji našeho kraje. Máme realistický
volební program a kvalitně sestavenou
kandidátní listinu.“

kdo je

alois mačák

Náměstek
á ět k h
hejtmana
j
jt
Ol
Olomouckého
kééh kkraje
a člen Rady statutárního města Prostějova
působí ve veřejném životě od roku 1989,
kdy se angažoval v Občanském fóru a v
polistopadových odborech. Od roku 1994
je členem Zastupitelstva města Prostějova.
Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem
hejtmana
j
pro
p oblast dopravy
p y a funkci
f
vykonává
y
dodnes. V blížících se volbách kandiduje znovu jako lídr prostějovské ČSSD
a krajská „dvojka“. Je velkým fanouškem ledního hokeje, který
dříve hrával, i všech ostatních sportů, z nichž mnohé osobně podporuje. Aktivní je také na kulturním poli.
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Navštívili jsme souboj
regionálních týmů
I.A třídy O KFS
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JESTŘÁBY POVEDE I TOMÁŠ SRŠEŇ!

házená

Bývalý reprezentant ČR nahradil na postu
druhého kouče mužů LHK Martina Kužílka

čtěte
na straně
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čtěte

box

SOBOTA 22. 9.

10:00

PŘÁTELSKÉ KLÁNÍ MLÁDEŽE A MUŽŮ

6. ROČNÍK TURNAJE
MĚSTA PROSTĚJOVA

FUNKCI JEJ V ZÁVĚRU
F
UPLYULÉHO TÝDNE VYU
STŘÍDAL TOMÁŠ SRŠEŇ!
ST
NĚKDEJŠÍ HRÁČ S PŘENĚKD
ZDÍVKOU „VOSA“ JE SPORTOVZDÍVKO
VEŘEJNOSTI DOSTATEČNĚ
NÍ VEŘE
TVÁŘÍ, NEBOŤ SE KROMĚ
ZNÁMOU TVÁ
EXTRALIGY A ŠVÉDSKÉ NEJČESKÉ EXTRA
VYŠŠÍ SOUTĚŽE PROSADIL I V REPREZENTACI ČR, KDYŽ ABSOLVOVAL
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 1994 A
MISTROVSTVÍ SVĚTA 1994 A 1995.
Podrobnosti včetně exkluzivního rozhovoru s Tomášem Sršněm najdete
na straně 25.

Sokolovna Skálovo náměstí

házená

SOBOTA 22. 9.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 1. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
JISKRA HAVLÍČKŮV BROD
Sportovní hala Kostelec na Hané

házená

SOBOTA 22. 9.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 1. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
SOKOL TELNICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

lední hokej

SOBOTA 22. 9.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 1. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLEZAN OPAVA
Zimní stadion v Prostějově

atletika

NEDĚLE 23. 9.

14:00

MÍTINK MUŽŮ A DALŠÍCH KATEGORIÍ

VE LK Á CE NA
MĚ ST A PR OS TĚJ OV A
v bě hu na 11 0 m pře ká žek
&
Me mo riá l Dr. E. Ro zbo řila
v ho du ošt ěp em
Školní stadion ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ OLPA JINDŘICHOV
SOBOTA 22. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

NA FOTBAL S PELTOU exkluzivně pro Večerník aires
z buenos

Prostějov/pk - Jak Večerník informoval již v minulém vydání, sobotní utkání osmého kola MSFL mezi 1.SK Prostějov
a Žďárem nad Sázavou dostane velmi vzácnou návštěvu. Z
V.I.P. tribuny jej totiž bude sledovat Miroslav Pelta, současný šéf českého fotbalu. Bude to vůbec poprvé v historii, co do
Prostějova dorazí předseda FAČR!
Co stojí za Peltovým příjezdem na Hanou? O čem bude mluvit s
Miroslavem Černoškem? A vyplyne z toho něco přímo pro prostějovskou kopanou?
Dočtete se na straně 28, a nebo ještě lépe, přijďte v sobotu do
areálu SCM Za místním nádražím!

Zamíří Novosad do Turecka,

nebo zůstane na Hané?

Prostějov/son - Ještě před nedávnem existovala pouze
minimální naděje, že bývalý útočník Jestřábů Zdeněk
Novosad bude za prostějovské barvy bojovat i v nadcházejícím soutěžním ročníku. Nyní se tato lákavá možnost
už hodně přiblížila realitě, neboť vyhlášený šprýmař nadále trénuje s „áčkem“ LHK a v pátek odehrál v červenobílém dresu svůj druhý přípravný duel.
„Mám ještě na rok smlouvu ve Francii, ale tam jít zpátky
nechci. Už týden mě mateřský klub nahání a já jsem pro něj
nezvěstný. Mám ve smlouvě klauzuli, která mi umožňuje
odejít. Teď řeším jedno exotické angažmá a uvidím, jak to
dopadne. Momentálně vše vypadá tak, že bych mohl ještě
minimálně měsíc zůstat tady. Perfektně vycházím se zdejším vedením, s trenérama i s klukama, moc rád s nima trénuju a hraju přáteláky. Pokud dojde i na mistráky, tak v České
republice určitě tady za Prostějov,“ slíbil Novosad.
Na otázku, zda teoreticky může u Jestřábů setrvat třeba i
celou nadcházející sezonu, odpověděl váhavě. „Možné je
všechno, situace je pořád otevřená. Pokud mi nevyjdou
rozjetá jednání a budou mě zde chtít, půjdu na to.“ Vzápětí
nepřímo prozradil konkrétní destinaci výše zmíněné exotiky. „Můj nejlepší kamarád je Tomáš Ujfaluši a vše směřuje
k tomu, že bych mohl zakotvit někde blízko něho. Uvidíme,“ odtušil Novosad. Upřesněme, že jmenovaný fotbalista
působí v tureckém Galatasaray Istanbul.
Více se dočtete na straně 24

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 22. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

Češi jdou do finále!

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK NOVÉ SADY
SOBOTA 22. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KLENOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 22. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KOSTELCI

Foto: Karel Tejkal, Česká sportovní

Buenos Aires (Argentina), Prostějov/mik - Jsme tam! Miroslav
Černošek, majitel České sportovní, jež se stará o tenisový daviscupový tým, si bezprostředně po Berdychově vítězství nad Berlocqem
vychutnal s dalšími strůjci úspěchu do finále Jaroslavem Navrátilem
a Martinem Štěpánkem sladké okamžiky finálového opojení. Na horké argentinské půdě zejména Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem
ocenili podporu prostějovských fanoušků, kteří se zase prosazovali
proti drtivé přesile v hledišti. Ostatně snímky, které byly Večerníku zaslány přímo z argentinské metropole, to jen stvrzují. Listopadové finále
se Španělskem si zaslouží úplně všichni! Tak ať se takto „juchá“ i po
listopadovém finále v Praze se Španělskem, které bude mít repete po
třech letech...
2x foto: Karel Tejkal, Česká sportovní

Zpravodajství z daviscupového utkání
si můžete přečíst na straně 32!
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 22. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

II.B TŘÍDA – 7. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 22. 9. 2012 16:00 HODIN
HŘIŠTĚ V OLYMPIJSKÉ ULICI

III.B TŘÍDA – 7. KOLO
FC PTENÍ
TJ SOKOL ZDĚTÍN „B“
NEDĚLE 22. 9. 2012 16:00 HODIN
HŘIŠTĚ VE PTENÍ

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

Poznáte, kdo je na fotografii?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 37 na snímku byl dům na ulici Na hrázi.
Vylosovaným výhercem je Jiří Zelinka, Česká 26, 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 PÁTKU 21. ZÁŘÍ 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 24. ZÁŘÍ 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Také v polovině zářijového
měsíce nacházíte vaše oblíbené zápolení, které na stránkách
nejčtenějšího
regionálního
periodika přinášíme v rámci
zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! I v
dnešním čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života,
která je graficky mírně „pou-

pravena“. A vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to
na snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné vlně, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte šanci na výhru.
DNES přitom můžete PREMIÉROVĚ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě

QDSURWLêHUSVW6KHOO

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37,
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

ZZZSUR¿WH[SURVWHMRYF]
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DNES PODRUHÉ O NÁVŠTĚVU V NAISY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

V sobotu vstoupí do nového ročníku druhé ligy hokejisté Prostějova. Jejich prvním soupeřem bude Slezan ...

TIP
k obrazovce
PANE, VY
JSTE VDOVA!
sci-fi film ČR (1971)

SOBOTA 22.9. 2012

20:00 HODIN

AGLYKON, ALKA, FALANGA, FÁZE, FOND, FRAK,
GRIF, HNĚV, HRDLA, HŘÁT, CHALUPA, KAUCE,
KLUB, KOKAIN, LÁKA, OBLÁ, OHLED, PAKŮŇ,
PIÓN, PLUTO, RYNK, SAXOFON, SKALP, ŠKVOR,
ULITA, UZLY, VARIACE, ŽLUNY
... znění tajenky nám zašlete na e-mailovou adresu
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 21. ZÁŘÍ 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„HODY“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Jaroslav
DOBEŠ, P. Jilemnického 8, Prostějov, jež se tak může těšit
na POUKÁZKU V HODNOTĚ 500 Kč do kosmetického
a kadeřnického salonu NAISY! Vyzvednout si ji lze přímo
v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 17. září 2012.
Dnes můžete už podruhé zápolit o pětisetkorunovou poukázku, kterou věnoval právě KOSMETICKÝ a KADEŘNICKÝ SALON NAISY sídlící v Prostějově na Blahoslavově ulici!
Jméno šťastného výherce, který obdrží tuto veskrze PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 24. září 2012.

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Iva Janžurová, Jiří Sovák, Eduard Cupák, Olga Schoberová, František Filipovský,
Čestmír Řanda st., Jan Libíček,
Otto Šimánek, Luděk Kopřiva,
Helena Růžičková, Vladimír
Menšík, Miloš Kopecký, Jiří
Hrzán, Stella Zázvorková, Lubomír Kostelka

poukázky od RESTAURACE
POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již pětasedmdesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Věru Martinovou. Tvář
jedné z nejvýraznějších postav
české country muziky a hlavní
hvězdy víkendového programu
Hanáckých slavností v Prostějově, poznala znovu celá řada
soutěžících, načež v osudí objevilo přesně 489 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jana KALÁBA, Mozartova 15, Prostějov.
Výherce od nás obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky
od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč, která jej už od dnešního dne čeká přímo v redakci
Večerníku!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme po čase opětovně zabrousili do sportovních vod a mírně
poupravili fotografii jednoho
známého tenisového kouče,
který o uplynulém víkendu vedl
českou reprezentaci na cestě za
vysněným snem...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z šestasedmdesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 21. ZÁŘÍ 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960 042,
či e-mail na adresu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží další cenu, zveřejníme
opět v příštím čísle, jež vyjde
v PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ 2012.

vdovou. Nakonec se ožení se
sousedkou, herečkou Molly,
ale současně si vezme i jejího
snoubence Steinera, pracujícího pro vrchní velení armády. Zní to sice nesmyslně, ale
protože hvězdy nelžou, vše se
do puntíku vyplní. Zásluhu na
tom má především scenárista Miloš Macourek, který do
příběhu dokázal dostat téměř
Když velitel čestné jednotky neuvěřitelnou spoustu zápleBobo usekne nešťastnou ná- tek, záměn, omylů, intrik a
hodou ruku vzácnému hostu, kouzelně morbidního humorozhodne se král Rosebud IV. k ru. Mozek astrologa Hampla
ráznému kroku: Zruší armádu! se na klinice profesora Somra
Nejprve si ovšem nechá vylo- stěhuje z jedné hlavy do druhé,
žit budoucnost od věhlasného a když do hry vstoupí umělá
astrologa Hampla. Ten zjistí, žena s tělem, které je věrnou
že se na krále chystá atentát, kopií královy důvěrnice Eveve svém horoskopu se však liny Kelettiové, začíná neodosoučasně dočte, že bude zabit, latelně zábavný zmatek nad
a pak se stane dvojnásobnou zmatek...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DNES POTŘETÍ O BOWLING...

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
Potřetí v řadě se v číselné
hře, která si v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ získala své věrné a
početné publikum, opět setkáváme s bowlingem!
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte,
můžete se tak znovu a bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání, čímž současně začít
usilovat o motivační prémii,
kterou je dárkový poukaz
od BOWLING PALACE v
CELKOVÉ HODNOTĚ 500
KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOV-

SKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433 a to do PÁTKU 21.
ZÁŘÍ 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 2 - 7 - 6 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově sedmašedesátou výherkyní stala Libuše DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14, Prostějov, jež si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou výhru
věnovanou naším partnerem, kterým je společnost
BOWLING PALACE!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 24.
ZÁŘÍ. Tak nezbývá, než abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
NCE
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NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+1, ul. Palackého, PV 3600Kč/měs. + ink.
2+kk, ul. Palackého, PV, 60m2, 1. patro
5200Kč/měs.
+ 2000Kč/měs. inkaso + el.e. bytu
2+1 Petrské nám., PV
4000Kč/měs. + ink.
3+1, centrum PV, 110m2, samost.
vytápění
6000Kč/měs. + ink.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.
4+kk, Nerudova, PV, 103m2, podkrovní
5000Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ

Pronájem nebyt. prostor 50m2KADEŘNIC. A KOSMETIC.SALONU
u centra PV.
Info v RK. Cena: 8000Kč/měs. + inkaso

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
Cena: 45 000 Kč/měs. + DPH + inkaso
Pronájem 3 kanceláří v přízemí RD, ul.
Nerudova, PV, včetně kuchyňky a soc.
zařízení.Příjemná atmosféra.
Cena: 5000Kč/měsíc + ink.

PŘI PODPISU
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ
SMLOUVY
200.000 Kč PRO VÁS!
Tel. 608 805 659
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Pv, Moravská ul
Kč 820.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 860.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.125.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky Kč 3.000,-/měs. + inkaso (1.520)
1+1, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měs. + ink. (2.000)
2+1, Klopotovice Kč 2.000,-/měs. + inkaso (3.500)
2+kk, Rejskova ul. Kč 5.500,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Palečkova ul. Kč 6.000,-/měs. + ink. (1.800)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž - Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem reprezentativní dvoupodlažní prodejny
o výměře 389 m2, obchodní plocha 288 m2,
zázemí (kanceláře + soc. zázemí) 101 m2.
Parkování před objektem i ve dvoře. Volné od 1.
1. 2013. Cena: Kč 30.000,-/měsíc + služby

Nabízíme:
BYTY – PRODEJ
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály
cena 750.000 Kč REZERVACE
Byt 3+1, Plumlov, ul. Lesnická, podlahová plocha 68 m2,
cena 995.000,- Kč, možnost i pronájmu 5.500+inkaso

BYTY – PRONÁJEM
BJ 1+1, Prostějov, Šárka – byt po rekonstrukci a částečně zařízený,
cena 5.000,- Kč/měsíc+inkaso
podlahová plocha 28 m2,
Byt 3+1 Klenovice na Hané, cena 5.500 Kč+ink., podlahová plocha
80 m2, velká terasa 40 m2
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova
cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

RD 8+2 Klenovice na Hané - dvoupatrový řadový, zděný, nepodsklepený rodinný dům. K RD patří garáž, dvůr, chlévy, sklep, kůlna
na nářadí, udírna, zabíjačková místnost, vlastní studna. Dům určen k
rekonstrukci. Možnost vybudování podkroví. Cena 690.000,-Kč

2x RD v Kostelci na Hané s nebytovým prostorem - nachází se v centru
města, nutná celková rekonstrukce,
vyjednávací cena 1.800 000,- Kč

RD 3+1 Štarnov - přízemní řadový, koncový rodinný dům bez
sociálního zařízení. K RD patří zděná stodola, garáž, předzahrádka a rozsáhlá zahrada. Celková výměra pozemků je 3425 m2.
Vyjednávací cena 1.500 000,- Kč.

RD 2+1 Drahany - přízemní rodinný dům s komorou
a garáží, bez koupelny, celková výměra 119 m2.
Více informací a cena v RK

RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící RD. K RD
náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné
k bydlení i podnikání, zajímavá a klidná lokalita s malebným pozemkem. Celková výměra pozemků je 11.050 m2. Cena 4.500 000,- Kč

777 251 878

Rodinné domy:
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
KONICE
RUNÁŘOV - RD
2+1, voda obecní i
studna, plyn na
hranici pozemku,
elektřina 220V/380 V, septik. Vytápění je na TP.
VHODNÝ K REKREACI. CENA: 390.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 849.000 Kč

Byty - prodej:
2+1, V. ŠPÁLY, v
osobním vlstnictví,
58 m2, 8.NP, původní stav, lodžie, plastová okna, zateplená
fasáda, stupačky.
CENA740.000,-Kč
2+1, FINSKÁ, družstevní, 44 m2, 3.posch. bez výtahu.
Nízké náklady
2.500,-Kč/měs.
CENA: 665.000,-Kč
3+1, SÍDL. SVOBODY, OV, 55 m2,
1.NP, dům po revitalizaci. V blízkosti
školka, škola, u nákup. střediska Haná.
CENA799.000,-Kč
4+kk, HRADEBNÍ-centrum, novostavba, cihla, zatepleno, 113 m2, 1.
nebo 2. patro, balkon, terasa, možnost využití i na kanceláře.
CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Tip týdne: Prodej RD,
Brodek u Prostějova

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

Tel.: 606 922 838
REKREAČNÍ
AREÁLČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský
sál.
CENA: 4.800.000Kč.

Prodej
RD PV3+1Studentská
a 2+1 ul.s- SLEVA!
garáží
Prodej 2+kk,
a prostornou zahradou,
Cena: 1490000,-Kč- Výrazná sleva!!!!!

Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané

PLUMLOV - RD 3+1,
po celkové rekonstrukci, zahrada 218m2, zastavěná plocha 177m2,
všechny ing. sítě, ihned volný.
CENA: 1.650.000Kč.

Prodej RD 6+1 se zahradou a krásným
posezením,
cena v RK

Prodej RD, Klenovice na Hané

Prodej RD 5+1 s garáží balkonem
a zahradou s ovocnými stromy,
cena:1990000,-Kč

Prodej bytu, Prostějov, ul. Cyrila Boudy

Prodej bytu 3+1 s lodžií a sklepem,
cena: 1590000,-Kč
84m2,

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

Pronájem cihlového bytu 2+1 po zdařilé
rekonstrukci,
cena: 8500,- včetně inkasa!

www

PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 850.000Kč.
TYLOVA UL. - BYT
2+1, 60m2, panel, DB,
4.patro, byt je po kompletní rekonstr., nová
kuchyňskálinka,lodžie,sklep,důmporevitalizaci.
CENA: 850.000Kč.

Prodej bytu 2+1 po rekonstrukci, 68m2,
cena: 790000,-Kč

Pronájem bytu, Prostějov, ul. J.B.Pecky

MALÉ HRADISKO
- RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 525.000Kč.

DVOŘÁKOVA UL. BYT 3+1, 72m2, panel, DB, 4.patro, nová
plast.okna, stupačky,
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
rozvody
odp., neprůchozí pokoje, sklep, dům po
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY!
revitalizaci.
CENA: 880.000Kč.
NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,

FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …
www.reality-domino.cz

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
Ihned volný!
255m2 dvůr.
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!

ww
ww.jjhreality.c
cz

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

TEL: 775 246 321,
776
294
498 - SLEVA!
Prodej bytu
3+1 PVul. Mozartova

Telefon: 608 960 042

2+1, E.Králíka, PV, os.vl.
650 000Kč
2+1 V.Špály, PV, os.vl., po úpravách
Cena: 895 000Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.

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

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

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa, celková
výměra pozemku 1780m²
cena 2.180.000 Kč

Petra Sedlářová
Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a
20min. do Brna.
Cena 2 435 000 Kč

Prostějov, Divišova ul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+1 s garáží,
terasou a dvorem. Obytná plocha 120 m2 + 60
m2 garáž a tech. zázemí. Zastavěná plocha 127
Cena: Kč 3.800.000,m2.

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou.
Cena: 650 000Kč
--------------------------------------------------------

Pronájem obchod. prostor 200m2 v
Prostějově. Přízemí, samost. vchod, výlohy.
Cena: 16500Kč/měs. + DPH + ink.
Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz
www.realitynadeje.cz

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada 367
m2. IHNED K BYDLENÍ! Cena: Kč 1.495.000,-

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o
celkové výměře 990m²
Cena 1.490.000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova – vhodné jako kanceláře, 156 m², k NPpatří sklad
a nová koupelna s WC. Parkovací místa ve dvoře, el. hlídání objektu.Volné od
1.9.2012.
Cena 15.000,- Kč/měsíc+inkaso
Hospůdka, Prostějov – pronájem „hospůdky“ v Prostějově na ul.
Vrahovická. Sestávající z dřevěného baru s výčepem, WC pro hosty a
skladu. Užitná plocha je 58 m2. Možnost odkupu veškerého vybavení a
zboží.
Cena 5.000,- Kč + inkaso.
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře, sklad, 132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

BYTY – PRODEJ:

1+kk,M.Pujmanové, OV,36 m2,1.patro,k rekonstrukci
410.000,-Kč
2+1, A. Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt
690.000,-Kč
SNÍŽENÍ CENY ! ! !
2+1,Okružní,DB,53m2,2.patro

640.000,-Kč

3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
950.000,-Kč
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m2, zvýš. přízemí
1.050.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
3+1, Palackého, OV, 77 m2, 3.patro, cihla, po kompletní rekonstrukci,
velmi pěkný!
1.350.000,-Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Olo

DOMY – PRODEJ:

Pronájem nové skladovací haly v průmysl.
zoně Prostějov.
Info a cena v RK
Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
Pronájem kanceláří v centru města PV:
2
- 25m , sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
Cena: Kč 849.000,342 m2.

POZEMKY

Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem. SLEVA! Cena: 2 300 000Kč
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s
podílem 100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
SLEVA: 645 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

Ptení, okr. Prostějov
Prodej RD se dvěma bytovými jednotkami 3+1
(75 m2), obsazeno nájemníky. Zast. plocha 79
m2, zahrada 800 m2. Možný i prodej jednotlivých
bytů – cena Kč 318.000. Cena: Kč 636.000,-

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka.
Dům celý podsklepený, možno vybudovat další
byt v podkroví. Zast. plocha vč. zahrádky 222
Cena: Kč 2.690.000,m2

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Štarnov - pozemek se nachází na okraji obce, potenciální stavební
pozemek o celkové výměře 2464 m².
Cena 180,- Kč/m2.
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici, celková
výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
2
inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m . Cena 900,- Kč/m2
Prostějov, ul. Brněnská - pozemek v územním plánu jako plochy
smíšené výrobní, rezerva, celková výměra 27 766 m2, Cena 250 Kč/m2.
Prostějov, ul. Okružní - pozemek v územním plánu jako plocha pro
Cena v RK.
výstavbu bytových domů, celková výměra 9760 m2,
Prostějov – pozemek u čerpací stanice OMV mezi výpadovkou na Brno a
rychlostní komunikaci E462 určen pro komerční výstavbu, celková výměra
Cena 450 Kč/m2.
4742 m2.
Zahrada Ptenský dvorek, Paseky – celková výměra 3395m², prodej
možný po částech, vhodný pro stavbu rekreačního objektu cena 120 Kč/m²

RD Vrahovice, 4+1, 120 m , po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.200.000,-Kč
RD WINKLEROVA-PROSTĚJOV, 4+kk, 363 m2, zahrádka, garáž,
nedaleko centra
2.050.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po kompletní rekonstrukci,
kolaudace v roce 2006, velmi pěkný
info o ceně v RK!
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Když chcete

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání
1.650.000,-Kč
RD Čehovice, +1, možnost rozšíření, vjezd, dvůr, nutná rekonstrukce 490.000,-Kč
CHATA PTENÍ, 4+1, VELMI PĚKNÉ PROSTŘEDÍ

550.000,-Kč

zastavte se

POZEMKY - PRODEJ
Dub nad Moravou – zemědělský pozemek o celkové
výměře 10 000 m².
Cena: 10,- Kč/m2
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové výměře
Cena v RK.
19565 m2.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře 5377 m2.
Cena 13 Kč/m2.
Prostějov -pozemek u rychlostní komunikace E462 naproti čerp.
stanice OMV ve směru na Brno, celková výměra 2303 m2,
cena 200 Kč/m2.
Slatinice - orná půda, výměra 9882m², výhledově stavební
pozemek
cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m², výhledově stavební
pozemek
cena 200 Kč/m²

Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

prodat či koupit
dům nebo byt,

POZEMKY – PRODEJ:

Myslejovice, 480 m2
Vyškov-Opatovice, 5483 m2
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku

BYTY – PRONÁJEM:

1+1,Šárka, přízemí
2+1, Plumlovská, cihla

100.000,-Kč
1.100.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč
5.500,-Kč
7.000,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,
POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
u
o
m
Olo

Tel.: 608 9
60
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Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Novinky:

1) RD Otaslavice, po rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.400 tis.Kč
2) RD Vranovice-Kelčice, 230 m2,
1.050 tis.Kč
3) Chata, Seč, zděná, 102 m2,
840 tis.Kč
4) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka 105 tis.Kč
5) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m2,
650 tis.Kč
6) 1+1 DR, Sídl.Svob,
710 tis.Kč, po rek.
7) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2,
1.050 tis.Kč
8) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2,
680 tis.Kč
9) 2+1 DR Finská, 44 m2,
680 tis.Kč
10) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2,
880 tis.Kč
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11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m ,
1.260 tis.Kč + garáž
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie,
1.350 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.,
680 tis.Kč
14) RD 3+1 Krumsín,
880 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.,
1.590 tis.Kč
16) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2,
1.790 tis.Kč
17) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2,
1.850 tis.Kč
18) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný, 2.460 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
4,5 tis.+ ink.
2+1 Huserl.nám., 85 m2
5 tis.+ ink.
2+1 Finská, 44 m2
7 tis.vč.ink.
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 Husserl.nám., 110 m2
6 tis.+ ink.
3+1 Husserl.nám., 140 m2
7 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY:
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2+1 DR Holandská, 44 m2
680 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.190 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
1.150 tis.Kč
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
349 tis.+ provize.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
680 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
RD 5+1 Kelčice, 230 m2, dvorek, zahr.
1.050 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
2
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.890 tis.Kč - SLEVA !
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.300 tis.Kč - SLEVA !
KOMERČNÍ PROSTORY:

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

790 tis.Kč

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

- Novinka : Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
105 tis.Kč
- Novinka : Pronájem garáže na ul.B.Němcové 1 tis.Kč/měs.
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice,
u nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY:

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč
1.150 tis.Kč

Vrahovice - 578 m , zasíťovaný Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 2000 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

REALITY

REALITY

REALITY

SLUŽBY

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
RD 5+1, Čechovice
3.200.000 Kč
RD 2+1, Nerudova
1.500.000 Kč
Byt 2+1, Šárka
680.000 Kč
Byt 2+kk, Nám. Spoj.
660.000 Kč
Chata, Seč
490.000 Kč
Byt 3+1, garáž, Niva
390.000 Kč
Ing.Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
RD 5+kk, Vrahovice
4.400.000 Kč
RD 5+1, Kralice n/H. 3.200.000 Kč
RD 3+1 Brodek u PV
450.000 Kč
chata Seloutky
300.000 Kč
byt 3+1, OV/P
840.000 Kč
byt 2+1, OV/P, rekonstr. 1.100.000 Kč
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
4. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitostí v k. ú. Niva – budovy
Niva, č. p. 125 na pozemku parc. č.
st. 150 a Niva, č. p. 158 na pozemku parc. č. st. 43/2, včetně pozemků
parc. č. st. 150 a parc. č. st 43/2 za
min. kupní cenu ve výši 134 000,00
Kč. Další informace poskytne
p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz .“

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Krasická 42m2 cihla
689.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 Anglická po rekonstrukci
699.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
869.000Kč
2+1 Svolinského OV cihla
1.039.000Kč
3+1 Sidl. Svobody OV
830.000Kč
3+1 V.Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 B.Šmerala 75m2
1.049.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.136.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV 1.349.000Kč
3+1 Slavíčka OV po rekonstrukci 1.389.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.389.000Kč
3+1 C.Boudy OV 84m2 cihla 1.549.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
489.000Kč
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice 50m2 cihla
695.000Kč
4+1 sídl. Svobody 74m2
1.179.000Kč
Volejte: 732 285 189
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr Sleva! 450.000Kč
RD Trávnická 3 byty, zahrada
výrazná sleva 1.599.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
370.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
Chata 1+1 Plumlov
389.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 550.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
790.000Kč
RD 2+1 Vápenice
695.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.150.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
230.000Kč
RD 3+1 Doloplazy
550.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena včetně pozemku již od 1.1919.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
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
Volejte: 739 322 895
1+1 Vodní cihla
4.200Kč +ink
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Olomoucká cihla
5.000Kč+ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.500Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+1 Vrahovická celk. zařízen 5.600Kč+2.700ink
2+kk Krasická 56m2
6.300Kč+1500ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
2+1 Tylova 64m2 po rek. zařízen8.500Kč vč. ink
3+1 Moravská 75m2
7.000Kč + ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
1+1 Kostelecká 45m2 zařízený 5.800Kč vč. ink.
2+1 Plumlovská 65m2 cihla 8.000Kč vč.ink.
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
3+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč.ink.
4+kk nový Čelechovice 100m2 8000Kč+ink.
4+1 Čelechovice 80m2
6.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

POZEMKY:
2

750 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
600 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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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
9
9
9
9
9
9

VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ
VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA
NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189
9 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Pronajmu byt 3+1, ul. Moravská,
PV, lodžie, v pěkném stavu, částečně zařízený. Tel.: 777 694 385
Prodám garáž za Mechanikou,
95 000 Kč. RK NE. 724 321 104
www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortního 1+kk.
Cena 7 500 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 943 299

Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

Pronajmu prodejnu, Svatoplukova 14, Prostějov. Možné využití
i na kancelář. Tel.: 604 533 831

KOUPÍM POZEMEK v PV, pole,
zahradu, ornou půdu, trvalý travní
porost, ostatní plochu. Platba v hotovosti. Tel.: 608 601 719

Pronajmeme nebytové prostory,
80 m2, vhodné na kanceláře, služby, sklad, lehkou výrobu i prodejnu, 2 kanceláře 18,5 m2, 19 m2,
v přízemí a skladové prostory s regály 175 m2 v I.NP a 175 m2 ve
2.NP s výtahem. El. zabezpečení
a možnost parkování. Vše blízko
středu města. Tel.: 777 580 880

Pronajmu byt 2+1, ul. Dolní, PV,
cena 7 500 Kč včetně ink. Tel.:
731 485 176 nebo 739 335 076
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Olomoucká 2 500 Kč vč. ink.
1+1 Vodní
4 200 Kč + ink.
1+1 Brněnská
4 000 Kč + ink.
1+1 Dolní
4 700 Kč + ink.
1,5+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink.
3+kk Lužická
6 800 Kč + ink.
2+1 Padlých hrdinů 6 300 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
p
j
2+kk nám.SPOJENCŮ,53m2
660.000,-Kč
2+1,DB,SUCHARDY,58m2
899.000,-Kč
2+1,DB,OKRUŽNÍ,54m2
550.000,-Kč
2
2+1,DB,V.ŠPÁLY,58m
650.000,- Kč
3+kk,OV,PALACKÁ,1.p. po kompletní
rekonstr,nízké měsíč.nákl.
1.450.000,-Kč
3+1,dr.FINSKÁ, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi nízké
měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný!
1.050.000,- Kč
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,velmi pěknýpo komplet.rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,po rekonstrukci!
DOHODA !!!

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

Pronajmu dlouhodobě 1+1 v ul. Libušinka, 6 000 Kč/měsíc + inkaso.
Požaduji jeden nájem předem. Tel.:
724 557 841
Pronajmu novou garáž na ul. Lidická. Tel.: 724 411 714
Prodám pole v Prostějově, Určická
ulice, výměra 12 121 m2, jedná se o
2 parcely o výměrách 7 684 m2 a 4
437 m2, část pozemku určena ke komerční zástavbě, cena 43,37 Kč/m2,
cena 525 000 Kč. Tel.: 773 631 631
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena
4 500 Kč + inkaso. RK NE. Tel.:
732 548 756
Pronajmu garáž na Brněnské (naproti Fiatu). Od 1. 10. 2012. Tel.:
603 533 860
Pronajmu byt 2+1 na ul. Italská
v Prostějově, nezařízený, ihned
volný. Cena 5 500 Kč + 2 000 Kč
inkaso. Informace na tel. čísle:
605 535 194
Pronajmu novou garáž na Kpt. Jaroše v Prostějově. Tel.: 608 300 933
Pronájem garážového stání v autoparku, poslední volná místa, Francouzská ulice, sídl. Západ. Tel.:
604 430 934
Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní
ul. Informace: 777 862 900

Tel: 605 011 310
NOVINKA!!!
2+1,DB,cihla,SLADKOVSKÉHO,63m2
lodžie,pěkný,prostorný
2+1,OV TYLOVA ulice,2p.60m2, lodžie,šatna
3+1,OV PARTYZÁNSKÁ ulice,1.p.
balkon,garáž, 78 m2………
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný,…
3+1, OV, KRASICKÁ ulice, 77 m2, lodžie,1.p
DOMY prodej
RD,ŠAFAŘÍKOVA,Prostějov
5 bytových jednotek……..
SLEVA !!!
g
RD 4+1,3+kk LEŠANY u PV zahrada,garáž
RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá
rekonstrukce, možnost rozšíření do podkroví
RD 3+kk,KŘENŮVKY,dvůr,zahrada,
centrum obce
RD PLUMLOV, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
RD PLUMLOV4+1,zahrada,..

info v RK
info v RK
1.200.000,-Kč
1.000,-Kč
1.200.000,-Kč

3.090.000,-Kč
INFO V RK
699.000,-Kč
450.000,-Kč
850.000,-Kč
550.000,-Kč

NOVINKA!!!
…………..NOVOSTAVBA…………….
RD 5+1,VINCENCOV,velmi pěkný,klidné
prostředí, velká zahrada………
Info v RK
RD 6+1,Kostelec na Hané, prostorný, slunná zahrada a
vjezd….......
950.000,-Kč
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU,zahrada,velmi pěkný a
udržovaný ……S GARÁŽÍ………...…
2.400.000,-Kč
RD 3+1,VŘESOVICE, prostorný s udržovanou
zahradou……
1.490.000,RD 4+1, VRAHOVICE, po rekonstr.
zahrada, pěkný…………….
2.400.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,sidl.Svobody od 1.9.
3.900,-Kč
1+1,cihla,centrum od 1.10.
4.500,-Kč
1+kk,cihla,centrum od 1.9.
4.900,-Kč
4.900,-Kč
1+kk,cihla,Dolní,52m2
4.900,.Kč
2+1,cihla,centrum,60m2
2+1,cihla,centrum,70m2 5.000,-Kč 3+kk,cihla,Pražská,po
rek.
6.500,-Kč
PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO OBJEKTU
V CENTRU, jedná se o třípodlažní objekt, vila v secesním
stylu -možno na kanceláře INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE,, EXEKUTORA,, BANKY……
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE A PORADENSTVÍ
V REALITÁCH, STĚHOVÁNÍ , VYKLIZENÍ,
REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ SLUŽBY, PRÁVNÍ
SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ POZŮSTALOSTI,
ZNALECKÉ POSUDKY I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

RD PLUMLOV 4+1 (5+1), garáž, zahrada, předzahrádka. Cena:
1 690 000 Kč, kont. ASISTENT
REALITY. Tel.: 777 089 860
Pronajmu prodejnu blízko centra na frekventované ulici, 60 m2,
vhodné jako prodejna nebo kancelář, parkování před domem. Tel.:
607 919 040
Pronajmu 2+1 v PV, ul. nám.
Spojenců, zděný, zvýš. příz., od
1.10.2012. Tel.: 731 881 045
Nabízím pronájem zavedené restaurace s bydlením. Tel.: 737 941 529
Prodám dům – prostorný statek
v pěkném prostředí, Konicko. Tel.:
585 241 076
Pronajmu pěkný byt 1+1 v Prostějově, cena 4 000 Kč + ink. Tel.:
605 510 106
Pronajmu prostorný byt 2+1 v centru města, po rekonstrukci, plastová
okna, vlastní topení, k nastěhování
ihned. Nájemné 5 500 Kč + inkaso.
Tel.: 582 366 969, 603 100 102
Prodám byt 1+kk M. Pujmanové.
Cena: 480 000 Kč. Tel.: 702 012 397

vyklízecí služby. Rychle, levně.
evně. Pro
ProSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681

Koupím les. 603 228 047

Prodám byt 3+1 v Drahanech, samostatné ústřední top. v kombinaci
plyn nebo tp, sklep, garáž, zahrádka. Tel.: 737 263 007

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788
Prodám RD v Dřevnovicích samostatně stojící 1+2, s malou zahrádkou 264m, v klidné části obce.
Vlastní studna, přípojka vody, plynu, topení WAW, elektrika jen 220
V, suché WC mimo dům. Cena
400 000 Kč. Při rychlém jednání
sleva možná. RK nevolat! Kontakt:
603 823 371

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Nabízím výuku angličtiny, individuálně i skupinově. Více informací
na tel.: 728 078 441

Koupím rodinný dům v Prostějově
a okolí. Může být i k rekonstrukci.
Tel: 777 231 606

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

Pronajmu garáž na Brněnské ul.
(naproti Fiatu). Elektřina, voda.
800 Kč/měs. Volná ihned. Tel.
608 718 071

Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy komínů, dokončovací práce, úklidové
práce. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz

Prodám RD 2+1 v Kralicích na Hané. 750 000 Kč.
T.: 421 948 944 777
magdaladyova@gmail.com
Pronajmu byt 1+1 v RD. Tel.:
775 974 166
Olšany u PV – stavební parcela jen za 488 Kč/m2 a nemovitosti k podnikání za 1,0 mil. kč.
Více na www.olsany.com. Tel.:
608 718 071. RK ne.

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Zkušená nehtařka přijme nové zákaznice. Věrnostní program: každá
pátá návštěva sleva 50 %. Tel.:
603 168 189

Prodám RD v Myslejovicích. Tel.:
604 191 571

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

Koupím byt 1+1 v Prostějově. Jakýkoliv stav. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 231 606.

Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě. Tel.:
721 817 009

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku p.č.
6396/1 v k.ú. Prostějov - orná půda o
celkové výměře 3167 m2, ul. Okružní, za minimální kupní cenu 779
000 Kč. Další informace poskytne
p. Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz

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

Pronajmu 2+kk.Tel.: 723 565 897

Hudba Bíloband vám zahraje
na všech společenských akcích.
608 730 983

Pronajmu byt 1+1 v Prostějově.
Nájem 6 tis. vč. energií. Tel. 725
436 533 i SMS nebo 775 153 057 volat 16 - 20 hod.

Provádím opravy a montáže elektro. Tel.: 608 730 983
Autodoprava Avia Valník s h. čelem
5 m délka, 4 t. Tel.: 608 730 983

Hledáme byt v OV i DB v PV i
okolí. Stav ani cena nerozhoduje.
Rychlé jednání. Dluhy vyplatím.
Tel.: 776 878 002
Pronajmu poblíž centra 2+1
5tis.+inkaso, 1+1 4tis.+ inkaso.
Volné ihned. Internet, samostatné
měření energií. Kauce 2 měsíční
nájmy, vhodné pro matku s dítětem, trvalé bydliště ANO. Tel.:
603 503 366
Hledáme RD v PV a okolí. Stav
ani cena nerozhoduje. Příp. dluh
vyplatím. Tel.:776 878 001
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v PV - Krasická. T: 602775607
Pronajmu byt 1+1 Dolní. Tel.: 602
551 878
Prodám udržovaný RD 4+1 celopodsklepený, UT plyn. Ihned obyvatelný v PV-Vrahovicích. 732 909 368.
RK ne.

www.

vecernikpv

.cz

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 21. září v 10.00 hodin

Fotbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

I.A třída: V sobotním derby padaly v Prostějově krásné branky, nováček na matadora nestačil

HANÁ DOMA JEŠTĚ NEVYHRÁLA, S BODY ODJELY KLENOVICE
Prostějovská umělka Hané nevoní. Po letní rekonstrukci hlavního travnatého hřiště v areálu Za
Místním nádražím a nuceném azylu o pár metrů dál
se nováčkovi I.A třídy, skupiny „B“ přestalo doma
dařit. Před rokem Haná zvítězila doma devětkrát a
za třináct duelů nasázela šestadvacet branek, letos naopak za tři utkání uhrála jediný bod a stejně
tak vstřelila jedinou branku. To klenovická Šípková
Růženka se po loňském spánku probudila a pouze
jednou vyšla střelecky naprázdno. Útočné zlepšení prokázala i v Prostějově, odkud si díky třem potrestaným chybám veze všechny body.

Domácí vsítili teprve třetí branku v sezóně,
hosty táhla kreativní dvojice Přikryl-Rozehnal

J

en o chvíli později se bezradně koukal na Labounkovo uklizení odraženého
míče, zachránilo jej však
břevno a od něj odraz zpět
do hřiště. Nedaleko od zvýšení náskoku byl i druhý hrot
Milana Nekudy Filip Laník,
tomu pro změnu po centru
zprava nechyběla přesnost,
ale důraznější zakončení.
Míč sice směřoval do protipohybu a mimo dosah gólmana, v jeho prospěch ale hrál
terén, který střelu prakticky
zastavil.
eprve tato důrazná varování probrala i domácí,
rušno začalo být i na opačné
polovině. Světlík sice utekl
obraně, ale nepřesně přihrál,
Kolkopovi se o pár minut
později vedlo lépe. Pohodlně si zpracoval balon, otočil
se s ním kolem vlastní osy
a za doprovodu gentlemanských protihráčů vystřelil ke
vzdálenější tyči. Souřadnice
zvolil správné, gólman byl
bez šance a síť se třepotala
i ve druhé brance. Vzápětí

T

Tělo na tělo. Úzké hřiště svádělo k množství soubojů, lépe se s
tím vypořádali hosté v červeno-černé kombinaci. Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim

B

ez jednoho dne tři měsíce
trvalo, než se hráči Hané
Prostějov dočkali
ali vstřelené
ním hřišti. Po
branky na vlastním
nule s Novými Sady
ady i Plumlovem se to povedlo
o až pproti Klenovicím. Čekání na domácí tři
body ale stále trvá,
á, od výhry 4:1
nad Pivínem tým
m Daniela
Koláře slavit nemohl.
mohl. A
počká si ještě minimálně dva týdny, kdyy přivítá
Lipník.
tart se povedll mnohem
lépe hostům z Klenoíle si mohli
vic, během chvíle
odlný náskokk
vypracovat pohodlný
a bezstarostně utkání
kání dohrávat.
Z domácí strany pouze Světlík
hlavičkoval vedle
le po centru
zleva, Chum se z pozice levého beka dostal až k nepřesné
náctky a Mašík
střele uvnitř šestnáctky
zakončil rychlý útok po pravé straně střelou zpoza vápna
álo ppřed Pastyy
vedle. Jinak se hrálo
říkovou bránou. Šlézar v první
ou přepálil, ale
velké šanci hlavou
po první střele mezi tři tyče se
kryl se nerozskóre měnilo. Přikryl
pakoval a z uctivéé dálky poslal
eného poštovrychlostí vycvičeného
drav gólmanoního holuba pozdrav
vně nepočítal a
vi. Ten s tím zjevně
ítě
poprvé lovil míč ze sítě.

S

mohl Kolkop dokonce otočit, jeho voleji po centru z
opačné strany moc nescházelo. Hostující kouč tak měl
o přestávce svým defenzivním hráčům co vysvětlovat,
ti ho ale poslechli dokonale.
o pauze a ubráněné slabé střele Světlíka to byli
opět oni, kdo dosáhl branky.
Po rohovém kopu z pravé
strany byl u balonu opět
jako první Přikryl a svou
hlavičkou dovolil gólmanovi pouze otočení hlavou.
Klenovičtí se pak dožadovali i odpískání pokutového
kopu, leč marně. Po Rušilově evidentním nastřelení
ruky rozhodčí naznal, že nešlo o úmysl, a pojistky se tak

P

hosté dočkali až za několik
desítek sekund. To nejprve
Martin Kolář zastavil před
vápnem hrozbu za cenu žluté karty a doplněn o pět spoluhráčů vystavěl zeď. Tomáš
Rozehnal si i tak věděl rady
a zatočil balon do brány.
bývající minuty již Klenovičtí poctivě a obětavě odbránili, nepropustili na
vlastního gólmana nebezpečnou ránu a sami vyráželi do
nebezpečných brejků. Ani
jeden se neujal, to ovšem nic
nezměnilo na prvních bodech
Klenovic z cizích hřišť. A
hned tří. Na ně čekali hosté
dokonce více než čtyři měsíce, když naposledy 12. května zvítězili 1:0 v Bělotíně.

Z

Rozhodnuto. Hosté právě slaví třetí branku, o níž se postaral
Tomáš Rozehnal (druhý zleva), první dvě branky zařídil Tomáš
Přikryl (druhý zprava).
Foto: Jiří Možný

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 6. KOLO

TJ Haná Prostějov:
střídání: 64. Zbožínek za Šindeláře, 78. Strouhal za Zatloukala
trenér: DANIEL KOLÁŘ

"Dnešní soupeř se vyznačoval kvalitní útočnou fází. Vynikal zejména jejich kapitán Rozehnal, který byl podle mého názoru nejlepším hráčem na hřišti. Inkasovali jsme dva hloupé góly, i když
musím uznat, že ten první byl opravdu krásný. V poli byla hra celkem vyrovnaná, ale rozdíl byl v proměňování šancí a především
standardních situací. Prohra nás samozřejmě mrzí, ale jsme si vědomi rozdílných ekonomických možností obou klubů a potřebné
body zkusíme uhrát s jinými soupeři."

Milan NEKUDA - TJ Sokol Klenovice na Hané:
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TJ Sokol Klenovice
na Hané:

střídání: 81. Suchánek za Přikryla, 89. R.
Cetkovský za Laníka
trenér: MILAN NEKUDA

„Hanou jsme předčili ve fyzičce,“

usmíval se Roman LABOUNEK

P
Prostějov
- Brankově výhru
svého týmu nepodpořil, na
sv
třech bodech měl i přesto Rotř
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man Labounek velký podíl.
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3 19. Jen milimetry chyběly Labounkovi, jeho volej zastavilo
břevno za zkoprnělým Pastyříkem.
3 21. Vyrovnat mohl Mašík, z hranice vápna přízemním pokusem těsně minul.
3 30. Po centru zprava vystřelil Laník do protipohybu brankáře
pouze slabě, v umělce se míč zastavil ještě před čarou a
Pastyřík ho lapil včas před blížící se dorážkou.
0 38. LAXNÍ OBRANA. Hosté dovolili Martinu Kolkopovi
zpracovat si ve vápně míč i provést otočku a střela po
zemi na zadní tyč byla přesná - 1:1.
3 40. Do centru z levé strany se položil Kolkop a jeho voleji na
vzdálenější tyč moc nechybělo.
0 60. DŮRAZNÝ VÝSKOK. Vysoko nad ostatní se vznesl
Přikryl a po rohovém kopu poslal podruhé hosty do vedení – 1:2.
3 73. Hosté se marně dožadují penalty, po Rušilově nastřelení
ruky při pokusu o centr se nepíská.
0 74. PRECIZNÍ KOP. Tomáš Rozehnal potrestal žlutý faul
před vápnem noblesně zahraným přímým kopem - 1:3.
zaznamenal Jiří Možný

„Myslím si, že do Prostějova si bude jezdit pro body skoro každý!.. Výkonnostně jsou trošku jinde a o venku budou mít obrovské problémy. Umělka pro nás byla obrovský nezvyk, protože
na ni nehrajeme ani netrénujeme. Na takto malém hřišti můžete
za pět minut obrátit výsledek z 0:2 na 3:2, každý aut, roh zavání
gólem. Kdybychom v prvním poločase šli důrazně do balonu,
bylo by to 3:0. Ale hráči tam i za cenu sebeobětování nejdou,
potřebnou odvahu, agresivitu v sobě nemají. V přechodové fázi
jsme se dostávali do spousty šancí, ale vlastní hloupostí jsme je
zazdili. Čtyřikrát jsme mohli jít sami na brankáře, ale naběhneme si do ofsajdu. I tak je ale v útoku velký pokrok. Loni jsme
za šestadvacet kol dali jen sedmadvacet branek, dneska už jich
máme dvanáct za sedm kol.“

DOKONALÝ POČIN
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
Nejlepším střelcem Klenovic v tomto ročníku I.A třídy je po víkendu záložník s číslem 9. K brankám do sítě Náměště a Kojetína přidal další dvě proti Hané a na podzim se trefil již čtyřikrát. Zejména
první sobotní zásah stál za to. Do míče se opřel téměř od půlky a
ten se po jeho nápřahu k překvapení nejen gólmana zastavil až v
bráně. Domácí ještě stačili vyrovnat, na přesnou Přikrylovu hlavičku ze druhé půle už odpověď nenašli. Rohový kop ze šedesáté
minuty, důrazný výskok a přesné zacílení mimo dosah bránících
hráčů tak určilo vítěze. O čtvrt hodiny později pak výhru ještě zvýraznil další oku lahodící brankou Tomáš Rozehnal.

Vezete si domů vítězství. V čem jste Hanou
předčili?
p
„Ve fyzičce. Přišlo mi, že druhý
poločas domácí moc neběhali.
Začali jsme ještě víc bojovat
a konečně jsme přidali i další
branky. V minulých zápasech
jsme příležitosti nevyužívali a
přišlo to až tentokrát.“
Vedli jste, další šance
jste nevyužili. Neměl
jste strach, že vás vyrovnání
položí?
„Ne. Jsme silní, jen to chce
prodat na hřišti - běhat, přihrát
si a využít šance. Snažili jsme
se podržet balon, něco nachystat a podařilo se.“
Dosud jste venku jen
prohrávali. Je to i lacinými ztrátami v útoku?
„Také. Trenér nás stále nutí
podržet balon, ale většinou se

to od nás odráží a z rychlých
protiútoků dostáváme góly.
Bohužel.“
Utkání se muselo hrát
na umělé trávě. Jak
vám terén „zachutnal“?
„Neměli jsme radost z toho,
že se to bude hrát právě na
tomto hřišti. Je to menší, užší,
vybízí k více soubojům. Vše
je jiné. Odskok míče, nákopy,
pohyb...“
V létě do Klenovic přišel nový kouč. Přinesl
něco výrazně nového?
„Ano. Změnili se tréninky, stále pracujeme s míčem a cvičíme techniku, zakončení. A také
se nás daleko víc schází. Dříve
nás bylo šest, teď s novými
hráči i patnáct.“

Řádková inzerce
FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek Vydavatelství Haná Press připro reklamu. Volejte ihned jme redaktora pro regionální
zpavodajství. Životopisy po841 111 148 za místní sazbu.
sílejte na e-mail: kozak@pv.cz
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO AUTOSKLO-HLEĎA přijme
24 HODIN, pro zaměstnané a na HPP do provozovny v Prodůchodce. Pracuji pro více věřite- stějově AUTOMECHANIKA
– AUTOKLEMPÍŘE. Požadulů. Tel.: 774 744 459
jeme: řidičský průkaz skupiny
OSVČ POZOR!!! Konečně B, samostatnost, zodpovědnost,
je tu dostupná půjčka i pro znalost práce na PC, praxe v obovás. K vyřízení potřebujete ru vítána, časová flexibilita, ochopouze: OP, ŽL 6 měsíců a ta pracovat. Tel.: 608 355 858,
účet. Pracuji pro více věřite- autosklo@hleda.cz.
lů. Tel.: 608 744 459
Centrum regenerace v ProMáte problémy se splátkami? stějově. Ihned zapracujeme
Nebankovní úvěr bankov- do různých pozic. Možnost
ním úrokem. Řešíme rych- i VČ. Tel.: 602 810 644
le exekuce, zástavy, ale i
osobní bankroty. Informace Příležitost pro podnikavé
na tel.: 777 947 136 nebo www.pracezdomu.info
773 579 975. Důvěřujte profesionálům. Konzultace zdar- Do zavedeného wellnes studia
přijmeme 2–3 nové spoluprama!
covníky, se zájmem o zdravý
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 životní styl. Práce v kanceláři.
Kč, diskrétně až do domu. Tel.: Zaškolíme. Možnost HČ i VČ.
777 965 734. Pracuji pro více Tel.: 603 395 755
věřitelů.
Obsazujeme prac. pozice:
Rychlá půjčka 5 - 20 000 tel. operátor/-ka, asistent/-ka,
Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: referent/-ka, obchodní zástup603 218 330
ce, realitní makléř, manager
týmu. Nehledáme dealery a
Půjčka i přeúvěrování hypoték na prodejce! Výdělek 24-40 000
zástavu nemovitostí. Nebankovní Kč/měs. Firemní vůz a benefity.
sektor s bankovními úroky, so- Tel.: 728 958 301
lidní rychlé jednání bez poplatku
předem. Tel.: 607 401 926. Pracuji
pro více věřitelů.
Půjčka na zástavu, vyplácení exekucí, vyřízení insolvence. Tel.: 777
965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčky do 24 hod. Pro důchodce, studenty, podnikate- STUDIO 365 hledá nové tváře
le, zaměstnance. Volejte tel.: od 9–27 a 28-45l.T.: 605 427 271,
720 611 484
9-12 h.www.studio365.eu
Hledáme vhodného uchazeče
na pozice
Provozní elektromechanik.
práce v mužském kolektivu,
nepřetržitý provoz – harmonogram.Požadavky: SŠ vzdělání.Praxe v oboru výhodou,
vyhl.50 § 6.Požadujeme:
Pečlivost, flexibilita, komunikativnost.Nekuřák výhodou.
Nabízíme: zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu.Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 4446/15, 796
01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Asistentka ředitele. Nástup
říjen 2012 .HPP na dobu určitou s možností prodloužení.
Práce na zkrácený úvazek – 6
hodin.Vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské
– právní zaměření výhodou.
Požadavky: znalost práce na
PC, znalost světového jazyka
A/N, orientace v obchodním
právu,nabízíme: práci v moderním a perspektivním závodě, zaměstnanecké benefity
Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy: PROFROST a.s., J.
B. Pecky 4446/15, 796 01
Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

KOUPÍM

Přijmu pomocnici do kantýny v
PV, nástup říjen 2012. Prac. doba
od 10-13 hod. mzda 60,-/hod. Požadavky: spolehlivost, příjemné
vystupování, řidičský průkaz sk. B
a vlastní automobil k dispozici.
Volejte na tel.: 775 657 706

Mladá spolehlivá žena,
30 let, hledá práci v domácnosti.
Úklid,
žehlení,
hlídání dětí, malé opravy.
Tel.: 777 654 770

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda, Loukota, Macoun, Marold,
Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Žena 59 let hledá práci v domácnosti. Pomůžu starším, uklidím,
SEMO a.s., přijme strojníka ba- pohlídám děti. Tel.: 606 351 274
lící linky. Požadujeme vzdělání
technického zaměření ( mechanik, seřizovač nebo strojař výhodou) a zákl. znalost na PC. Nutná
pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. Strukturovaný životopis Králičí farma Vícov prodázašlete na e-mail personalemo.cz vá chlazené králíky 1kg/120
nebo volejte na tel. 582 301 911 Kč. Objednávky na tel.:
777 936 723.
Příjmu automechanika do zavedeného autoservisu, nástup Prodám elektrický vrátek
EVL 300. Tel.: 603 832 796
možný ihned 777 870 729

PRODÁM

Ihned nabízíme práci nezaměstnaným, důchodcům, studentům,
maminkám po MD, VPP… atd.
Momentálně 25 nových pracovních míst v PV, různé pracovní
obory. Info denně: Personální
agentura, Kravařova 9, PV. Tel.:
722 55 33 45, 602 60 30 67

Prodám použité trámy, rozměry 15x15 cm, délka 4,5 m
10ks, 14x14 cm, délka 4 m 17
ks - cena 450 Kč/kus, rozměry
17x17 délka 10 m 8 ks - cena:
950 Kč/kus. Tel.: 608 601 719

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

Prodám staré pálené cihly se znakem cihelny - vhodné do interiérů, Koupím obrazy předních česPracovní agentura Bauwerk, očištěné, odběr PV, celkem 5 palet, kých a moravských malířů, ale i
s.r.o. přijme do pracovního po- cena za kus 3 Kč. Tel.: 608 601 719 méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
měru svářeče, dělníky/dělnice do
výroby, pomocné skladníky a be- Prodej na drůbežárně, Vřesovice Tel.: 603 161 569
tonáře. Pracoviště Prostějov, To- od 7. 9. 2012. Kuřice černá Movačov nebo Olomouc. Kontakt: ravia, stáří 12 týdnů. Cena 100 Kč Zaplatíme v hotovosti české svamusilova@bauwerk-stavby.cz + 5 Kč za každý týden. Denně od továclavské dukáty z let 1923 nebo pouze ve středu 11–15 hod. 9.00 do 15.00. Tel.: 732 338 206, 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
603 327 643
na tel. č. 736 626 086.
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
Hledám studenta/ku na doučo- Prodej keřů, Thují Smaragd, i jiné zlaté mince. Info zdarma vání angličtiny. 5.třída . Tel.: Okrasné dřeviny Skubi v Hr- tel.: 736 127 661 p. Simon.
777 88 58 52
dibořicích. 604 826 753,
www.okrasnedreviny.cz
Galerie umění Prostějov (býBezpečnostní agentura AVES
valá G. Bašta) vykupuje kvaPlus s.r.o. příjme pro svou Zahradnictví Držovice nabízí litní i méně kvalitní obrazy
zakázku v Mostkovicích pra- krouhané zelí, brambory, cibuli, a grafiku. Neprodávejte přecovníky ostrahy. Vhodné pro česnek na uskladnění a jiné vypěs- kupníkům, ale odborníkům za
jedince s ČID nebo PID. Popis tované produkty. Prac. doba PO- nejvyšší ceny. Galerie umění
pozice:ochrana a kontrola ma- -PÁ 8:00-16:30, SO 8:00-11:30. Prostějov, Školní 49, Jindřich
jetku klienta, pochůzková čin- Tel.:737 681 404 pí.Krčmářová Skácel, tel.: 608 805 775.
nost. Požadujeme: trestní bezúhonnost, praxe v oblasti ostrahy
výhodou. Nabízíme:mzda 6080kč+ další benefity. Tel.: Olga
Šebestová 602 755 436, email:
personalnibrno02@avesplus.cz

GRATULACE
Dne 22. září 2012
oslaví 70. narozeniny
pan Jaroslav Marek
z Dětkovic.
Hodně štěstí, pevné
zdraví, ať tě život stále
baví. Ať Tvé oči štěstím
září, ať máš úsměv na své
tváři.
To vše přejí manželka Elena a Marcela, Dominika a
Martina dcery s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme personálu
restaurace u Tří bříz v Prostějově pod vedením pí Laníkové
za nezapomenutelné zážitky,
které nám svým lidským přístupem, ochotou, nádherně připravenou svatební tabulí připravili.
Taktéž jídlo bylo vynikající a
profesionálně připravené. Díky
též hudební skupině Casino
z PV, kteří svou hudební produkcí přispěli k nádherné atmosféře svatby.
Děkují rodiče nevěsty - Ivan
a Alena Mlatečkovi a hlavně
novomanželé Švachovi

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o., s přední pozicí mediálním
trhu v regionu (v portfoliu tituly Prostějovský Večerník,
Olomoucký Večerník a Radniční listy Prostějov)
hledá pro rozšíření svého týmu motivovaného
a zkušeného kolegu/kolegyni na pozici:

GRAFIK

Dne 22. září
by oslavil 57. narozeniny
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
Marie, syn Jan,
dcera Monika
s rodinou.

Jak tiše žil,
tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě,
velký ve své
lásce a dobrotě.

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám Škoda Octavia r.v. 1962.
TP. Náhradní díly. Cena dohodou. Tel.: 732 689 164

Dne 14. září 2012
vzpomeneme 5. výročí
úmrtí pana
Milana SOUŠKA
z Prostějova
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery s rodinami.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ

Hledám samostatnou švadlenu s praxí do chystané provozovny v PV. PD: Po-Pá 9–17
hodin. Brigádně i důchodce.
Tel.: 721 258 320
Bezpečnostní agentura přijme
do HPP zaměstnance na pozici
VRÁTNÝ. Vyhrazeno pro invalidní důchodce. Podmínka bezúhonnost. Kontakt od 11.00 do
13.00 hod. na tel. č.: 602 786 692

VZPOMÍNÁME

VOLEJTE:
582 333 433,
PIŠTE:
inzerce@
vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je v pátek
21. září v 10.00 hodin
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

Náplň práce:
• výroba inzerce pro tisková periodika
• sazba a zlom vydávaných titulů
• výroba bannerů a flash animací
Požadujeme:
• ovládání programů Indesign, Photoshop, Illustrator
• cit pro kompozici
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost
• časovou flexibilitu
• kreativní nápady
• zodpovědný přístup k práci
Nabízíme:
• kreativní práci v dynamickém a atraktivním
mediálním prostředí
• motivující finanční ohodnocení
a podporu osobního rozvoje
• zázemí stabilní společnosti
• pružná pracovní doba
Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete uvedené
podmínky, zašlete nám svůj strukturovaný životopis
na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

POZOR

Další
speciál
ní

AKCE
Začala škola,
tak buďte vidět...

Zářijová nabídka

v úseku řádkové inzerce:

FOTO KE KAŽDÉMU
INZERÁTU ZA POLOVIC
Bližší informace na tel.: 582 333 433,
na mailu inzerce@vecernikpv.cz
nebo přímo v redakci - sl. Šmídová

Lední hokej
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PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ SE VYDAL LOGICKOU CESTOU
Za dané ekonomické situace je větší sázka na mladé
správná, zpočátku však může výsledkově bolet...

Minulá sezóna fanoušky hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov pořádně navnadila.
Mužský tým postoupil do semifinále východní skupiny druhé ligy a v něm byl jen
malinký kousek od průniku do finálové
série. Po řadě hubenějších let se hanácký klub dočkal mezi dospělými slibného
úspěchu, který však pravděpodobně bude
- alespoň pro nejbližší roky - výsledkovým
vrcholem...
Po dosažení čtvrté pozice
totiž prostějovský oddíl dostihly vážné finanční problémy a vzhledem k nim je
stěžejním pozitivem už to,
že zdejší hokej vůbec dál
existuje... Jeho šéfovi se ale
podařilo zajistit pokračování jen za cenu výrazných
ekonomických škrtů, které
přinesly logické oslabení
hráčského kádru a tím pádem Jestřábi v nadcházejícím ročníku určitě nepatří k horkým favoritům na
zopakování tak vysokého
umístění.
Z tohoto hlediska je na místě povzdechnutí: ŠKODA...
Vždyť ten mančaft byl tak
skvěle rozjetý! Spousta

příznivců přirozeně uvažuje tímto směrem, ovšem
je tady i jiný úhel pohledu
z opačné strany. Tahle strana je o penězích a diktuje
LHK, co si může a nemůže
dovolit, aby prostějovský
hokej nedopadl znovu tak,
jako několikrát v nedávné
minulosti - to znamená krachem.
V zájmu trvalé udržitelnosti tudíž majitel Michal
Tomiga přistoupil k rozpočtovým škrtům, aby mohl
splácet dluhy a současně zabezpečit chod oddílu nejen
pro nejbližší sezónu. Daní
za tento přístup se stal odchod několika zkušených
opor, bez nichž tým ztratil

dosavadní sílu a s největší pravděpodobností může
atakovat maximálně lepší
střed tabulky. Zároveň však
získal možný potenciál do
budoucna.
Ten spočívá v sázce na mládí, kterou ostatně Tomiga
výhledově avizoval už před
třemi lety, když klub přebíral. Nyní došlo ve větší míře
na jeho tehdejší slova a je
na nastupující generaci, aby
dokázala navázat na kvalitu
svých ostřílenějších ex-parťáků. Potíž spočívá v tom,
že hlavně zpočátku může
být tahle cesta hodně zarostlá trny a celé omlazené
mužstvo se přes ně asi bude
dost složitě prosekávat.

Dokonce se po uplynutí
delší doby může ukázat, že
vlastní odchovanci nemají na solidní prosazení ve
druhé lize mužů a Jestřábi
spadnou zpět do spodních
pater soutěže. Jak se říká,
risk nebo zisk. Pokud se totiž mladíci naopak chytnou,
půjde mančaft postupem
času výkonnostně nahoru a
za nějaké dva tři roky třeba
zaútočí na čelo silné východní skupiny.

Duo Zacharů. Druholigový prostějovský tým bude i v novém ročníku 2012-2013 spoléhat na služby
trenéra Petra Zachara (na horním snímku při taktické přípravě) i jeho syna Davida, který by měl v
útočné linii dostávat ještě více prostoru (dolní snímek z utkání proti Frýdku-Místku).
2xfoto: Zdeněk Pěnička a www.lhkjestrabi.cz

Každopádně nás všechny
čeká již v nadcházejícím zlomovém ročníku 2012-2013
vzrušující adrenalin. A když
se tribuny opět hojně zaplní,
jak je v Prostějově po řadu
desetiletí zvykem, bude o zážitky postaráno!

Minispeciál připravil:
Marek Sonnevend

Obchodní a mediální partneři LHK Jestřábi Prostějov pro sezónu 2012-2013
REKLAMA
TISKÁRNA

MĚSTO
PROSTĚJOV

StavbyKrejčí

P R O S T Ě J O V

- účastník 2. hokejové ligy ČR, skupina „Východ“

sezóna 2012/2013

spodní řada zleva: Lukáš Vydržel, Michal Černý, asistent trenéra Tomáš Sršeň, asistent kapitána Petr Žajgla, kapitán Lukáš Duba,
Pavel Kumstát, hlavní trenér Petr Zachar, Filip Smejkal, Adam Vrba
prostřední zleva: vedoucí mužstva Josef Ovečka, Tomáš Berčák, Robert Jedlička, Marek Kaluža, Adam Arnošt, Jiří Paška, Pavel
Handl, David Zachar, masér Roman Ovečka, kustod Oldřich Řehulka
horní řada zleva: David Prokop, Martin Dufka, Michal Tomiga, Tomáš Stráněl, David Konečný, Martin Finkes, Martin Kryl, Jaromír
Matoušek, David Šebek

PROSTEJOVSKÝ VEČERNÍK - mediální partner klubu

Foto: lhk jestřábi pv

Lední hokej
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

Do startu druhé hokejové ligy chybí už jen pět dnů, omlazený kádr prostějovských Jestřábů s novým asistentem kouče by ve skupině „Východ“ rádi okupoval lepší střed tabulky

MICHAL TOMIGA: „NA STŘED TABULKY BYCHOM MĚLI MÍT“
Rozpočet klubu bude oproti minulé sezoně nižší o třicet až čtyřicet procent,
podle předsedy oddílu dluhy LHK Jestřábi postupně splácí

Nevyhýbá se žádné
é otázce, byť některé jsou
hkou ekonomickou sis ohledem na nelehkou
mné. Předseda LHK
tuaci určitě nepříjemné.
Jestřábi Prostějov Michal Tomiga (na
ansparentnosti okosnímku) v zájmu transparentnosti
ník všechna ožehavá
mentoval pro Večerník
u sezonou 2012-2013
témata a před novou
zdůrazňuje jedno: hlavní je dlouhodobé
fungování zdejšího hokeje na solidní úrovni.

ěžní
Pro nový soutěžní
ročník jsme museli
muuseli
řicet
jít o nějakých tř
třicet
cent
až čtyřicet proc
procent
zrrovdolů, což není zrovobně
na málo. Podo
Podobně
muusí i
šetřit však musí
ostatn
ních
většina
ostatních
klubů. Nejvíc to

O přínosu nového
o
generálního sponzora
ora
„Partnerství s PV recykling
cykling
s.r.o., uzavřené na dvaa roky,
nám umožňuje vědět, v jakých
finančních mantinelech se po
tuto dobu můžeme pohybohybovat. Drobní sponzoři dávají
dohromady zhruba polovinu
ovinu
našeho rozpočtu a generální
rální
partner poskytuje třicet až
čtyřicet procent, navíc má
pro nás ještě jednu důležitou
itou
funkci. V případě neplnění
nění
ekonomických závazků odůjčit
jinud je připraven zapůjčit
nám peníze, abychom po
nezbytně přechodnou dobu
byli schopni normálně fungovat bez problémů, které
nás postihly v minulé sezoně.
zoně.
Obecně se snažíme, aby klub
neprodělával jako v dřívějších
vějších
letech a abychom se znovu
ovu nedostali do ekonomických potíží,
jež během uplynulého ročníku
kterých
zapříčinila neochota některých
hodnuté
sponzorů vyplatit dohodnuté
ů bit
peníze. Bylo potřeba přizpůsobit
se dané situaci, což jsme učinili,
aniž by Prostějov coby tradičně
hokejové město přišlo o ligovou
soutěž mužů. Situace sice nebyla
vůbec dobrá, ale rezignovat a jít
do krajského přeboru jsme nechtěli. Nakonec se vše povedlo,
i díky uzavřené smlouvě s PV
recykling, vyřešit tak, že nadále
můžeme působit ve druhé lize.
Současně jsme moc rádi, že novému generálnímu partnerovi
hodně záleží na růstu naší mlá-

možná úplně nejhůř ze všech
druholigových
oddílů a tím pádruholig
dem si eekonomicky nemůžeme
vyskako
vyskakovat.“
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hlavních sponzorů několikamilionový propad,
který není v naší
p
moci cel
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roku. Proto
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i trenéry a ke všem
p
přetrvávajícím
dluhům
se hlásíme. Klíčové je
nesměšovat peníze do
letošního rozpočtu s
p
prostředky,
které máme
vy
vyhrazeny
na splácení poh
hledávek.
Obecně se dá
ř že co do výše dluhů
říct,
n tom LHK Jestřábi Prona
s
stějov
není v porovnání s
d
dalšími
účastníky druhé
lig vůbec špatně...“
ligy
O ssoučasné podobě
hráčského kádru
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deže a ztotožňuje se se zvolenou
strategií omlazení áčka směrem
k perspektivní budoucnosti.“
O míře snížení
ročního rozpočtu
„V minulé sezoně jsme měli
rozpočet na poměry druhé ligy
mužů velmi solidní, mezi účastníky skupiny Východ jsme byli
podle peněz třetí nebo čtvrtí.

Generálka moc nevyšla
LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek
2:3 SN (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 14. Černý (Šebek, Zachar), 58. Novosad (Berčák, Zachar) – 28. Hrubý z trestného střílení, 37. Hrubý (Teper), rozhodující nájezd Teper.
Rozhodčí: Doležel – Kašík, Nazad. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. Diváků: 300.

Sestava Prostějova:
Vrba – Paška, Jedlička, Kumstát, Kaluža, Tomiga, Finkes, Rosenberg, Dufka, Arnošt
– Handl, Duba, Smejkal – Černý, Šebek, Zachar – Stráněl, Kryl, Žajgla – Berčák,
Novosad, Matoušek. Trenéři: Petr Zachar a Tomáš Sršeň.

Prostějov/son - Poslední přípravné utkání našich hokejistů před startem
druhé ligy mužů 2012-2013 posloužilo jako varování, jak velké problémy
může omlazený prostějovský soubor v soutěži mít. Zápasová generálka proti
slabému Frýdku-Místku totiž skončila na poslední chvíli zachráněnou
remízou a Hanáci pak navíc tradičně neuspěli v samostatných nájezdech.
Snad bude v případě mužů LHK platit nepovedený závěrečný přátelák =
vydařený první mistrák.

Pohledem trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Z naší strany to byla trochu nešťastná generálka na ligu, s výjimkou poslední
třetiny jsme nepředvedli, co bychom chtěli hrát. Bohužel se nám v týdnu zranili
dva stabilní beci, takže jsme dnes nasadili juniory a zkoušeli i jednoho nového
obránce, na kterého jsme se chtěli podívat. Dvě třetiny tak mančaft hrál na čtyři
kompletní pětky a jeho výkon nebyl dobrý. Potom jsme sestavu stáhli na tři
lajny a většinu třetí části strávili na polovině Frýdku, jenže jsme se nedostávali
do nebezpečného zakončení s více vstřelenými góly.“
Jan VAVREČKA - HC Frýdek-Místek:
„Pro nás to bylo velice důležité utkání, protože jsme získali první bod v přípravě
a to kluci potřebovali hlavně po psychické stránce. Z mého pohledu předvedlo
mužstvo dobrý výkon a nechalo tam i kousek srdíčka. To je před sezonou dobré
zjištění, že do toho hráči umí dát všechno.“

Více na www.vecernikpv.cz

Zamíří Novosad do Turecka,

nebo zůstane na Hané?

(dokončení ze strany 17)
Když přesun do země půlměsíce nevyjde, svět se pro Zdenu nezhroutí. „V
Prostějově je kvalitní tým, minulou sezonu odehrál perfektně. Sice v létě
odešlo několik opor v čele se Stejskim a Čurdou, ale i po tomhle oslabení
mužstvo má svou sílu a je sehrané. Tím pádem si za něj případně moc rád
zahraju a věřím, že do čtvrtého místa se znovu může pohybovat,“ doplnil
věčně vysmátý pohodář.
Proti Frýdku-Místku vyrovnávací brankou na 2:2 zachránil remízu. „Nějak
jsem to tam došťoural. Za každý gól je člověk rád, ale kdo z mančaftu jej dá,
na tom vůbec nezáleží. Zrovna kolem prochází Šeba, který by si ho za skvělý
výkon zasloužil. Že mi ten gól přeješ? Tak to seš hodnej. A co piješ? Pro tebe
asi rum, tuzemák, že?“ prokázal Novosad svůj všudypřítomný smysl pro
humor, když během pozápasového rozhovoru stihl laškovat s okolojdoucím
Davidem Šebkem. „Herně jsme se ale dnes hrozně trápili,“ navázal vážněji.
Zůstane v Prostějově?

přitom odnáší dospělí hráči na
svých platech, neboť šetřit na
mládeži nechceme ani si to nemůžeme dovolit, to by se nám
do budoucna jedině vymstilo.
V jiné a mnohem příznivější situaci bychom samozřejmě byli,
kdyby město Prostějov v posledních letech výrazně nesnižovalo finanční podporu sportu
včetně hokeje. Momentálně
jsme na tom po téhle stránce

„Když sse podíváte na rozhovory, které jsme spolu dělali po
é převzetí prostějovského
mém
hokeje před dva a půl rokem,
tak jsem už tehdy avizoval práci
v dvouletých cyklech. Během
toho prvního jsme stabilizovali kádr, sponzory i celý klub a
ukázali, že hokej tady chceme
dělat dlouhodobě na úrovni, že
nám záleží na jeho osudu. Do
toho nedílně patří péče o vlastní
odchovance. Teď po dvou letech jsme si sedli a vyhodnotili,
že nám roste dost zajímavých
mladíků, kteří by měli dostat

příležitost. Jsou to naši vlastní kmenoví hráči a tím pádem
za ně nemusíme nic platit jako
v případě hostujících, jejich plat
je mnohem nižší než u zkušených borců odjinud, a proto za
současné ekonomické situace přirozeně došlo k většímu
omlazení mančaftu. Nastupující
generace tím pádem bude muset ve druhé lize mužů hrát i za
cenu častějších chyb a horších
výsledků. Každopádně tohle
početnější kvantum mladých
hokejistů projde nemilosrdným
sítem kvality a za rok dva bude
jasno, kdo na danou soutěž má
či nemá. V podstatě jedeme
podle plánu a hlavní je odchovance udržet, aby nám pořád
neutíkali jinam.“
O možnostech
omlazeného „áčka“
v soutěži
„V druholigové skupině Východ
bude podle mě jasně nejsilnější
Havířov, ten je podmínkami i
kádrem o level výš než všichni
ostatní. Velice dobře je na tom
rovněž Přerov, ekonomicky nahoru šel díky výraznější podpoře města Nový Jičín a ze stabilizovaného sehraného mužstva
bude těžit Opava. Karviná prošla velkými změnami směrem k
omlazení, nabrala spoustu juniorů z Vítkovic a Třince. Poruba
oproti loňsku vylepšila soupisku
a nebude už tak slabá, určitě je
však hratelná stejně jako Vsetín,
Valašské Meziříčí nebo Frýdek-Místek. My bychom se v této
konkurenci měli pohybovat někde uprostřed, vidím to na umístění okolo páté příčky. Klukům
jsem ale nezadal žádné výsledkové cíle s tím, že prioritou je
předvádět pohledný a divácky
atraktivní hokej s přímočarostí
i maximem zakončení směrem
dopředu. Hlavně dát do každého utkání všechno, což soudný
fanoušek - třeba navzdory porážce - dokáže ocenit.“

O odhadu
divácké návštěvnosti

Obecně o sportu a hokeji
v dnešní společnosti

„Útlum je teď ve sportu všude.
V Prostějově chodí poslední dobou
pořád míň lidí na basketbal i volejbal, naopak se díky zvýšení herní
kvality zvedla návštěvnost fotbalistům. Na naše zápasy bude podle mě
chodit mezi šesti sty a tisíci fanoušky, při derby s Přerovem se dostaneme na dvě tisícovky, nebo i víc.
Obecně není ekonomická situace
v republice a zvlášť v Olomouckém
kraji dobrá a ačkoliv vstupenky nezdražujeme, diváků ubývá, protože
na to zkrátka přestávají mít.“

„Problém současnosti vidím
v tom, že děti nejradši sedí doma u
televize nebo počítače a sportovat
se jim většinou samotným nechce.
K náborům do sportovních klubů
tak logicky chodí stále méně mladých, navíc hokej je finančně dost
nákladný sport. To zase mnohdy
odrazuje rodiče, kteří i v případě
zájmu svých ratolestí řeknou, že
na hrazení hokejových nákladů
prostě nemají. Proto se snažíme do
mládeže směřovat co nejvíc peněz
z oddílového rozpočtu, abychom
těm mladým v rozjezdu maximálně pomohli a rodičům ukázali, že
lední hokej je pro zdravý růst dětí
správnou volbou. Obecně to platí pro jakýkoliv sport, rozhodně
lepší sportovat, než být závislý na
elektronice, drogách a podobně.
Všichni včetně státu, krajů, měst
i obcí by si měli plně uvědomit,
že sportování je nejlepší prevencí
různých patologických jevů, do
jejichž potírání se následně valí
miliardy korun. Není spíš na
místě patřičně podpořit hned tu
prevenci místo obrovských nákladů, když už je stejně pozdě? Nad
tímhle by se měli kompetentní lidé
znovu zamyslet a toto řešit, místo
nesmyslného zkracování ekonomické podpory sportu.“

O novém systému
s permanentkami
„Klasické vstupné zůstává stejné, to znamená muži padesát
korun a ženy plus děti do deseti
let zaplatí třicet. Ohledně permanentek finišujeme s novým systémem, kdy bude možné zakoupit
vstup na určitý počet libovolně
zvolených utkání v základní části. Každá permanentka se nabije
na konkrétní sumu a její majitel
si během sezony vybere dle svého uvážení, časových možností i
dalších okolností, na které zápasy půjde. A když nevyčerpá celou nabitou částku, po skončení
dlouhodobé fáze dojde dle přání
majitele k dobití na duely play
off, případně k využití zbývajících peněz jiným způsobem, což
přesně dořešíme do konce kalendářního roku. Nabití na všech
jednadvacet domácích střetnutí
základní části stojí 950 korun,
prodej bude zahájen ve čtvrtek
20. září. Už mám přijatou spoustu objednávek a permanentky
budeme hned v ten čtvrtek rozvážet. Předprodej následně poběží celou sobotu před zápasem
s Opavou, prodávat se bude během něj a následně i dál podle
zájmu. Důležité je, že také běžné
vstupenky na jednotlivá utkání
se nebudou vyhazovat, ale po
jednorázovém dobití je majitelé
použijí i na další zápasy. Čímž
my jako klub zase něco ušetříme,
místo neustálého nakupování
nových a nových lístků, které se
vždy hned znehodnotily.“

O přáních
do nové sezony

„Okolo pátého místa bychom se měli pohybovat,“

věří LUKÁŠ DUBA
Prostějov - Zdaleka ne všichni ostřílení tahouni
opustili jestřábí hnízdo během letní pauzy. Jedním
ze zkušených borců, kteří zůstali a dál chtějí táhnout
prostějovskou hokejovou káru, je útočník Lukáš
Duba (na snímku). Díky jeho setrvání v kádru LHK
zůstala zachována i stabilita na kapitánském postu.
Jaký máte pocit ze zápasové
generálky
s Frýdkem-Místkem?
„Pro oko diváka to určitě nebylo dobré utkání, sami jsme
cítili, že náš výkon je takový
utrápený. Aby si zahráli úplně
všichni, nastoupili jsme na čtyři
kompletní pětky a hokej tomu
odpovídal. Navíc všichni známe pojetí Frýdku, který beto-

mi. Jak zpětně hodnotíte celou přípravu?
„Projevuje se, že nám oproti
minulé sezoně chybí zkušení
beci, kteří odešli. Vzadu zbylo
jen málo starších borců a jinak
v obraně bojují o místo mladí
kluci, kteří se potřebují vyhrát.
Někdy dělají víc chyb, mají
problémy s rozehrávkou a postupně se mezi muži učí, čehož

„Tahle výměna proběhla dost narychlo a zatím
ani nevíme proč, je to věc vedení. Já Vosu znám
z působení ve Vsetíně, kde jsem od něho
jako junior čerpal cenné zkušenosti.
Hlavně mladí kluci si od něj coby
výrazné osobnosti mohou dost vzít
do své další kariéry. Věřím,že Vosův příchod
bude znamenat přínos. V první řadě však musíme
zabrat my hráči přímo na ledě“

Kapitán prostějovských hokejistů Lukáš Duba okomentoval
náhlou změnu v realizačním týmu dosti diplomaticky

noval jako obvykle. Proti němu
vždycky jde o škaredý zápas
a pokud nedáme víc rychlých
gólů, tak i trápení. Tentokrát
to platilo stoprocentně. Možná
jsme byli po celém týdnu tvrdých tréninků trochu unavení,
jedno se přidalo k druhému a
celkově to prostě nebylo ono.“
V přátelských duelech
jste střídali povedené
výkony s nevydařený-

silní soupeři dokážou využít.
Hodně se to projevilo v obou
utkáních s Přerovem, kdy jsme
dvakrát dostali pět gólů během
jediné třetiny. Proti ne tak kvalitním mančaftům to ještě docela jde, zatímco favorité nám
asi budou dělat velké potíže.
Zatímco útok nám zůstal plus
mínus podobně dobrý, s oslabenou obranou se musíme nějak porvat a co nejdřív dát celý

hry své maximum, nemusí odvádět špatné výkony. Někde
okolo pátého místa v tabulce
bychom se měli pohybovat a
když postoupíme do play off,
tam se může stát cokoliv.“
Vy osobně máte
v pětatřiceti letech
ještě dostatek chuti
do hokeje?
„Určitě, pořád mě to hodně
baví. Člověk sice stárne a
rychlost tím pádem už není
taková jako dřív, ale chuť mi
rozhodně nechybí. Hokej hraju celý život a dokud budu
zdravý, chci pokračovat.“
Bude prostějovský
tým na start soutěže
dostatečně nachystaný?
„Poslední přátelák nám sice
moc nevyšel, ale liga bude o
něčem úplně jiném. Na
začátek soutěže se
po dlouhé přípravě všichni
už hrozně těšíme, do prvního mistráku
i všech dal-

Kouč Jestřábů vidí v nové sezoně jako stěžejní
postoupit do play off a v něm se prý uvidí...

Klid a pohoda? Na to může hlavní trenér prostějovských hokejistů Petr Zachar (na snímku) před startem dalšího druholigového ročníku zapomenout.
Neplánovaně se musí sžívat s novým asistentem,
zranili se mu dva stěžejní obránci a v zápasové generálce na soutěž podlehl jeho tým po nájezdech
Frýdku-Místku, který měl hladce porazit... Zkušený
lodivod však - jako obvykle v těžkých situacích – nepodléhá panice. Co dále prozradil Večerníku.
Co říkáte na poslední přípravný duel?
„Z naší strany to byla trochu nešťastná generálka na ligu, s výjimkou poslední třetiny jsme nepředvedli, co bychom chtěli hrát.
Bohužel se nám v týdnu zranili dva
stabilní beci, takže jsme nasadili juniory a zkoušeli i jednoho nového
obránce, na kterého jsme se chtěli
podívat. Dvě třetiny tak mančaft
hrál na čtyři kompletní pětky a jeho
výkon nebyl dobrý. Potom jsme
sestavu stáhli na tři lajny a většinu třetí části strávili na polovině
Frýdku, jenže jsme se nedostávali
do nebezpečného zakončení s více
vstřelenými góly.“
Jak jste zmínil, zkouškou
prošel zadák Patrik Rosenberg. Jak uspěl?
„Rozhodli jsme se, že ho nevezmeme. Poslední měsíc strávil
ve Vsetíně, minulou sezonu hrál
na Slovensku první ligu. Dostali
jsme možnost se na něho podívat
v akci, ale nakonec jsme usoudili,
že bude lepší dát prostor vlastním
odchovancům, než brát někoho
nového odjinud.“
Podruhé v přátelácích za
vás nastoupil útočník Zdeněk Novosad. Znamená to, že
oproti předpokladům přece jen
zůstane?
„Dál s námi trénuje a abychom
mohli nastoupit na kompletní čtyři

„Protože oslavíme sto let
prostějovského hokeje, tak si ze
všeho nejvíc přeji, abychom nadcházející ročník vůbec dohráli...!
Mým velkým přáním je také
produkovat stále víc vlastních
kvalitních odchovanců, kteří nám
neutečou do jiných klubů, což je
z nemalé části současná situace.
Aby se tihle dobře vychovaní
kluci jak po hokejové, tak lidské
stránce hrdě hlásili k našemu oddílu a měli z něj díky výborné práci
trenérů co nejlepší základ do seniorské kariéry. V neposlední řadě
bych pak byl rád, aby veřejnost
stejnou měrou vnímala pozitivní
i negativní věci a nebrala cokoliv
ve spojení s Jestřáby tak, že je to První utkání
automaticky špatné.“
VSK Technika Brno
LHK Jestřábi Prostějov
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Benýšek
(Mráz), 40. Zemánek (Košecký,
Brzobohatý) – 23. Berčák (Kryl).
Druhé utkání
LHK Jestřábi Prostějov - HC
ších dáme naprosté maximum. Lvi Břeclav 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Dobře totiž víme, že to bude- Branky a nahrávky: 22. Čerme mít oproti předchozímu ný z trestného střílení, 25. Handl
(Smejkal, Duba), 30. Stráněl (Žajročníku mnohem těžší.“
Snažíte se vy, starší gla, Tomiga), 50. Kumstát (Šebek,
hráči, víc radit mlad- Černý), 58. Zachar (Černý, Šebek)
ším parťákům, když – 26. Dimitrov (Lechner, Berájich je letos v kádru větší po- nek), 54. Bolfík (Novák, Jurča).
Třetí utkání
čet?
„Určitě. Něco jim řekneme jak
během utkání, tak v kabině, i
když od toho máme hlavně
trenéry. Nejvíc je potřeba mlu1. KOLO, sobota 22. září
vit s klukama, kteří čerstvě 2012,17.00
hodin:
přišli z juniorky a ještě nej- Prostějov - Opava, Havířov - Přerov,
sou zvyklí na mužský hokej. Poruba - Vsetín, Nový Jičín - ValašPotřebují pomoc, od toho my ské Meziříčí (18.00), Frýdek-Místek
zkušení v mančaftu jsme. A - Karviná
dál už je na nich, aby ukázali, 2. KOLO, středa 26. září 2012,
co v nich je a že na druhou ligu 18.00 hodin:
d
dospělých
mají. Nezbytným Přerov - Nový Jičín, Poruba - Havíz
základem
je makat naplno, řov, Opava - Frýdek-Místek, Vsetín
- Karviná (17.30), Valašské Meziříčí
h
hrát
jednoduše a odevzdávat - Prostějov
h
hokeji
maximum, co jde. Po- 3. KOLO, sobota 29. září 2012,
t
tom
se můžou prosadit a jako 17.00 hodin:
P
Prostějováci
reprezentovat Prostějov - Přerov, Nový Jičín - Poruba (18.00), Frýdek-Místek - ValašP
Prostějov.“
Co říkáte na nečeka- ské Meziříčí, Karviná - Opava, Havíný příchod nového řov - Vsetín
trenérského asistenta 4. KOLO, středa 3. října 2012,
18.00 hodin:
T
Tomáše
Sršně?
Poruba - Prostějov, Přerov - Frý„
„Tahle
výměna proběhla dost dek-Místek, Havířov - Nový Jičín,
n
narychlo
a zatím ani nevíme Valašské Meziříčí - Karviná, Vsetín
p
proč,
je to věc klubového ve- - Opava (17.30)
d
dení.
Já Vosu znám z půso- 5. KOLO, sobota 6. října 2012,
b
bení
ve Vsetíně, kde jsem od 17.00 hodin:
n
něho
jako junior čerpal cenné Prostějov - Havířov, Karviná - Přez
zkušenosti.
On byl vynikající rov, Frýdek-Místek - Poruba, Opava
h
hráč,
má na kontě řadu vel- - Valašské Meziříčí, Nový Jičín Vsetín (18.00)
k
kých
úspěchů z české extra- 6. KOLO, středa 10. října 2012,
l
ligy
i zahraničí a prosadil se 18.00 hodin:
t
také
v reprezentaci. Tím pá- Přerov - Opava, Poruba - Karviná,
d
dem
nám toho může spoustu Havířov - Frýdek-Místek, Nový Jičín
p
předat,
poradit co a jak. Hlav- - Prostějov, Vsetín - Valašské Mezin mladí kluci si od něj coby říčí (17.30)
ně
v
výrazné
osobnosti mohou dost 7. KOLO, sobota 13. října 2012,
v do své další kariéry. Vě- 17.00 hodin:
vzít
Prostějov - Vsetín, Valašské Meziřířím, že Vosův příchod bude čí
- Přerov, Opava - Poruba, Frýdekznamenat pro celé mužstvo -Místek - Nový Jičín, Karviná - Hapřínos. V první řadě však vířov
musíme zabrat my hráči pří- 8. KOLO, středa 17. října 2012,
mo na ledě.“
18.00 hodin:

Kapitán Jestřábů cítí rezervy v oslabené obraně a nabádá mladé parťáky, aby makali na krev

tým po hráčských změnách
dohromady.“
Uplynulý ročník druhé ligy vám vyšel
skvěle, málem jste
postoupili do finále. Nemáte
obavy, že nadcházející sezona přinese výrazný sešup
dolů?
„Toho se nějak moc nebojím.
Každý samozřejmě bude porovnávat s minulou sezonou,
která byla výborná, ale v tom
případě si také musí všichni
uvědomit, jaké mužstvo jsme
měli k dispozici loni a jaké je
tady momentálně. Chybí pět
nebo šest velkých opor, což
určitě bude znát. Na druhou
stranu si nemyslím, že by to
měla z naší strany být úplná
hrůza. Kádr se doplnil, mladí
kluci bojují o flek a pokud
do
dají

Až se „VOSA“ v Prostějově rozkouká,
„Největší problémy máme s defenzivou,“
uvědomuje si před startem sezóny PETR ZACHAR MŮŽE HRÁČŮM HODNĚ DÁT

pětky, naskočil i do zápasu s Frýdkem. Pořád má ale rozjednané angažmá v zahraničí a je padesát na
padesát, že za nás odehraje první
utkání v soutěži. Teprve uvidíme,
jak všechno dopadne. Může odejít během nejbližšího týdne, nebo
v Prostějově absolvuje třeba deset
střetnutí. Záleží
eží na něm a jeho jednáních směrem
em do ciziny.“
Jaký máte celkový dojem
ravy včetně přátelz přípravy
ských duelů??
„Jednoznačněě je vidět, že máme
velké problémy
my v obraně. Chybí
ušenosti Jirky Osiny i
nám tam zkušenosti
ěla, teď navíc vypadPetra Doseděla,
li zranění Honza Kolibár s Ivo
Peštukou. To znamená, že
z loňského kádru zůstali
jen dva beci,, kteří staovali. Tím
bilně nastupovali.
u řešíme
pádem vzadu
tíže a
nemalé potíže
dně na
máme se hodně
co soustředit.““
Bude zraněné duo
ybět
zadáků chybět
dlouho?
„U Peštuky je
možné, že se objeví už v nejbližbližším utkání proti
Opavě. Kolibár
libár
je bohužel mimo
hru na delší dobu.“

Máte konkrétní představu
o umístění mužstva ve druhé lize Východ 2012-2013?
„Jednoznačně chceme postoupit
do play off. To musí být stejně jako
v minulém ročníku první zásadní
krok a až po jeho splnění se můžeme bavit dál. Jednou v nedávné minulosti se stalo, že mančaft
stavěný na postup do první ligy
nehrál ani vyřazovací část, tudíž
je nutné vždy zůstávat nohama na
zemi. Musíme pracovat s tím, co
máme k dispozici a věřit, že mladí kluci se časem vyhrají do lepší
výkonnosti.“
Co říkáte na nečekanou
výměnu svého asistenta,
kdy druhého kouče Martina
Kužílka nahradil Tomáš Sršeň?
„Došlo k téhle rošádě, což bylo
rozhodnutí vedení klubu. A já to

respektuju. S Tomášem se známe delší dobu, několik let jsem u
něho pracoval na hokejové škole
a máme dobrý vztah. Jeho zkušenosti z aktivní kariéry se mohou
pozitivně promítnout do umění
hráčů, protože dosáhl spousty
úspěchů a pro kluky je svou osobností určitým příkladem. Může
jim radit a komunikovat s nimi
v přátelštější rovině, zatímco já
coby hlavní trenér musím být víc
dráb. I mladí hokejisté jistě všichni
vědí, kdo to byl Sršeň a poznatky
možná vezmou víc od něho než
ode mě...(úsměv)“
Koho považujete za největší favority soutěže?
„Rozhodně Havířov a černým koněm podle mě bude Opava.“
Právě proti Slezanu nastoup
stoupíte v sobotu doma
k prvnímu mistrovskému střetnutí. Co od něj očekáváte?
„Bohužel m
máme dost těžký los,
protože ná
nás v úvodních domácích zápas
zápasech postupně čekají
týmy Opav
Opavy, Přerova, Havířova
a Vsetína, které by dle mého názoru měly útočit na čtyři nejvyšší
místa tabu
tabulky. Opavou počínaje
tedy projdeme
hodně náročným
projde
startem do sezony.“
Za p
poslední dva týdny
před zahájením soutěže
hrajete p
pouze jediné utkání.
Není to má
málo?
„Já si my
myslím, že ne. Klukům
jsme te
teď dali od soboty do
pondě
pondělí tři dny volno, aby si
po sedmitýdenní přípravě
ppořádně odpočinuli. Ti,
kkteří absolvovali celý
pr
program, už toho měli
pom
poměrně dost a potřebovali si oddechnout. V úterý si dá
dáme ještě lehčí trénink
a od středy na to najedeme tak,
abychom sse na sobotu maximálně nachysta
nachystali.“

„Za koncem Martina Kužílka ve funkci asistenta mužského
„áčka“ bylo velké pracovní vytížení,“ ozřejmil šéf LHK Tomiga
Prostějov/son - Tak trochu šok
způsobil předseda prostějovského hokejového oddílu tím,
že deset dní před startem nového ročníku 2. ligy mužů přistoupil k výměně trenérského
asistenta. Michal Tomiga však
zdůrazňuje, že v konci Martina
Kužílka netřeba hledat žádné
senzace.
„Martin byl druhým koučem u
áčka, hlavním u juniorů a ještě
pomáhal u mladších talentů. Tím
pádem trávil na zimním stadionu
celé dny od rána do večera, přitom má doma manželku se dvěma malými dětmi. Nechtěl jsem
připustit, aby měl kvůli hokeji
osobní problémy, a proto jsme se

domluvili, že opustí mužský tým
a bude se věnovat především náročné práci u juniorky, kterou je
potřeba kvalitativně zvednout,“
vysvětlil Tomiga.
Na Kužílkovo místo obratem
dosadil Tomáše Sršně. Ten má
za sebou nadmíru úspěšnou
hráčskou kariéru, během níž
absolvoval dva zápasy v zámořské NHL za Edmonton Oilers,
posbíral pět extraligových titulů
se Vsetínem a bronz s Vítkovicemi, ve švédském Leksandu
vyhrál kanadské bodování tamní nejvyšší soutěže a působil
i v Itálii, Německu či Norsku.
Navíc se dokázal prosadit rovněž na reprezentační úrovni,

když během olympiády 1994 a
dvou mistrovstvích světa 1994
a 1995 zaznamenal ve 22 utkáních devět bodů za čtyři góly a
pět asistencí.
Trénování se známý rodák z Olomouce věnuje dva roky, které
strávil výhradně v HC Uničov.
„Tomáš může našim hokejistům
strašně moc dát díky zkušenostem, jež ve svém životě přímo na
ledě nasbíral. Podle mě bude pro
náš klub velkým přínosem a navíc má začít pracovat v Českém
svazu ledního hokeje, což se také
může hodit. Teď dostal dva týdny
na rozkoukání v Prostějově a poté
se pobavíme o možném rozšíření
spolupráce,“ nastínil Tomiga.

TOMÁŠ SRŠEŇ: „Nechci narušit
pohodu hráčů a mančaftu“

Prostějov - Hned v prvním rozhovoru na nové pracovní štaci potvrdil obecně známý fakt o své málomluvnosti. Za nového trenérského asistenta Jestřábů
Tomáše Sršně však mají hovořit hlavně činy a bude
zajímavé sledovat, nakolik ovlivní zaběhnutý chod
mužského „A“-týmu LHK Jestřábi. Co vše v interview
pro Večerník prozradil a nastínil?

Můžete přiblížit, jak bych svůj konec v Uničově nejste se ocitl v Prostě- chtěl komentovat...“
jově?
Co si slibujete od pros„Bylo to hodně rychlé. Předsetějovského angažmá?
da klubu mi zavolal, jestli bych „Tohle bych zatím víc neroměl o práci tady zájem. A já zebíral, vždyť jsem tady tejsem, vzhledem ke svému kon- prve dva dny a mám za sebou
ci v Uničově, na tuhle nabídku pouze dva tréninky se zdejším
kývnul.“
mančaftem. Zatím spíš jen poVáš odchod z HC Uničov zoruju, nechci narušit pohodu
je dost nečekaný, ne?
kluků. Naopak věřím, že to
„Takový je hokejový život. Jed- mužstvu bude i po mém přínou jste tam a podruhé jinde, víc chodu dobře šlapat.“

Jaký dojem na vás udělal
první zápas, jímž byl poslední přátelák s Frýdkem-Místkem?
„Úroveň i potenciál místních hokejistů jsou na mnohem vyšší
úrovni než v Uničově, kde jsem
doteď pracoval. Samotné utkání sice klukům moc nevyšlo, ale
říkat, kde mají rezervy a co musí
zlepšit, to fakt nechci. Na takové
soudy je potřeba mnohem víc času
a zápasů.“
Už jste s hlavním koučem
Petrem Zacharem řešili
rozdělení kompetencí?
„Já se zatím rozkoukávám a všechno nechávám na Petrovi, který je
tady dlouho a coby trenér má spoustu zkušeností. Navzájem se známe a
proto vím, že mužstvo je v dobrých
rukou. Co přesně bude dál, to se teprve uvidí postupem času...“

Výsledky přípravných zápasů hokejistů Prostějova – léto 2012
LHK Jestřábi Prostějov - VSK
Technika Brno 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 47. Zachar,
56. Duba (Kaluža), 59. Černý (Šebek).
Čtvrté utkání
HC Lvi Břeclav
LHK Jestřábi Prostějov
3:3 (2:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 7. M. Bartoš
(Nekoranec, Vlašic), 16. Beneš
(Beránek, Popolanský), 49. Popolanský (Beneš) – 27. Zachar (Kaluža), 48. Jedlička (Berčák), 55.
Kryl (Zachar).
Páté utkání
LHK Jestřábi Prostějov - TKH
Toruň 4:5 (0:1, 2:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 32. Konečný (Handl, Jedlička), 36. Šebek
(Zachar), 46. Zachar (Matoušek,
Šebek), 47. Žajgla (Stráněl, Kryl)
– 16. Borovanský (Porebski), 24.
Minge (Borovanský), 34. Kalinowski (Malát, Bomastek), 40.
Kalinowski (Lang, Porebski), 41.
Kalinowski (Malát, Bomastek).
Šesté utkání
HC Zubr Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
6:4 (0:1, 5:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 24. Goiš
(Kolář), 26. Brančík (Ditrich, Ferenc), 32. Brada (Matušenko), 34.
Ditrich (Sakrajda), 35. Goiš (Kolář), 41. Ferenc (Ditrich) – 12. Strá-

něl (Tomiga), 41. Berčák (Kryl),
57. Smejkal (Handl), 59. Šebek
(Berčák).
Sedmé utkání
HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. Štubňa
(O. Sluštík, Ovšák) – 6. Jedlička
(Handl, Peštuka), 25. Kumstát
(Černý, Zachar), 35. Černý (Zachar), 36. Zachar (Černý), 58. Novosad (Šebek).
Osmé utkání
LHK Jestřábi Prostějov -HC
Zubr Přerov 2:8 (1:0, 1:5, 0:3)
Branky a nahrávky: 15. Duba
(Smejkal, Handl), 37. Jedlička
(Paška) – 22. Sprušil, 24. Bran-

čík (Faltýnek, Pala), 25. Sprušil
(Vlček), 36. Goiš z trestného střílení, 40. Kundrátek (Sprušil), 48.
Kundrátek (Sprušil), 50. Vaněk,
58. Vaněk.
Deváté utkání
HC RT Torax Poruba - LHK
Jestřábi Prostějov 2:4 (1:1, 1:1,
0:2)
Branky a nahrávky: 12. Pavlačka
(Vaněk, Wolf), 34. Vaněk (Krayzel, Buček) – 19. Zachar (Černý),
36. Kumstát (Zachar, Černý), 43.
Handl (Smejkal, Duba), 51. Zachar (Kaluža).
Desáté utkání
LHK Jestřábi Prostějov – HC
Frýdek-Místek 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Černý
(Šebek, Zachar), 58. Novosad
(Berčák, Zachar) – 28. Hrubý
z trestného střílení, 37. Hrubý (Teper).

Celková zápasová bilance
10 utkání – 4 vítězství, 2 remízy,
4 porážky – skóre 33:31.

Individuální statistiky
Brankáři
Adam Vrba: průměr inkasovaných gólů 2,75, úspěšnost zásahů
91,0 procenta.
Lukáš Vydržel: průměr inkasovaných gólů 3,84, úspěšnost zásahů
88,5 procenta.

Obránci
Kanadské bodování: 1. Pavel
Kumstát 3 (3+0), 2. Marek Kaluža
3 (0+3), 3. Ivo Peštuka 2 (0+2), 4.
Martin Finkes 1 (1+0), 5. Jan Kolibár a Michal Tomiga 1 (0+1).
Útočníci
Kanadské bodování: 1. David
Zachar 14 (7+7), 2. Michal Černý
10 (4+6), 3. David Šebek 7 (2+5),
4. Tomáš Berčák 6 (3+3), 5. Pavel
Handl 6 (2+4), 6. Filip Smejkal,
Tomáš Stráněl a Martin Kryl 4
(1+3), 9. Lukáš Duba a Robert Jedlička 3 (2+1), 11. Zdeněk Novosad
2 (2+0), 12. Petr Žajgla 2 (1+1),
13. David Konečný 1 (1+0), 14.
Jaromír Matoušek 1 (0+1).

rozlosování 2. hokejové ligy mužů - skupina „Východ“ 2012-2013
Vsetín - Přerov (17.30), Poruba - Valašské Meziříčí, Nový Jičín - Karviná, Havířov - Opava, Prostějov - Frýdek-Místek
9. KOLO, sobota 20. října 2012,
17.00 hodin:
Přerov - Poruba, Valašské Meziříčí
- Havířov, Karviná – Prostějov, Frýdek-Místek - Vsetín, Opava - Nový
Jičín
10. KOLO - vložené zápasy sousedů v tabulce, středa 24. října 2012:
1. místo vs. 2. místo, 3. místo vs. 4.
místo, 5. místo vs. 6. místo, 7. místo
vs.8. místo, 9. místo vs. 10. místo
11. KOLO - vložené zápasy sousedů v tabulce, sobota 27. října 2012:
2. místo vs. 1. místo, 4. místo vs. 3.
místo, 6. místo vs. 5. místo, 8. místo
vs. 7. místo, 10. místo vs. 9. místo
12. KOLO, středa 31. října 2012,
18.00 hodin:
Opava - Prostějov, Přerov - Havířov,
Vsetín - Poruba (17.30), Valašské
Meziříčí - Nový Jičín, Karviná – Frýdek-Místek
13. KOLO, sobota 3. listopadu
2012, 17.00 hodin:
Nový Jičín - Přerov, Havířov - Poruba, Frýdek-Místek - Opava, Prostějov - Valašské Meziříčí, Karviná
- Vsetín
14. KOLO, středa 7. listopadu
2012, 18.00 hodin:
Přerov - Prostějov, Poruba - Nový
Jičín, Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek, Opava - Karviná, Vsetín Havířov (17.30)
15. KOLO, sobota 10. listopadu
2012, 17.00 hodin:
Frýdek-Místek - Přerov, Nový Jičín
- Havířov, Karviná - Valašské Meziříčí, Prostějov - Poruba, Opava
- Vsetín

16. KOLO, středa 14. listopadu
2012, 18.00 hodin:
Havířov - Prostějov, Přerov - Karviná, Poruba - Frýdek-Místek,
Valašské Meziříčí - Opava, Vsetín
- Nový Jičín (17.30)
17. KOLO, sobota 17. listopadu
2012, 17.00 hodin:
Opava - Přerov, Prostějov - Nový
Jičín, Karviná - Poruba, Frýdek-Místek - Havířov, Valašské Meziříčí - Vsetín
18. KOLO, středa 21. listopadu
2012, 18.00 hodin:
Vsetín - Prostějov (17.30), Přerov Valašské Meziříčí, Poruba - Opava,
Nový Jičín - Frýdek-Místek, Havířov - Karviná
19. KOLO, sobota 24. listopadu
2012, 17.00 hodin:
Přerov - Vsetín, Valašské Meziříčí - Poruba, Karviná - Nový Jičín,
Opava – Havířov, Frýdek-Místek
- Prostějov
20. KOLO, středa 28. listopadu
2012, 18.00 hodin:
Prostějov - Karviná, Poruba - Přerov, Havířov - Valašské Meziříčí,
Nový Jičín - Opava, Vsetín - Frýdek-Místek
21. KOLO - vložené zápasy sousedů v tabulce, sobota 1. prosince
2012:
1. místo vs. 2. místo, 3. místo vs.
4. místo, 5. místo vs. 6. místo, 7.
místo vs. 8. místo, 9. místo vs. 10.
místo
22. KOLO - vložené zápasy sousedů v tabulce (středa 5. prosince
2012:
2. místo vs. 1. místo, 4. místo vs.
3. místo, 6. místo vs. 5. místo, 8.
místo vs. 7. místo, 10. místo vs. 9.
místo

23. KOLO, sobota 8. prosince
2012, 17.00 hodin:
Prostějov - Opava, Havířov - Přerov,
Poruba - Vsetín, Nový Jičín - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Karviná
24. KOLO, středa 12. prosince
2012, 18.00 hodin:
Přerov - Nový Jičín, Poruba - Havířov, Opava - Frýdek-Místek, Vsetín
– Karviná,Valašské Meziříčí - Prostějov
25. KOLO, sobota 15. prosince
2012, 17.00 hodin:
Prostějov - Přerov, Nový Jičín Poruba, Frýdek-Místek - Valašské
Meziříčí, Karviná - Opava, Havířov
- Vsetín
26. KOLO, středa 19. prosince
2012, 18.00 hodin:
Přerov - Frýdek-Místek, Havířov
– Nový Jičín, Poruba - Prostějov,
Valašské Meziříčí - Karviná, Vsetín
– Opava (17.30)
27. KOLO, sobota 22. prosince
2012, 17.00 hodin:
Prostějov - Havířov, Karviná - Přerov, Frýdek-Místek - Poruba, Opava - Valašské Meziříčí, Nový Jičín
- Vsetín
28. KOLO - vložené zápasy regionálních rivalů, čtvrtek 27. prosince
2012, 18.00 hodin:
Prostějov - Přerov, Karviná - Havířov, Nový Jičín - Frýdek-Místek,
Opava - Poruba, Vsetín - Valašské
Meziříčí.
29. KOLO - vložené zápasy regionálních rivalů, sobota 29. prosince
2012, 17.00 hodin:
Přerov - Prostějov, Havířov - Karviná, Frýdek-Místek - Nový Jičín,
Poruba – Opava, Valašské Meziříčí
- Vsetín.

30. KOLO, sobota 5. ledna 2013,
17.00 hodin:
Přerov - Opava, Poruba - Karviná,
Nový Jičín - Prostějov, Havířov - Frýdek-Místek, Vsetín - Valašské Meziříčí
(neděle 17.30)
31. KOLO, středa 9. ledna 2013,
18.00 hodin:
Prostějov - Vsetín, Valašské Meziříčí
- Přerov, Opava - Poruba, Frýdek-Místek - Nový Jičín, Karviná - Havířov
32. KOLO, sobota 12. ledna 2013,
17.00 hodin:
Prostějov - Frýdek-Místek, Vsetín
- Přerov (neděle 17.30), Poruba - Valašské Meziříčí, Nový Jičín - Karviná,
Havířov - Opava
33. KOLO, středa 16. ledna 2013,
18.00 hodin:
Přerov - Poruba, Valašské Meziříčí Havířov, Frýdek-Místek - Vsetín, Karviná - Prostějov, Opava - Nový Jičín
34. KOLO, sobota 19. ledna 2013,
17.00 hodin:
Opava - Prostějov, Přerov - Havířov,
Vsetín - Poruba (neděle 17.30), Valašské Meziříčí - Nový Jičín, Karviná
- Frýdek-Místek
35. KOLO, středa 23. ledna 2013,
18.00 hodin:
Prostějov - Valašské Meziříčí, Nový
Jičín - Přerov, Havířov - Poruba, Frýdek-Místek - Opava, Karviná - Vsetín
36. KOLO, sobota 26. ledna 2013,
17.00 hodin:
Přerov - Prostějov, Poruba - Nový
Jičín, Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek, Opava - Karviná, Vsetín - Havířov
(neděle 17.30)
37. KOLO, středa 30. ledna 2013,
18.00 hodin:
Prostějov - Poruba, Frýdek-Místek Přerov, Nový Jičín - Havířov, Karviná
- Valašské Meziříčí, Opava - Vsetín

38. KOLO, sobota 2. února 2013, 17.00
hodin:
Havířov - Prostějov, Přerov - Karviná, Poruba - Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí Opava, Vsetín - Nový Jičín (neděle 17.30)
39. KOLO, středa 6. února 2013, 18.00
hodin:
Prostějov - Nový Jičín, Opava - Přerov,
Karviná - Poruba, Frýdek-Místek - Havířov, Valašské Meziříčí - Vsetín
40. KOLO, sobota 9. února 2013, 17.00
hodin:
Vsetín - Prostějov (neděle 10. února,

17.30 hodin), Přerov - Valašské Meziříčí,
Poruba - Opava, Nový Jičín - Frýdek-Místek, Havířov - Karviná
41. KOLO, sobota 16. února 2013,
17.00 hodin:
Přerov - Vsetín, Valašské Meziříčí - Poruba, Karviná - Nový Jičín, Frýdek-Místek
- Prostějov, Opava - Havířov
42. KOLO, středa 20. února 2013, 18.00
hodin:
Prostějov - Karviná, Poruba - Přerov,
Havířov - Valašské Meziříčí, Nový Jičín
- Opava, Vsetín - Frýdek-Místek (17.30).

účastníci 2. ligy ČR-skupina „Východ“
LHK Jestřábi Prostějov
HC AZ Havířov 2010
HC RT Torax Poruba
HC Nový Jičín
HC Frýdek-Místek
HC Karviná
VHK Vsetín
HC Zubr Přerov
HC Slezan Opava
HC Bobři Valašské Meziříčí

Lední hokej
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

pro sezónu 2012-2013

představujeme kompletní "A"-mužstvo, realizační tým a vedení
LHK Jestřábi Prostějov

1

ADAM VRBA
A
brankář

L KÁŠ
LU
ÁŠ VYDRŽEL
YDRŽ
DR L
LUKÁŠ
brankář
bra

3

• Dosavadní působiště: Slezan Opava, Sareza Ostrava, HC Vítkovice, KLH Narozen: 4. srpna 1982
Výška: 178 cm
Chomutov, HC Havířov, Draci Šumperk, DHK Latgale (Lotyšsko),
o), IK Trondheim
Váha: 77 kg
(Norsko), Phantoms Deurne (Belgie), Jestřábi Prostějov, AZ Havířov.
vířov.

6

IVO PEŠTUKA
obránce

krajánka,
Jd o kraj
Jde
ajánka který přišel z Olomouce, aby se vyhrál a vrátil se do
do výhodného zaměstnání přehodnotil svoje
I. lligy.
igy. Po
ig
Po nastoupení
nas
privilegia
priv
vilileg
egia
ia a držím
dr mu palce, aby se hokejem bavil a zůstal v Prostějově.
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Držení hole: levé

JAN KOLIBÁR
obránce

17

MARTIN FINKES
obránce
ob

Honzu trochu zrazuje zdraví, ale doufám, že letos již nakoukne do I. ligy.
Měl by ovšem trochu zlepšit životosprávu, která zůstavá jeho slabší
stránkou.

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov, HC Olomouc.

MARTIN DUFKA
obránce
ob

Narozen: 30. května 1990
Výška: 190 cm
Váha: 97 kg
Držení hole: levé

MAREK KALUŽA
obránce

Martin
M
artin je na
nnadějný
děj junior, který by pomalu měl nakukovat do A týmu.
Jsem
že se bude učit od starších hráčů a nabírat
Js
sem ppřesvědčený,
řeesvěd
zkušenosti.
zkuš
ušen
enos
ostiti.

LUKÁŠ DUBA
útočník

69

PETR ŽAJGLA
útočník
úto

útočník
úto

Narozen: 1. srpna 1977
Výška: 184 cm
Váha: 93 kg
Držení hole: levé

14

PAVEL HANDL
útočník

TOMÁŠ BERČÁK
útočník

Narozen: 21. prosince 1984
Výška: 177 cm
Váha: 75 kg
Držení hole: levé

16

TOMÁŠ STRÁNĚL
útočník
úto

Narozen: 2. října 1989
Výška: 184 cm
Váha: 91 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, HC Přerov, Jestřábi Prostějov.
stějov.

MARTIN KRYL
útočník
úto

7

Adresa:
Telefon/fax:
Internet:
E-mail:
Klubové barvy:
Kapacita stadionu:

Olomoučák
Je to Olom
omouč bydlící v Prostějově a pro hokej je schopen hodně
obětovat.
ob
bět
ětovvat
a . Pr
PProto
ot jsem rád, že u nás zůstal. Jde o velmi platného hráče,
schopného
scho
hopn
pnéh
é o sstrhnout ostatní.
Narozen: 15. února 1981
Výška: 184 cm
Váha: 91 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Olomouc, HC Prostějov, HC Znojmo,
o, HC Olomouc,
HC Havířov.

ROBERT JEDLIČKA
útočník
úto

Narozen: 17. června 1986
Výška: 186 cm
Váha: 66 kg
Držení hole: levé

15

Narozen: 11. září 1989
Výška: 188 cm
Váha: 95 kg
Držení hole: levé

24

DAVID ZACHAR
útočník
úto

prostějovského
hokeje. Bohužel, zranění ho trochu zbrzdilo
Ta
Talent
pro
rostějo
v je
jeho
h hhokejové
okkejo kariéře. Věřím ale, že letos bude patřit mezi tahouny
týmu.
týmu
mu.
Narozen: 13. března 1990
Výška: 186 cm
Váha: 88 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov, HC Olomouc.

Narozen: 28. dubna 1991
Výška: 185 cm
Váha: 90 kg
Držení hole: levé

25

DAVID PROKOP

Benjamínek
mužstva, který o svoji pozici v něm musí bojovat. Je to
B
enjamínnek
e m
alee snaživý
s až
sn
aživvý kluk,
klu který na trénincích dře naplno. Může mít skvělou budoucnost.
douc
ucno
nost
s.

Je sice odchovancem Prostějova, ale přes náš nesouhlas odešel do
Olomouce. Teď je tu na rozehrání po zranění a měl by nastoupit v juniorce. Možná dostane šanci v A týmu, ale musí přesvědčit.

U stadionu
t di
d
1
1, P
Prostějov
těj
ěj 79601
796
601
01
582 333 309
www.lhkjestrabi.cz
lhkjestrabi@seznam.cz
červená, zlatá, černá, bílá
5125 diváků
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• Dosavadní působiště: HC Prostějov, HC Olomouc, Jestřábi Prostějov, Zubr
Přerov, Uherské Hradiště.

útočník
úto

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov.

Narozen: 6. listopadu 1981
Výška: 182 cm
Váha: 92 kg
Držení hole: pravé

Robin
R
obin si zzačíná
ačíná uvědomovat, že si musí plnit svoje úkoly na ledě a že
trenér
máá vž
tren
enér
é m
vvždy
dy pravdu. Potřebuje nad sebou pevnou ruku, aby nepromarnil
marn
rnilil ttalent.
a en
al
ent.

útočník

Narozen: 6. října 1991
Výška: 173 cm
Váha: 75 kg
Držení
e hole:
o e levé
e

9

útočník
úto
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• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov.

• Dosavadní působiště: DS Olomouc, HC Olomouc, HC Vítkovice, HC Narozen: 11. června 1973
ovy Vary, ŠKP
Prostějov, Slezan Opava, BH Prostějov, HC Olomouc, Karlovy
Výška: 178 cm
C Havířov, HC
Poprad (Slovensko), HC Prostějov, HC Zlín, HC Znojmo, HC
Váha: 90 kg
Prostějov, Kometa Brno, HC Olomouc.
Držení hole: levé

FILIP SMEJKAL

DAVID KONEČNÝ

Minulý
Mi
Minu
n lýý rok
ok ho zastavila hned dvě zranění, takže letos trochu zaostává
z minulých let, ale jeho čas přijde.
za ssvými
vými
vý
m vvýsledky
ýl
ýs

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov.

Ikona
prostějovského
klubu, oblíben u fanoušků a jeden z kvalitních
Ik
kona pro
ostějo
domácích
hráčů. Stále má hokej rád a je ochoten předávat zkušenosti
do
omá
m cí
cích
c hrá
mladým.
mlad
adým
ým..

malý
bojovník, silný u mantinelu, ale musí zjistit, že není
Ta
Takový
m
a ý Duba,
al
D
sám.
naa lledě
e ě sá
ed
ám.
m ZZa poslední rok udělal ale na sobě kus práce, bude plathráčem.
ným
m hr
hráč
áčeem.

Doplatil dříve na pravidlo startů mladých hráčů. Začíná ale na sobě
a svém herním projevu pracovat a pokud to dopiluje, bude platným
hráčem do budoucna.

13

útočník
úto

91

• Dosavadní působiště: HC Olomouc, HC Uničov.

Narozen: 14. října 1993
Výška: 175 cm
Váha: 85 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: Jestřábi Prostějov.

MICHAL ČERNÝ

Měl by zacelit odchod Stejskala a zatím svůj úkol plní. Uvidíme dál, jak
se bude zabydlovat v kabině, zda bude schopen být jednou z vůdčích
osobností.

Stálý
smíšek,
St
Stál
á ý smíš
šek, aale dobrý hráč a také výborný trenér. A to na něm oceňuji,
určité
že ppřes
řess ur
ře
urč
čité problémy se dal dohromady a našel si cestu v životě.

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Kometa Brno, HC Blansko,
ansko, Technika
Brno, SHK Hodonín, Jestřábi Prostějov, Technika Brno.

Narozen: 15. září 1990
Výška: 182 cm
Váha: 83 kg
Držení hole: levé

Narozen: 12. října 1993
Výška: 191 cm
Váha: 74 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Vsetín, HC Prostějov, Draci Šumperk, HC
Olomouc, HC Havířov.

21

Junior, o kterém platí to samé co o Davidu Prokopovi. Pokud se chce
stát nedílnou součástí týmu, musí o svoji pozici tvrdě bojovat.

jeden z nejchytřejších hráčů, co jsem kdy poznal. Obětavý
Tak toto jjee jed
Tak
člověk
člov
ověk
ěk i hhráč
ráč a udělám všechno, aby v Prostějově zůstával i další léta.
rá

Dříč a obětavý kluk do kabiny. Přeji mu, ať ho nezradí zdraví a ať je
dlouho u nás v týmu.Často výkon celého mančaftu stojí a padá na něm.

DAVID ŠEBEK

útočník

20

• Dosavadní působiště: Jestřábi Prostějov.

Narozen: 5. dubna 1990
Výška: 185 cm
Váha: 85 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Prostějov, Jestřábi Prostějov.

JAROMÍR MATOUŠEK

Jeden z talentů, který by měl svoje dosavadní dobré výkony potvrdit i nadále. Nesmí ale usnout na vavřínech. Pro mužstvo je velice
užitečným hráčem.
Narozen: 13. září 1993
Výška: 182 cm
Váha: 84 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: Petra Vsetín, Poldi Kladno, HKM Zvolen
en (Slovensko),
(
)
HC Olomouc, HC Havířov, Hradec Králové, Kometa Brno, Dracici Šumperk, HC
Uničov, Slezan Opava, HS Třebíč, SK Kadaň, Sareza Ostrava,
va, HC Vsetín,
Jindřichův Hradec, Jestřábi Prostějov, SK Kadaň, HC Havířov, Salith Šumperk.

18

• Dosavadní působiště: HC Olomouc, Jestřábi Prostějov, HC Olomouc.

23

Michal
M
ichal je sn
ssnad
ad členem nastupující generace vlastních odchovanců. Je
těchto
too jjen
e nnaaatě
en
ěchto hráčích, jak se jejich osud i osud celého prostějovského
hokeje
hoke
keje
je bbude
ude vvyvíjet.
ud

Další
Da
Dalš
l í pr
pprostějovský
osstějov odchovanec, od kterého očekávám bojovnost a nasazení.
saze
zení
n . Je
J jen
jen na něm, jak bude na sobě dál pracovat. Věřím mu.

12

• Dosavadní působiště: Jestřábi Prostějov.

obránce
ob

Narozen: 2. září 1986
Výška: 183 cm
Váha: 90 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: HC Havířov, HC Orlová, HC Havířov.

• Dosavadní působiště: HC Vítkovice, Liptovský Mikuláš (Slovensko),
Slovensko), HC Narozen: 10. července 1976
Znojmo, HC Vítkovice, HC Prostějov, SKP Poprad (Slovensko),
o), HKM Zvolen
Výška: 195 cm
(Slovensko), Jestřábi Prostějov, Liptovský Mikuláš (Slovensko),
ko), HK Skalica
Váha: 103 kg
(Slovensko).
Držení hole: levé

MICHAL TOMIGA

Platí o něm to samé, co o Jirkovi Paškovi. Snad jen s tím rozdílem, že i v
Prostějově žije. Je to poctivý hráč a dříč. A prostějovský patriot.

• Dosavadní působiště: HC Olomouc, HC Zlín, Owen Soundd Attack ((USA),) Narozen: 15. srpna 1985
Výška: 189 cm
HC Zlín, HC Olomouc, TJ Šternberk, IK Frederikshavn (Dánsko),), HC Olomouc,
Váha: 92 kg
Draci Šumperk, Jestřábi Prostějov, HC Olomouc, Zubr Přerov.

76

jeden
Je to jede
en z ttahounů týmu, který své zkušenosti předává mladým a
začíná
tuto roli zvykat. Pavel je velmi poctivý a platný hráč.
začí
číná
ná ssii nnaa tu
Narozen: 26. dubna 1991
Výška: 186 cm
Váha: 70 kg
Držení hole: levé

• Dosavadní působiště: Jestřábi Prostějov

Držení hole: pravé

obránce
ob

obránce
ob
obr

Lu je jeden
Lukáš
jeden z odchovanců prostějovského hokeje a počítám, že by
let
mohl začít odvádět dobré výkony. Měl by jen zapracovat na
doo ddvou
voou le
et mo
psychice,
svéé ps
psyc
ychiice jinak je hokejově dobře připraven.

Měl by patřit k oporám týmu, navíc se bude starat o výchovu mladých
talentovaných brankářů v Prostějově. Osobně doufám, že se opět
probojuje do některého týmu z I. ligy.

JIŘÍ PAŠKA

PAVEL KUMSTÁT

Narozen: 22. února 1992
Výška: 182 cm
Váha: 70 kg
Držení hole: pravé

Narozen: 9. července 1993
Výška: 179 cm
Váha: 72 kg
Držení hole: pravé

• Dosavadní působiště: Jestřábi Prostějov.

hlavní
trenér

asistent
trenéra

vedoucí
mužstva

masér

kustod

předseda
klubu

sekretář
klubu

Petr
ZACHAR

Tomáš
SRŠEŇ

Josef
OVEČKA

Roman
OVEČKA

Oldřich
ŘEHULKA

Michal
TOMIGA

Michal
JANEČEK

www.lhkjestrabi.cz

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
Přebor Olomouckého KFS
6. kolo: Ústí - Kozlovice 1:3 (1:1) Škařupa Dohnal J. 2,Pola. Určice - Troubky 3:3 (3:2) Vodák
2,Halouzka - Stokláska 2,(1 p.k.)Němčák. Konice
„A“ - Hněvotín 1:0 (0:0) Cetkovský. Oskava Opatovice 3:0 (2:0) Svačina,Knop,Mičuda. Kralice
- 1. HFK „B“ 1:0 (0:0) Lehký. Litovel - Zlaté Hory
1:1 (0:0) Miklánek - Biedrava. Želatovice - Šternberk
4:2 (1:1) Koplík 3,Venský - Hlaváček,Vojtášek. Velké
Losiny - Dolany 0:1 (0:0) Samek.
1. Určice
7 5 2 0 18:7 17
2. Kozlovice
7 5 1 1 17:9 16
3. Konice ‘”A”’
7 4 2 1 13:7 14
4. Želatovice
7 4 1 2 18:15 13
5. Oskava
7 4 0 3 17:10 12
6. 1. HFK ‘”B”’
7 3 2 2 14:10 11
7. Ústí
7 3 2 2 10:13 11
8. Šternberk
7 3 1 3 14:12 10
9. Velké Losiny
7 2 3 2 15:13 9
10. Litovel
7 2 3 2 12:13 9
11. Troubky
7 2 3 2 12:14 9
12. Kralice
7 2 1 4 8:16 7
13. Hněvotín
7 1 2 4 9:12 5
14. Dolany
7 1 2 4 5:13 5
15. Zlaté Hory
7 0 3 4 7:15 3
16. Opatovice
7 0 2 5 7:17 2
I.A sk. „A“ muži:
6. kolo: Jeseník - Bludov 3:2 (2:1)
Nepožitek,Bříza,Maleček - Nimrichter 2. Mor. Beroun
- Šumvald 5:2 (3:1) Gálik 2,Komenda 2,Vlček R.
- Neset,Richtr. Jindřichov - Štíty 1:4 (1:2) Tezner
J. - Čech 2,Sedláček,Lakomý. Písečná - Loštice
3:1 (2:1) Novák,Hložánka,Sogel Pe. - Morávek.
Štěpánov - Leština 2:3 (1:1) Tuška,Rak - Volek
J. 2,Trunkát. Troubelice - Medlov 1:2 (1:1) Lolek
T. - Schmidt,Novák. Mohelnice „B“ - Konice „B“
nehlášeno.
1. Medlov
6 5 1 0 16:4 16
2. Bludov
6 5 0 1 16:5 15
3. Jeseník
6 4 2 0 22:9 14
4. Mor. Beroun
6 3 2 1 21:14 11
5. Loštice
6 2 2 2 8:7 8
6. Štíty
6 2 1 3 14:11 7
7. Leština
6 2 1 3 9:12 7
8. Troubelice
6 2 0 4 12:15 6
9. Štěpánov
6 2 0 4 11:15 6
10. Konice ‘”B”’
5 2 0 3 8:12 6
11. Mohelnice ‘”B”’
5 2 0 3 10:15 6
12. Písečná
6 1 2 3 6:14 5
13. Jindřichov
6 1 2 3 9:19 5
14. Šumvald
6 1 1 4 11:21 4
I.A sk. „B“ muži:
6. kolo: Dub nad Mor. - Bohuňovice 4:0
(1:0) Hegr,Hronek,Neužil,Šálek. Čechovice
- Bělkovice 3:1 (2:0) Jahl,Hodulák,Chmelík Zeman. Hlubočky - Náměšť na Hané 2:1 (0:1)
Goldscheid,Nguyen - Fišera. Haná Prostějov
- Klenovice 1:3 (1:1) Kolkop - Přikryl 2,Rozehnal.
Nové Sady - Bělotín 8:1 (2:0) Andrýsek 2,Andreev
2,Melichárek 2,Novotný,Šrom - Nesrsta. Slatinice
- Plumlov 3:1 (0:0) Prucek 2,Doležel - Hladký.
Kojetín - Lipník 2:1 (2:0) Bosák 2 - Simon.
1. Kojetín
6 6 0 0 21:7 18
2. Nové Sady
6 5 1 0 27:2 16
3. Čechovice
6 4 0 2 13:6 12
4. Dub nad Mor.
6 3 3 0 11:5 12
5. Hlubočky
6 3 1 2 11:9 10
6. Klenovice
6 3 0 3 12:11 9
7. Slatinice
6 2 2 2 8:15 8
8. Lipník
6 2 1 3 11:8 7
9. Bělkovice
6 2 1 3 7:7 7
10. Haná Prostějov 6 1 2 3 3:9 5
11. Bohuňovice
6 1 2 3 9:16 5
12. Bělotín
6 1 1 4 6:21 4
13. Náměšť na Hané 6 1 0 5 4:19 3
14. Plumlov
6 0 2 4 2:10 2
I.B sk. „A“ muži:
6. kolo: Býškovice - Mostkovice 1:1 (0:0) Struška
- Vojtíšek. Hor. Moštěnice - Beňov 1:3 (0:1) Fabián Vaněk,Schlehr,vlastní. Nezamyslice - Hranice „B“ 3:0
(1:0) Přidal,Oulehla,Horák. Lipová - Pivín 5:1 (3:1) Bros
2,Koudelka P.,Ohlídal,Liška - Bartoník. Všechovice
- Jesenec 2:1 (1:1) Přikryl 2 - Tichý P.. Vrchoslavice
- Radslavice 1:2 (0:1) Holub - Zich,Matyáš. Tovačov
- Kostelec 3:1 (0:1) Nemrava 3 - Baláž.
1. Beňov
2. Vrchoslavice
3. Tovačov
4. Hranice ‘”B”’
5. Lipová
6. Hor. Moštěnice
7. Nezamyslice
8. Kostelec
9. Jesenec
10. Radslavice
11. Všechovice
12. Pivín
13. Býškovice
14. Mostkovice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6

5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0

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

0
2
1
1
2
2
3
3
2
3
2
3
5
5

20:6 16
14:9 12
13:8 11
15:11 11
16:10 10
14:14 10
10:10 9
11:17 9
11:12 8
11:11 7
11:11 7
7:15 4
7:15 1
2:13 1

I.B sk. „B“ muži:
6. kolo: Protivanov - Velký Týnec 0:3 (0:2)
Krkoška 2,Pospíšil. Velká Bystřice - Černovír
2:1 (1:0) Pluháček,Kadlec - Dvorský. Drahlov Slavonín 3:5 (2:3) Žouželka,Pluskal,Vrba - Mikuš
2,Neťuka,Grofek,Alka. Kožušany - Doloplazy 2:0
(1:0) Šrom,Zmeškal. Haňovice - Lutín 2:4 (0:4)
Kohout 2 - šankr 2,Rec,Korner. Červenka - Maletín
6:3 (4:2) Látal 3,Vrba 2,Coufal - Michalčák 2,Obšil.
Chválkovice - Brodek u Př. 5:3 (3:0) Zahrada
2,Štrbík,Dombi,Spáčil - Nezhyba,Navrátil,Složil.
1. Chválkovice
6 3 3 0 15:7 12
2. Červenka
6 4 0 2 19:12 12
3. Kožušany
6 4 0 2 11:8 12
4. Maletín
6 3 2 1 14:12 11
5. Slavonín
6 3 1 2 16:13 10
6. Velký Týnec
6 3 1 2 10:9 10
7. Černovír
6 2 3 1 10:9 9
8. Doloplazy
6 2 2 2 13:10 8
9. Lutín
6 2 2 2 8:10 8
10. Haňovice
6 2 0 4 9:11 6
11. Velká Bystřice
6 2 0 4 4:12 6
12. Drahlov
6 1 2 3 13:17 5
13. Brodek u Př.
6 1 2 3 9:14 5
14. Protivanov
6 1 0 5 7:14 3

sport@vecernikpv.cz

Určice stále drží neporazitelnost,
obrátily i stav 0:2

Určice/jim – „Zase ty
Troubky,“ mohou si po
víkendu říkat v Určicích.
Stejně jako na jaře je
domácí pustili do rychlého
dvoubrankového vedení,
stejně jako tenkrát jim
však veškeré body nedarovali. Nyní totiž dokázal
tým
Evžena
Kučery
bleskově zareagovat a dokonce ještě do poločasu
otočit na 3:2. Hostů se jim
ale zželelo a po laciné standardce v závěru se s nimi o
body podělili.
Chodit pozdě se někdy nevyplácí a kdo zmeškal úvodní
čtvrthodinku tohoto duelu,
nestačil se divit. Místo bez-

brankového stavu totiž hned
ve třinácté minutě svítil stav
2:2. Troubky nejprve využily
pokutový kop po nastřelené
ruce, krátce na to zužitkovaly
i chybu při rozehře a po vykoupání gólmana a zásahu do
prázdné brány vedly 0:2.
„Zaskočili nás,“ nepopíral
Kučera. „Začali jsme vcelku
dobře, první pětiminutovka
byla v naší režii, pak se deset
minut povedlo hostům a dali
nám dvě branky. Jinak jsme
ale byli lepší my a zaslouženě
jsme otočili na 3:2,“ okomentoval hektický úvod.
O snížení se zasloužil Vodák,
dvě minuty nato vyrovnal
Halouzka a po půlhodině si

došel pro druhou branku v
utkání opět Vodák. Určický
kanonýr tak dosáhl již na
dvou pátou a šestou branku na
podzim a potvrzuje, že se při
sázce na něj trenér nemýlil.
K výhře ale ani tento úctyhodný obrat nestačil. Kvůli
poraněným vazům v kotníku
musel střídat Michal Skopalík a po další zbytečné ruce
využili hosté standardku z asi
třiceti metrů. Domácí trenér
přesto nebyl zklamaný, v
rámci možností bral i remízu
a udržení dlouhé série neporazitelnosti.
„Jsem spokojen, jak jsme utkání zvládli, i když se škoda,
že jsme remizovali. Od

3:3

TJ Sokol Určice
FK Troubky

(3:2)

Branky Určic: Los 2
Rozhodčí: Horák – P. Dorušák, Slota

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petržela, Skopalík (57. Pospíšil), Peka, Ján –
Bokůvka, Vaněk (75. Matoušek), Los, Hochman (86. Holly)
– Vodák, Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.

začátku sezony se potýkáme
s marodkou. Teprve do
Kozlovic jsme jeli poprvé
kompletní, ale pak se mi
opět mužstvo rozpadlo a
dávali jsme to horko těžko
dohromady. Když máte čtyři
lidi v úterý a šest v pátek
na tréninku, tak toho moc
neuděláte,“ povzdechl si.

Kvůli nakopnutí z minulého
utkání mu chyběl Javořík,
Hochman hrál s horečkou,
s lehčími patáliemi bojují
Los, Holly, Matoušek, nově
na marodku přibyl Skopalík. I tak si Určice pojistily první místo, stále ho
drží s nejlepším útokem i
obranou.

Konice vyhrála 1:0 a posunula se na třetí místo
Konice/jim – Výsledek 1:0
je z hlediska bodů stejně
cenný jako kterákoliv jiná
výhra. Tímto heslem se
řídil i v Konici a ke třem
bodům jim tak stačila
jedna dobře zahraná standardní situace. Série dvou
remíz a jedné porážky tak
skončila, tým Romana
Jedličky podruhé v sezoně
doma zvítězil. Navíc opět
s čistým kontem v podání
Petera Kmecika.
V utkáních proti Želatovicím
i
Opatovicích
doplatili
Koničtí na útočení do plných
a rychlé brejky soupeře, teď
změnili taktiku a také oni se
nikam netlačili a vyčkávali.
Znamenalo to větší oddech

rozdílem. „Vystřídali a asi
se nedohodli, kdo kde má při
bránění být, protože dva naši
zůstali na pětce sami,“ popsal gólový moment domácí
kouč.
Do sestavy se mu po lehčím
zranění vrátil Jaromír Rus.
Nezvykle nenaskočil na
postu stopera, ale na pravém
beku místo odcházejícího
Pavla Křečka. Jako nejstarší
hráč Konice se ale přílišného
počtu rychlostních soubojů
obávat nemusel. „Hráli jsme
o trošku níž a nebylo potřeba
tolik běhat. Soupeř měl
vysoké útočníky do soubojů,
takže žádné sprinterské
souboje nehrozily,“ vysvětlil
svůj tah Jedlička.

pro obranu i méně šancí na
obou stranách.
„Nemůžeme prorazit hlavou
zeď. Neútočili jsme za
každou cenu, ale oni také
ne. Spíše se hrálo uprostřed.
Bylo to bez šancí, jen sem
tam náznaky. Oboustranně
opatrný zápas, nikdo se nikam nehnal. Čekalo se na
jednu chybu a udělali ji hosté,“ shrnul devadesát odehraných minut Jedlička.
Rozhodlo
se
necelou
čtvrthodinu před koncem.
Na centr Martina Schöna si
naskočil neobsazený Otakar Cetkovský a stejně jako
proti Kralicím hlavou nezaváhal. Stejně jako na jaře
tak zvítězila nejtěsnějším

1:0

Sokol Konice
FC Hněvotín

(0:0)

Branka: 78. Cetkovský
Rozhodčí: Slabý – Štětka, Křepský

Sestava Konice:
Kmecik – Rus, Cetkovský, Řehák, Růžička – Dostál, Bednář, Klobáska, Schön, Směták – Novotný.
Trenér: Roman Jedlička.

Podruhé v řadě nechyběl v
základní sestavě domácích
Martin Dostál, v sobotu poprvé zvládl celou
porci devadesáti minut.
Stejně jako všichni jeho
spoluhráči, Konice totiž

ani
jednou
nestřídala.
Nyní zajíždí Konice na
cizí trávník, ve šlágru kola
nastoupí coby třetí tým
krajského přeboru proti
druhým Kozlovicím. Hraje
se v neděli od čtyř.

Také Kralickým stačila proti Holici jediná branka

Kralice na Hané/jim – Nevídaný jev se v sobotu povedl
fotbalistům Kralic. Poprvé
v letošní sezoně a vlastně
již od 26. kola loňského
ročníku nedostali ani jednu branku. Zatímco tehdy
to stačilo na bod za remízu
0:0, nyní z toho byl zásluhou netradičního zakončení
plný zisk.
Hosté z Holice spoléhají v B-týmu dlouhodobě na mladé
hráče těsně po přechodu z dorostenecké kategorie, spoustu mladíčků má na soupisce
i kralický výběr. Při jejich
plném nasazení se mohlo s
trochou nadsázky jednat o
duel hráčů do třiadvaceti let.
Domácí trenér Petr Gottwald

ale nechtěl soupeře v žádném
případě podcenit.
„Holice se vždy mohla pyšnit
dobrou mládežnickou základnou. Vždy se prezentují organizovanou hrou odzadu s přihrávkami do nohy, jsou velice
dobře technicky vybaveni,“
odmítl, že by šlo o jednoduchého protivníka.
V prvním poločase se podle
něj hrál pohledný fotbal a
jeho hráči měli navrch, druhý
už byl ubojovanější. Opět pak
přišla ke slovu lepší fyzická
připravenost jeho hráčů, o
čemž svědčí dvojice střídání
až v posledních minutách.
V pětašedesáté minutě navíc
přišla jediná branka a po ní se
již hosté na nic nezmohli.

Krajský přebor starší dorost
6. kolo: Mohelnice - 1.FC Vikt. Přerov 4:3 (1:1)
Kneif,Rozman,Marák,Najman - Pochyba,Trnčík,Bouchalík.
Černovír - Čechovice 6:0 (3:0) Kupka 2,Zapletal
2,Pešák,Kesler. Nemilany - Velký Týnec 9:1 (3:1) Zdařil
2,Kadlec 2,Ryšánek,Humpál,Stříž,Horecký,Pavelka Coufal. Šternberk - Konice 5:0 (2:0) Sláma 3,Mejzlík 2.
1. Nemilany
6 5 0 1 27:6 15
2. Mohelnice
6 5 0 1 25:8 15
3. Šternberk
6 4 0 2 17:11 12
4. 1.FC Vikt. Přerov
6 3 0 3 14:14 9
5. Velký Týnec
6 2 2 2 16:24 8
6. Konice
6 2 1 3 7:15 7
7. Černovír
6 1 1 4 12:21 4
8. Čechovice
6 0 0 6 9:28 0

O stěžejní moment se postaral
Jaroslav Lehký, pro něj však
velmi netypický. Vyhlášený
brejkový hráč využil standardní situaci a hlavou poslal
Kralice do vedení. „Útočník
musí umět zakončit vším.
Párkrát již hlavičkoval, ale nikdy z toho nebyla branka ani
její ohrožení. Ještě si ho vychutnám na tréninku,“ smál
se po utkání Gottwald.
Poprvé využil služeb nové posily Jakuba Jamricha, na plac
ho poslal zhruba pět minut
před koncem. Mladý středopolař nezklamal, stále je to ale
o fyzičce. „Musí se do toho
dostat a začít od začátku. Celé
prázdniny opravdu netrénoval,
je to na něm vidět. Na tréninky

Krajský přebor mladší dorost
6. kolo: Nemilany - Velký Týnec 1:4 (1:0) Odehnal
- Petrenec,Fabiš,Guba,Hrudník. Černovír - Čechovice 0:5 (0:3) Kiška,Bílý,Nejezchleb,Wolker,Kra
vák. Mohelnice - 1.FC Vikt. Přerov 1:1 (1:0) Ryba
D. - Skopal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohelnice
Čechovice
1.FC Vikt. Přerov
Černovír
Velký Týnec
Nemilany
Konice

5
5
5
5
6
5
5

4
4
3
2
1
1
0

1
1
2
0
1
0
1

0
0
0
3
4
4
4

22:3
18:5
17:8
11:15
9:18
6:19
4:19

13
13
11
6
4
3
1

1
1
1
3
3
4
5
6
5
6
7
5
8

30:8
18:10
36:5
22:22
12:21
9:34
12:24
10:30
9:24
9:23
4:20
7:40
7:42

17
17
16
11
9
8
7
6
5
4
3
3
0

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
Moravskoslezská liga dorostu U-17
8.kolo:Sigma Olomouc - Kroměříž 5:0 (3:0), Fastav Zlín Baník Ostrava 2:4 (0:1), SFC Opava - Hodonín 2:0, Zbrojovka
Brno - HFK Olomouc 4:0 (2:0), Fotbal Třinec - 1.SC Znojmo
1:1 (0:0), Vysočina Jihlava - FC Hlučín 3:1 (2:0), MFK Karviná
- 1.SK Prostějov 2:0 (0:0), Frýdek-Místek - 1.FC Slovácko 1:2
(1:2), MSK Břeclav - Vyškov 0:1 (0:1)
1. FC Baník Ostrava
7 7 0 0 44:7 21
2. FC Vysočina Jihlava 8 7 0 1 29:6 21
3. MFK OKD Karviná 8 6 1 1 17:12 19
4. SK Sigma Olomouc 8 6 0 2 35:6 18
5. FC Fastav Zlín
8 5 2 1 38:14 17

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FC Zbrojovka Brno
Slezský FC Opava
1.FC Slovácko
1.SC Znojmo
RSM Hodonín
SK Slavia Kroměříž
FK Fotbal Třinec
Městský SK Břeclav
FC Hlučín
MFK Frýdek-Místek
MFK Vyškov
1.HFK Olomouc
1.SK Prostějov

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

5
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

2
2
1
2
3
2
1
0
2
1
0
3
0

FC Kralice na Hané
1.HFK Olomouc „B“

Opatovice
Nové Sady
Doloplazy
Lipník
Hor. Moštěnice
Litovel
Hlubočky
Kostelec
Želatovice
Mor. Beroun
Tovačov
Brodek u Př.
Náměšť na Hané
Určice

(0:0)

Branka: 65. Lehký
Rozhodčí: Chládek – Motlíček, Válek

Sestava Kralic:
Urbánek – Trnavský, Martinka, Neoral, Chvojka – Valtr,
Kocourek, Vybíhal (85. Jamrich), Vitásek – Cibulka, Lehký
(90. Martinec).
Trenér: Petr Gottwald.

ale chodí poctivě, a přestože
příští týden odchází na školu
do Ostravy, bude s Romanem
Kocourkem dojíždět na veškeré tréninky,“ libuje si Gotwald.
Do sestavy se mu vrátil i Michal Trnavský, když na pra-

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
6. kolo: Hor. Moštěnice - Doloplazy 2:2 (1:1),
Želatovice - Litovel 5:9 (0:4), Mor. Beroun - Tovačov
1:2 (0:2), Hlubočky - Náměšť na Hané nehlášeno.
Určice - Lipník 0:2 (0:1), Brodek u Př. - Opatovice 3:9
(2:4),
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1:0

6
5
6
6
6
6
5
5
6
5
6
6
5
5

6
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0

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

0
0
1
2
2
3
2
2
3
3
4
4
4
5

32:9
32:5
24:13
14:11
17:19
26:23
14:11
15:14
17:24
14:19
8:24
15:27
11:27
3:16

18
15
11
10
10
9
9
7
7
6
6
4
1
0

Okresní přebor mladších
žáků
1.kolo: Čechovice-Haná Prostějov 3:1 (2:0),
Olšany-Přemyslovice 5:2 (2:1), NezamysliceKralice 8:2 (6:0), 1.SK Prostějov-Plumlov 4:2
(0:1), Bedihošť-Pivín 0:6 (0:3), Klenovice-Brodek
u Konice 11:1 (3:1), Otaslavice-Brodek u PV 3:1
(3:1
1. Čechovice
5 5 0 0 33:4 15
2. Pivín
5 3 1 1 24:9 10
3. Olšany
5 3 1 1 22:19 10
4. Otaslavice
5 3 0 2 15:16 9
5. Brodek u PV
5 3 0 2 10:13 9

vém beku zaskočil za vykartovaného Radka Jana. A vedl si
na jedničku. „Líbí se mi jeho
přístup k tréninkům, problémem je pouze jeho práce. V
sobotu si ale vedl excelentně,“
ocenil trenér jeho přínos.

Moravskoslezská liga dorostu U-19
7.kolo: HFK Olomouc - SK Líšeň 3:0 (1:0), Kroměříž - HFK
Třebíč 3:2 (2:2), Vítkovice 1919 - Sigma Olomouc 1:0 (1:0),
Hodonín - MSK Břeclav 2:2 (1:1), Vyškov - Frýdek-Místek
1:2 (1:0), FC Hlučín - MFK Karviná 1:2 (0:2), 1.SK Prostějov
- Fotbal Třinec 3:2 (0:0)
1.MFK OKD Karviná
7 6 0 1 19:10 18
2. SK Sigma Olomouc 7 5 1 1 23:5 16
3. SK Slavia Kroměříž 6 5 0 1 12:5 15
4. MFK Frýdek-Místek 7 5 0 2 14:11 15
5. 1.SC Znojmo
6 3 2 1 12:9 11
6. 1.SK Prostějov
6 3 0 3 12:13 9
7. SK Líšeň
7 3 0 4 10:11 9
8. RSM Hodonín
6 2 2 2 8:6 8
9. FC Hlučín
6 2 2 2 9:9 8
10. FC Vítkovice 1919 6 2 2 2 3:6 8
11. 1.HFK Olomouc
6 2 1 3 7:17 7
12. MFK Vyškov
7 1 3 3 10:11 6
13. FK Fotbal Třinec
7 1 1 5 4:10 4
14. Městský SK Břeclav 7 0 2 5 6:15 2
15. Horácký FK Třebíč 7 0 2 5 9:20 2
6. 1.SK Prostějov
5 2 2 1 24:15 8
7. Nezamyslice
5 2 1 2 23:23 7
8. Kralice
5 2 0 3 13:25 6
9. Bedihošť
4 1 1 2 15:16 4
10. Haná Prostějov
4 1 1 2 14:16 4
11. Přemyslovice
4 1 1 2 12:22 4
12. Klenovice
3 1 0 2 17:9 3
13. Plumlov
4 1 0 3 11:13 3
14. Brodek u Konice
5 0 0 5 4:37 0
Kanonýři: 7 - Ježek Jan (Pivín),6 - Pátek Tomáš
(Klenovice), Soldán Radek (Nezamyslice), 5 - Páleník
Jakub (Čechovice), Soldán Radek (Nezamyslice),

www.vecernikpv.cz

Víkend v číslech
II.třída
6.kolo: Čechovice "B"-1.SK Prostějov B 1:2
(1:0), Nakládal - Jodl, Peka, Držovice-Kralice B
3:3 (2:1), Fifenda, Rolný, Šťastný - Petržela 2,,
Určice B-Olšany 1:4 (0:2), Halouzka - Navrátil,
Procházka, Soldán, Škop, Zdětín-Otinoves 1:5
(1:3), Keluc - Zapletal 4, Borovský, VyšoviceHvozd 1:4 (0:1), Škop - 2, Poles, Vánský,
Otaslavice-Přemyslovice "A" 3:1 (0:1), Kaláb,
Koudelka, Vlachynský - Kučera, Haná Prostějov
B-Vrahovice 2:1 (1:1), Jančiar, Lošťák - Farný,
Smržice-Brodek u PV 6:0 (1:0), 4,, Bošek.
15.kolo: Určice B-Smržice 3:0 (1:0), Halouzka 2,
Vodák.
1. 1.SK Prostějov B8 8 0 0 33:8 24
2. Hvozd
8 6 0 2 26:18 18
3. Smržice
8 4 2 2 24:11 14
4. Brodek u PV 8 4 1 3 26:18 13
5. Čechovice "B" 7 4 1 2 14:6 13
6. Otaslavice
8 3 4 1 17:11 13
7. Olšany
8 4 0 4 14:21 12
8. Určice B
8 4 0 4 17:27 12
9. Vrahovice
8 3 2 3 16:13 11
10. Zdětín
8 3 2 3 18:24 11
11. Otinoves
7 3 1 3 21:19 10
12. Držovice
8 2 2 4 17:24 8
13. Přemyslovice "A"8 1 2 5 14:22 5
14. Haná Prostějov B8 1 2 5 10:18 5
15. Kralice B
8 1 2 5 12:22 5
16. Vyšovice
8 1 1 6 8:25 4
Kanonýři: 14 - Zapletal Petr (Otinoves), 7 - Keluc
Lubomír (Zdětín), Piňos David (Brodek u PV), 6 Halouzka Petr (Určice B), .
III. třída
6.kolo: Dobromilice-Bedihošť 2:2, Němčice-Ivaň
9:0 (6:0), Vícov-Ptení 1:1, Zdětín B-Mostkovice
B 2:1, Pavlovice-Kostelec B 3:0, Horní ŠtěpánovPivín B 5:0, Tištín-Vrahovice B 8:2 (4:2),
Nezamyslice B-Brodek u Konice 5:0 (3:0), branky:.
1. Bedihošť
8 7 1 0 29:8 22
2. Němčice
8 6 0 2 38:9 18
3. Dobromilice 8 5 2 1 21:13 17
4. Horní Štěpánov 8 5 1 2 19:6 16
5. Nezamyslice B 8 5 1 2 17:7 16
6. Pavlovice
8 4 3 1 15:9 15
7. Zdětín B
8 4 1 3 14:10 13
8. Ptení
8 3 2 3 16:17 11
9. Tištín
8 3 1 4 21:17 10
10. Pivín B
8 3 1 4 15:27 10
11. Kostelec B
8 3 0 5 12:15 9
12. Mostkovice B 8 3 0 5 12:15 9
13. Vícov
8 2 2 4 9:15 8
14. Vrahovice B 8 2 1 5 14:27 7
15. Brodek u Konice8 0 2 6 8:26 2
16. Ivaň
8 0 0 8 3:42 0
Kanonýři: 11 - Musil Martin (Bedihošť), 10 - Bosák
David (Němčice), 5 - Hlavinka Martin (Zdětín B),
Mirga Tomáš (Bedihošť), Přikryl Jiří (Nezamyslice
B), Svobodník Jiří (Němčice), Vozihnoj Luboš
(Dobromilice), Špaček Jakub (Dobromilice),
IV. třída
6.kolo: -Hrubčice, Brodek u PV B-Tvorovice 1:0
(0:-1), Doloplazy-Malé Hradisko 3:2, BiskupicePlumlov 1:4, Čechy pod Kosířem-Skalka 2011
2:3, Protivanov B-Přemyslovice B 8:0, Jesenec
B-Želeč 5:0, Otaslavice B-Kladky 3:0.
1. Skalka 2011 8 7 0 1 37:12 21
2. Plumlov
7 6 1 0 32:7 19
3. Doloplazy
8 5 0 3 18:22 15
4. Protivanov B 6 4 2 0 23:5 14
5. Tvorovice
7 4 1 2 18:14 13
6. Biskupice
8 3 3 2 24:17 12
7. Jesenec B
7 3 3 1 12:8 12
8. Otaslavice B 6 3 1 2 17:11 10
9. Kladky
8 3 1 4 22:25 10
10. Čechy p. K. 7 2 1 4 15:23 7
11. Přemyslovice B 8 2 1 5 6:21 7
12. Hrubčice
7 1 3 3 12:17 6
13. Želeč
8 1 1 6 14:29 4
14. Malé Hradisko 7 1 0 6 8:21 3
15. Brodek u PV B 8 1 0 7 9:35 3
Okresní přebor dorostu
6.kolo: Dobromilice-Plumlov 1:3 (1:0), VolnoNěmčice, Smržice-Pivín 0:2, PřemysloviceProtivanov 1:10, Nezamyslice-Vrahovice 4:2.
1. Nezamyslice 3 3 0 0 10:3 9
2. Plumlov
3 2 1 0 6:3 7
3. Protivanov
2 2 0 0 13:2 6
4. Vrahovice
3 1 1 1 15:7 4
5. Němčice
2 1 1 0 8:2 4
6. Pivín
2 1 0 1 3:2 3
7. Smržice
3 0 1 2 3:7 1
8. Dobromilice 3 0 0 3 3:13 0
9. Přemyslovice 3 0 0 3 2:24 0
Okresní přebor žáků
2.kolo: Vyšovice-Kralice 2:3 (1:2), ProtivanovPivín, Držovice-Volno, Volno-Vrahovice, UrčicePlumlov, Dobromilice-Smržice 4:3 (2:1), KostelecBrodek u PV 7:0 (3:0),
6.kolo: , Vyšovice-Držovice 2:2, Volno-Protivanov,
Určice-Kralice 4:1, Dobromilice-Pivín 1:1, KostelecVolno, Brodek u PV-Vrahovice Nehráno.Vrahovice
se odhlásili ze soutěže, Smržice-Plumlov 2:1.
1. Kostelec
4 3 0 1 22:5 9
2. Smržice
5 3 0 2 12:11 9
3. Pivín
3 2 1 0 12:1 7
4. Držovice
4 2 1 1 14:8 7
5. Dobromilice 3 2 1 0 11:6 7
6. Protivanov
2 2 0 0 15:1 6
7. Určice
3 2 0 1 9:4 6
8. Plumlov
3 2 0 1 6:4 6
9. Kralice
4 1 0 3 5:16 3
10. Vyšovice
5 0 1 4 5:24 1
11. Brodek u PV 4 0 0 4 2:16 0
12. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0

Fotbal
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Eskáčko uspělo v Hlučíně a už je druhé!

Pozor: v tomto týdnu
dvě střetnutí doma! I bez dlouhodobě zraněného kapitána Zbožínka
Nyní čeká prostějovské fotbalisty anglický týden s vloženým
středečním dějstvím. A los rozhodl tím způsobem, že se druhé mužstvo tabulky představí dvakrát za sebou v krátkém
sledu na vlastním hřišti. Ve středu 19. září od 17.00 hodin
proti Kroměříži, v sobotu 22. září od 16.00 hodin proti Žďáru nad Sázavou. V areálu E. Valenty se tedy představí devátý
a šestnáctý celek průběžného pořadí MSFL.
„Kroměříž neměla dobrý start do soutěže, ale postupně se zvedá.
Naposledy vyhrála 3:1 v Hulíně a má dostatek rychlých hráčů,
schopných bleskově zaútočit do otevřené obrany. Sice jsme tohoto soupeře v přípravě smetli 6:0, jenže to pro nadcházející mistrák
nic neznamená. Stejně jako papírově slabší Žďár nesmíme ani
Hanáckou Slávii v nejmenším podcenit,“ nabádal Popelka.
Stěžejní bude svěřencům vtlouct do hlav, aby i doma odvedli
defenzivně stejně poctivý výkon jako při venkovních mačích.
„Kluky to před vlastními fanoušky víc táhne dopředu, ale všechno má svoje hranice. Věřím, že se z utkání s Frýdkem i Zábřehem
sami poučili, tudíž nebudou bezhlavě útočit za každou cenu, bez
ohledu na zajištění obrany. My jim to s hlavním trenérem samozřejmě opět zdůrazníme a věřím, že místo 6:4 zvítězíme třeba
2:0. To bohatě stačí,“ dodal Roman Popelka.

Výsledky 6. kola MSFL:

FC Fastav Zlín B - MSK Břeclav 1:5 (1:3). Branky: 7. Červenka - 4. Málek, 14.
Cupák, 34. Lysoněk, 58. Levčík, 88. Cupák (pen.). Diváci: 120*FK Slavia Orlová Lutyně - FC Baník Ostrava B 1:0 (0:0). Branky: 90. Přecechtěl. Diváci: 425*SK
Spartak Hulín - SK HS Kroměříž 1:3 (1:1). Branky: 44. Číhal - 8. Nevřela, 48.
Steiner, 67. Fiala. Diváci: 270*FC Hlučín - 1. SK Prostějov 1:2 (1:1). Branky: 37.
Hanus - 15. Pospíšil, 70. Papoušek. Diváci: 530*FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou - 1.
FC Slovácko B 0:2 0:1). Branky: 34. Šturma, 48. Haša. Diváci: 220* SK Uničov
- FC Slovan Rosice 0:1 (0:0). Branka: 55. Pšikal. Diváci: 209* SK Sigma Olomouc B - FK Fotbal Třinec 1:2 (0:0). Branky: 73. Heinz (pen.) - 57. Kyselý, 80.
Hupka. Diváci: 92*FK Sulko Zábřeh - MFK Frýdek-Místek 1:0 (1:0). Branka: 30.
Heidenreich. Diváci: 400*

prostějovský tým dál stoupá pořadím MSFL

Od trpké prohry s Frýdkem-Místkem jedou fotbalisté
1.SK Prostějov Moravskoslezskou ligou mužů 2012/13
jako parní válec. V 6. kole
soutěže nastoupili už počtvrté venku a ani tentokrát na
hřišti soupeře nepodlehli,
když dokázali zvítězit v kotli
velmi silného Hlučína. Tím
v tabulce přeskočili právě
svého jediného frýdeckého
přemožitele a usadili se na
báječné druhé pozici!
Domácí sice ještě před necelými třemi lety působili ve druhé
lize a Hanákům chyběl ve stoperské dvojici dlouhodobě zraněný kapitán Zbožínek (zlomené zápěstí), přesto eskáčko
zvládlo vstup do utkání výtečně. „Šli jsme do zápasu s tím,
abychom hráli zodpovědně
zezadu, s trpělivým čekáním
na šance jako v předchozím

a jeho tečované zakončení prošlo do sítě,“ popsal Popelka.
„Vsadili jsme na jiné rozesta(1:1)
v
vení
4-2-3-1 s tím, že krajní
z
záložníci
hodně podporovali
ú
útočnou
hru po křídlech a přiBranky: 37. Hanus – 15. Pospíšil, 70. Papoušek.
t
tom
jsme zahušťovali střed
Rozhodčí: Klíma – Sedláček, Caletka.
p
pole,
kde má Hlučín velkou
ŽK: Ondrušík – Krejčíř, Hunal, Hirsch. Diváků: 600.
sílu. Díky tomu se protivník
dlouho nemohl vůbec prosaSestava Hlučín:
dit, k vyrovnání mu až před
Jurák – Barcal, Čelůstka, Coufal, Dressler – Ondrušík (76.
p
přestávkou
pomohla také stanDostál), Lukáš, Skřehot, Binar (89. Štefek), Mucha – Hanus.
dardní situace,“ rekapituloval
Trenér: Pavel Hajný.
druhý lodivod bitvu dvou spoSestava Prostějova:
lufavoritů soutěže.
Bureš – Krejčíř, Hunal (73. Hloch), Pavlík, Kazár – Zelenka,
V
Vyrovnaný
boj gradoval po
Mazouch – Hirsch, Machálek, Papoušek (85. Svozil) – Pospíšil
z
změně
stran. „Druhá půle
(88. Zatloukal).
m
měla
podobný průběh jako
Trenér: František Jura.
pprvní, hrálo se pozorně z defenzivy převážně mezi šestn
náctkami.
My jsme neproměnili dvě slibné šance, domácí
venkovním duelu na Baníku 1.SK Roman Popelka.
B. To se dařilo, zvolená taktika Skóre otevřel už po čtvrthodi- pro změnu zahrozili dvěma
nám dobře vycházela,“ spoko- ně Pospíšil. „Kopali jsme stan- nepříjemnými závary. A rozjeně konstatoval asistent kouče dardku, Michal šel do souboje hodl Petr Papoušek způso-

1:2

FC Hlučín
1.SK Prostějov

bem, kterým to snad dokáže
pouze on. Pětatřicet metrů od
brány se postavil k přímému
kopu a krásně zavěsil neskutečnou střelou. V kontrolovaném závěru měl soupeř jedinou možnost, kdy Petr Pavlík
vykopl míč z prázdné brány,“
popsal Popelka.
Tři body z hlučínské tvrze
mají cenu zlata. „Oni dosud
neprohráli a během pěti kol
inkasovali jen stejný počet
gólů, takže vítězství na jejich
trávníku má svou hodnotu.
Rozhodně tam v sezoně moc
týmů neuspěje, my jsme to
proti kvalitnímu, kompaktnímu, bojovnému a disciplinovanému kolektivu dokázali.
Celý mančaft zaslouží za maximálně zodpovědný výkon
pochvalu, s bilancí venku můžeme být zatím naprosto spokojeni,“ zdůraznil Popelka.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

TABULKA MSFL PO 6. KOLE
z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
FK Fotbal Třinec
1.SK Prostějov
FK Slavia Orlová-Lutyně
Městský SK Břeclav
Městský FK Frýdek-Místek
SK Sigma Olomouc B
FC Hlučín
1.FC Slovácko B
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Slovan Rosice
SK Uničov
SK Sulko-Zábřeh
SK Spartak Hulín
FC Baník Ostrava B
FC Fastav Zlín B
FC Žďas Žďár n.Sázavou

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
4
4
3
3
3
3
2
3
2
1
2
2
1
1
0
0

R
2
1
3
2
1
1
3
0
2
4
1
1
2
1
3
1

P
0
1
0
1
2
2
1
3
2
1
3
3
3
4
3
5

S
17:6
17:13
11:7
17:8
9:6
13:12
10:7
9:8
7:7
7:7
10:11
10:14
7:10
4:7
5:13
4:21

SPORTOVNÍ POVRCHY

B
14
13
12
11
10
10
9
9
8
7
7
7
5
4
3
1

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
PŘEDEHRÁVANÉ 15. kolo, středa 19. září 2012, 17:00 hodin: Slovácko „B“ - Orlová, Prostějov - Kroměříž, Frýdek-Místek - Břeclav (16:30),
Baník Ostrava „B“ - Třinec (16:00), Zábřeh - Rosice, Hlučín - Uničov, Žďár
n. S. - Sigma Olomouc „B“ (16:30), Hulín - Zlín „B“ (16:30)
7. kolo, neděle 23. září 2012, 16:00 hodin: Rosice - Orlová (10:15), Třinec
- Uničov (sobota 22.9. 10:15), Břeclav - Sigma Olomouc „B“ (sobota 22.9.,
16:30), Kroměříž - Zlín „B“ (sobota, 22.9., 16:00), Slovácko „B“ - Hulín
(10:15), Prostějov - Žďár n S. (sobota 22.9., 16:00), Frýdek-Místek Hlučín (sobota, 22.9., 10:15), Baník Ostrava „B“ - Zábřeh (10:15)

„Eskáčko“ ovládlo
i derby v Čechovicích
První poločas patřil domácím, body
ale díky standardkám vlastní hosté
Čechovice/jim – Novou zkouškou si o víkendu prošel výběr
Davida Mezuliánka. Při sobotním duelu s čechovickou rezervou musel tým 1.SK Prostějov „B“ dotahovat poločasovou
ztrátu, po zlepšeném výkonu se mu to i podařilo. K výhře
nasměrovaly suveréna okresního přeboru rohové kopy, vyrovnání z něj vytěžil po skrumáži Jodl, vítězné branky docílil
hlavou stoper Tomáš Peka. Ještě na jaře člen čechovického
áčka. Hosté tak i poosmé v řadě vyhráli a se skóre 33:8 vládnou II. třídě.

TJ Sokol Čechovice „B“ – 1.SK Prostějov „B“ 1:2 (1:0)
Branky 1.SK: Jodl, Peka
Sestava 1.SK:
Hubál – Ovčáček, Peka, Ballek, Martínek – Komárek, Lakomý,
Pořízka, Jodl – Gryglák, Ošlejšek. Trenér: David Mezuliánek.
Hodnocení kouče hostí Davida Mezuliánka:
„Rozhodně to bylo nejtěžší utkání. Ale zejména proto, že k
prvnímu poločasu jsme přistoupili strašně laxně a domácí byli
jednoznačně lepší. Hned začátek byl špatný, udělali jsme dvě
hrubky v obraně, které domácí naštěstí nepotrestali. Pak ale šli
zaslouženě do vedení a první poločas jsme dohrávali tak, abychom si o přestávce vysvětlili, co je špatně. Druhý poločas byl o
sto procent lepší, hráči bojovali, makali a dokázali jsme to otočit
dvěma standardkami. Za druhý poločas musím kluky pochválit,
za stavu 1:1 nás navíc jedním fantastickým zákrokem zachránil Martin Hubál. Čechovice si prohrát nezasloužili, měli jsme
štěstí.“
TJ Sokol Čechovice oddíl kopané a město Prostějov
pořádají 4. ročník fotbalového turnaje starších přípravek U-11

fotbalové hřiště TJ Sokol Čechovice, pátek 28. 9. 2012 od 8.00 hodin
Přihlášené týmy:

FC Zbrojovka Brno

SK Sigma Olomouc

TJ Sokol Čechovice

FC Kuřim

1. SK Prostějov

1. FC Viktorie Přerov

FC Svratka Brno

SFK Holešov

SK Hranice

SK Raduň

SK Líšeň

FC Tempo Praha

Přijďte podpořit mladé fotbalisty na největší turnaj starších přípravek na prostějovsku.
Po celou dobu konání bude zajištěno bohaté občerstvení. Po skončení turnaje živá hudba.

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

šéf českého fotbalu poprvé v Prostějově aneb Pelta přijede v sobotu

Dojde na prostějovský fotbal i utužování

vztahů s Miroslavem Černoškem

Vskutku k mimořádnému okamžiku dojde tuto sobotu při domácím utkání 1.SK Prostějov
proti Žďáru nad Sázavou. Duel dvou nováčků
Moravskoslezské fotbalové ligy, který začne v
16 hodin, totiž svou návštěvou poctí předseda
Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a
současně místopředseda představenstva prvoligového FK Baumit Jablonec Miroslav Pelta.
Prostějov/pk
„S panem Peltou spolupracuji
a jsem rád, že přijal naše pozvání. velice si jeho cesty k
nám vážíme, je to projevem
vzrůstající prestiže klubu,“
nechal se slyšet spolumajitel
marketingové společnosti TK
PLUS, která stojí za současnou obrodou prostějovské
kopané, Miroslav Černošek.
poprvé účast předsedy FAČR
v Prostějově, poctěni návštěvou přímo při utkání 1.SK

A právě s ním Večerník hovořil přes e-mailovou korespondenci z argentinského Buenos Aires, kde byl současně
šéf prostějovského tenisu na
semifinále Davisova poháru.
„Můj vztah a moje spolupráce
s panem Peltou má řadu prozaických důvodů, které bych
si nechal pro sebe,“ ošíval se
šibalsky nad otázkou, co je
hlavní příčinou návštěvy šéfa
českého fotbalu v Prostějově
a jaká témata budou probírány. „Míra zastává významnou

funkci ve výboru tělovýchovné jednoty AC Sparta Praha
a já jako majitel tenisového
klubu na Spartě jsem s ním
řešil některé otázky převodu
pozemku. Samozřejmě ho
vnímám jako představitele
nejvýznamnějšího sportu ve
světě i v České republice, ale
současně i jako člověka s velice pragmatickým přístupem
k životu, který je v pracovních vztazích velice spoleh-

livý a korektní,“ charakterizoval Černošek svůj pracovní
i osobní vztah s prvním mužem tuzemské kopané.
„Vzhledem k tomu, že se trochu motám kolem fotbalu,
jsem považoval za užitečné
a potřebné ho do Prostějova
pozvat a ukázat mu náš fotbalový areál, či současně mu
představit ty, kteří se mu v
našem klubu věnují,“ osvětlil
přece jen boss prostějovské
marketingové
společnosti
TK PLUS počin Peltova příjezdu. „Posledním důvodem
jeho návštěvy je skutečnost,
že moje agentura Česká sportovní bude marketingovým
partnerem FAČR při organizování příštího mistrovství
Evropy ve fotbale juniorů do
jednadvaceti let. Dvě základní skupiny se přitom budou
hrát na Moravě, konkretně
v Olomouci a na Slovácku,“
INZERCE

Pohárový turnaj v Hluchově byl

Výsledky a tabulka soutěže
v malé kopané Prostějovska

Minulou sobotu 8. září se na hřišti v Hluchově konala jedna ze základních skupin Poháru města Prostějova mužů
v malé kopané. Pořadatelé z oddílu SK Amatér 1993 pojali
tento turnaj i jako memoriál Vladislava Dostála, bývalého
předsedy hluchovského klubu, kamaráda a dobrého člověka, který před rokem odešel z tohoto světa.
Vítězi celého klání, MK Brodek u Prostějova, byla předána
pamětní trofej a dalším účastníkům SK Dřevnovice, FC Juniors SEMOS Hluchov a domácímu týmu pamětní medaile.
Velký dík patří sponzorům: Obecnímu úřadu Hluchov za
propůjčení upraveného hřiště, Janu Tomanovi z Lutotína za
zapůjčení jeho vlastní brankové sítě i věnování 500 korun na
částečné uhrazení obou trofejí a majitelům Hospody na Sépce
v Hluchově.
Vyšlo i počasí, bez problémů všechny zápasy odřídil rozhodčí
Petr Čenteš z Kobeřic a spokojenost panovala také s pořadatelskou službou ve složení Božena Dokoupilová (obsluha
v bufetu), Štefan Starovecký (obsluha udírny) a Patrik Sopko.

1. okresní liga mužů 2012/13
První turnaj – hřiště Husovo náměstí
Prostějov: SK Chaloupka Prostějov –
SK Griffins 98 Prostějov 8:4, Griffins
PV – SK Amatér 1993 Hluchov 8:4,
DD Sport Dubany – Chaloupka PV 2:2,
DD Dubany – A. Hluchov 4:4. Hřiště
Dobrochov: SK Tomek Dobrochov –
MK Brodek u Prostějova 3:1, Dobrochov – Ariston Prostějov 1:0, Brodek
u PV – Sokol Dubany 8:3, S. Dubany
– Ariston PV 3:1.
1. Dobrochov
2 0 0 4:1 6
2. Chaloupka PV 1 1 0 10:6 4
3. Brodek u PV 1 0 1 9:6 3
4. Griffins PV
1 0 1 12:12 3
5. S. Dubany
1 0 1 6:9 3
6. DD Dubany 0 2 0 6:6 2
7. A. Hluchov
0 1 1 8:12 1
8. Ariston PV
0 0 2 1:4 0

vzpomínkou na Vladislava Dostála

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

Nyní máte

možnost INZEROVAT I NA WEBU
TEL.: 733 325 041

www.vecernikpv.cz
i

prozradil dále M. Černošek,
který závěrem podotknul:
„A jak jsem již naznačil, měl
jsem k pozvánce ještě jeden
osobní důvod. Rád si s Mírou jako kamarádem pokecám....“
Jak Večerník zjistil, Miroslav
Pelta se v Prostějově zdrží
skutečně jen chvíli. Přijede
pouze na zápas a hned bude
pokračovat na duel jeho Jablonce v Uherském Hradišti
proti Slovácku...
Účast Miroslava Pelty nebude jediným důvodem návštěvy fotbalového utkání.
Pozvánkou by mělo i losování vstupenek pro fanoušky
na kvalifikační utkání s Bulharskem, tenisovou exhibici
Šarapovová versus Kvitová
v Praze, či finále Fed cupu a
možná i Davis Cupu. Všude
tam totiž Česká republika a
Prostějov bude...

Fotbal

I.A třída: Plumlov stále bez výhry, Čechovice atakují čelo
Prostějovsko/jim – Zcela odlišně než před týdnem si v 6.
kole I.A třídy vedli regionální zástupci. Čechovice daly zapomenout na porážku ve Slatinicích a zdolaly Bělkovice,
Klenovice, napravily zaváhání s Dubem a v derby uspěly na
Hané. Tým Daniela Koláře tak nenavázal na výhru z Bělotína
a doma opět ztratil, stejně tak se nevedlo ani Plumlovu, který
po další porážce zůstává s pouhými dvěma body poslední. Nejúspěšnější ale bylo konické béčko, za týden získalo
čtyři body. Tři za kontumaci s Písečnou a jeden za plichtu
v Mohelnici.

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Klenovice na Hané
1:3 (1:1)
Podrobněji se utkání věnujeme na jiném místě vydání

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. září 2012

poločas jsme byli jasně fotbalovější. Na začátku druhého
poločasu ale domácí náhodným gólem srovnali na 1:1 a
v 84. minutě dokonce otočili na 2:1. Hned z protiútoku
jsme ovšem srovnali a byla z
toho zasloužená remíza. Bod
bereme, i když počátek duelu
vypadal, že bychom mohli vyhrát. Viděli jsme v akci kluky
na různých postech, někteří si
řekli o místo v A-týmu. Takže
není problém někým nahrazovat.“

FK Mohelnice „B“
Sokol Konice „B“
2:2 (0:1)
Branky Konice „B“: 10. Antl,
85. Bednář. Rozhodčí: Motlíček – Válek, Podhajský.
Sestava
Konice
„B“:
Mühlhauser – Bílý, Burget,
TJ Sokol Čechovice
Řehák, Jurník – Antl (75. M.
SK Bělkovice-Lašťany
Navrátil), Bednář, T. Křeček,
3:1 (2:0)
Kořenovský, Malínek – Mohelník (85. M. Drešr). Trenér: Branky Čechovic: 17. Jáhl,
31. Hodulák, 90. Chmelík.
Roman Jedlička.
Rozhodčí: Polanský – KubíHodnocení trenéra Konice „B“ ček, Damek. Sestava Čechovic: Brablec – Hatle, Šťastný,
Romana Jedličky:
„Od začátku jsme vedli, první Zacpal, Prášil – Jansa (90.

Rozhodčí: Zemánek – Benda,
Valouch. Sestava Plumlova:
Piták – Staněk, Frýbort ml.,
Kutný, J. Kiška – Plajner (20.
Ježek), Ševcůj, Hladký, BuHodnocení trenéra Čechovic reš – Daněček (46. Kadlec),
Křupka (81. Vrána). Trenér:
Jaroslava Lišky:
„Kluci odčinili výkon ze Sla- Jan Pešek.
tinic. První poločas sehráli
hráči dobře, měli tak pět Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
šancí a dali dva góly. Hosté
ale rovněž byli nebezpeční, „V prvním poločase se nám
prokázali svou kvalitu. Je to celkem dařilo hrát to, co jsme
nepříjemný soupeř hrající si řekli. To znamená zahušdůrazně a dobře kombinač- ťovat střed hřiště, držet míč a
ně, škoda, že jsme nedali čekat na rychlé brejky. Dokontřetí branku. Mohlo to být ce Hladký nastřelil břevno.
poklidnější, místo toho v zá- Bohužel hned po přestávce
věru nastaly menší nervy. O jsme inkasovali a začali kupit
přestávce jsem klukům říkal, nepřesnosti. Obrana nebyla
aby to nepodcenili, ale dostali schopna pokrýt rychlonohé
jsme hned v 50. minutě gól. útočníky soupeře a přestože
Střela ze třiceti metrů prošla jsme brankou Hladkého snížichumlem hráčů. V 90. minu- li na 1:2, obrat v zápase se již
tě se mi ale povedlo šťastné nekonal. Jen díky ostatním výstřídání, kdy taktéž střídající sledkům jsme se na úplně poKlimeš nahrával Chmelíkovi sledním místě neizolovali od
do otevřené obrany. Teď nás ostatních. Takže teď musíme
čeká derby v Plumlově, v I.A ve dvou domácích zápasech
třídě nemůžeme podcenit ni- vydolovat maximum bodů, jinak by už naše situace začala
koho.“
být kritická. Derby s ČechoviSK Slatinice
cemi je vždy vyhecované, douTJ Oresvo Sokol Plumlov
fám, že přijdou lidi a předve3:1 (0:0)
deme konečně něco, co by nás
Branka Plumlova: Hladký. dovedlo k bodovému zisku.“
Chmelík), Vinklárek, Hodulák
(78. Horák), Haluza, Matula
– Jáhl (78. Klimeš). Trenér:
Jaroslav Liška.

fotbalové aktuality

Nakládal v Konici nepokračuje,
na odchodu je i Pavel Křeček
Konice/jim – Nečekané trable na brankářském postu
musela v létě řešit Konice. Z
dua Peter Kmecik – Vojtěch
Nakládal zbyla jen první polovina a talentovaný mladík
se rozhodl dát klubu, v němž
fotbalově vyrostl, sbohem.
Kmenového hráče Hvozdu
chtěl mecenáš konického
klubu Jiří Kučera přivést na
přestup, osmnáctiletý mladík
to ale odmítl a zamířil hostovat do Slatinic. Náhradou pro
podzim je tak mladík Pavel
Mühlhauser, který se v létě
připravoval v Prostějově.
„V Konici jsem se nepohodl s
vedením, tak jsem tam ukončil
působení. S přestupem jsem
nesouhlasil, chtěl jsem jen hostování. Oni mi řekli, že jedině
přestup, tak jsem řekl, že odcházím. Vím, jak to tam chodí,
a nechtěl jsem být hráčem Konice. Tím to pro mě skončilo,“
vysvětlil své počínání hráč, jenž

si na jaře připsal premiérové
starty i čisté konto v krajském
přeboru.
Pro letošek tak vyměnil severní
„A“ skupinu I.A třídy, kde pravidelně chytal loni, za jižní „B“
skupinu. Za Slatinice odchytal
o víkendu první duel při výhře
nad Čechovicemi a nový klub
si nemůže vynachválit. „Úroveň klubu je dobrá, zázemí výborné. S Hvozdem jsem se domluvil, poslali mě na hostování
a jsem zatím spokojen. Je to na
půl roku a v zimě se uvidí,“ potěšila ho slatinická nabídka.
Jiné rozpoložení zavládlo v
jeho dlouholetém klubu, Nakládalovo chování je zklamalo a
zaskočilo. „Je hráčem Hvozdu,
my jsme ho zde ale vychovávali
a chtěli jsme ho na přestup,“ potvrdil přání získat ho definitivně
do svých řad jednatel klubu Jiří
Kučera. „Pět šest let se o něho
staráme a již jsme ho nechtěli
jen na hostování. V dorostech

trenérům přestup slíbil, ale teď
nechtěl. Kmeca byl jeho učitelem a Vojta to nezvládl. Tady
mohl chytat celkem vysokou
soutěž,“ doplnil.
Nově pak nemůže kouč Roman Jedlička počítat ani s
pravým obráncem Pavlem
Křečkem, jenž ještě proti Želatovicím nastoupil v základní
sestavě. „Minulý pátek odešel
z tréninku s tím, že u nás zanechává činnosti. Odevzdal
věci a asi bude chtít jít jinam,“
komentoval jeho počínání Jedlička.
Sedmadvacetiletý bek je prý
definitivně rozhodnut, ani po
týdnu si to nerozmyslel. „Očekávám tedy, že se nám ozvou
zástupci některého z klubů.
V létě koketoval se Šumperkem. Dal jsem si závazek, že
se nikoho nebudu doprošovat,
nikam nebudu zbytečně volat.
Pracujeme s lidmi, kteří na trénincích pracují,“ doplnil.

I.B třída: Jesenec opět zařízl rozhodčí, Mostkovice urvaly první bod
Prostějovsko/jim – Velmi různorodě se o víkendu
vedlo osmičce týmu z Prostějovska v dalším pokračování I.B třídy. Lipová s Nezamyslicemi slaví
jasné výhry, Mostkovičtí vydolovali svůj první bod,
z něhož ale příliš radosti nemají, zbylá pětice prohrála. Těsně to nevyšlo Jesenci a Vrchoslavicím,
největší debakl si pak odvezl Pivín, po víkendu
tým s nejhorší obranou v „A“ skupině.
SK Lipová
TJ Sokol Pivín
5:1 (3:1)
Branky: Bross 2, Liška, Ohlídal, P. Koudelka – Bartoník.
Rozhodčí: Baďura – Grečmal,
Zavřel. Sestava Lipové: Abrahám – Barák, Spáčil, Ohlídal,
Žilka – Šmíd (75. Vlček), Macourek, Růžička, P. Koudelka
(75. Přikryl) – Liška, Bross (80.
Barták). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Sestava Pivína: Dostál – Nesvadbík, Novák, Švéda, Cibulka – Bartoník, Tydlačka, Vrba
(76. Kovařík), Fialka – Sedlák,
Prášil. Trenér: Pavel Zbožínek.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Start do utkání jsme měli výborný, ve dvacáté minutě jsme
vedli 3:0. Hosté hráli vyloženě
ze zabezpečené obrany, chtěli
co nejvíce rozkouskovat hru.
Důležitý byl ovšem začátek, na
který jsme se hodně soustředili.
Donutili jsme soupeře k chybám
a zápas jsme už dohrávali. Hráli

TJ Haná Nezamyslice
SK Hranice „B“
3:0 (2:0)

Branky: T. Přidal, Oulehla,
Horák. Rozhodčí: Ehrenberger
– Dömisch, Motal. Sestava Nezamyslic: Matoušek – Lakomý,
Král (70. Horák), Návrat, Fialka
- T. Přidal, Přikryl, J. Přidal, V.
Fialka – Oulehla (50. Moravec),
jsme kombinačně, dávali jsme Musil (80. Hájek). Trenér: Drarychle balon od nohy a soupeř homír Crhan.
nestíhal. Spoustu šancí jsme ještě neproměnili, to nás stále trápí. Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
A za stavu 3:0 jsme udělali zbytečnou chybu. Předvedli jsme „Výsledek dobrý, i dobrá
pěkné akce, ale někdy jsme až hra. Zejména v prvním pozbytečně pospíchali.“
ločase. Vrátil se nám Jirka
Přidal a u nás jeden hráč dělá
Hodnocení trenéra Pivína
hodně. Požádali jsme o proPavla Zbožínka:
minutí zbytku trestu. Na sto„Tentokrát jsme se nesešli kom- pera jsme ze zálohy posunuli
pletní a museli jsme improvizo- Návrata, tím se zpevnila celá
vat. Navíc béčko hrálo ve stejný obrana a nedělala žádné chyčas a neměli jsme náhradníky. by. Herně jsme na tom dobře
Na to se nemůžeme vymlouvat, a je pravda, že hosté přijeli
nemáme ale tolik kvalitních hrá- oslabeni, protože hrálo jejich
čů. Neměli jsme stopera a naši áčko i dorostenci. Hosté mě
obránci propadali v soubojích je- ovšem zklamali, celý první
den na jednoho. V rozmezí od je- poločas hráli pouze dozadu
denácté do dvacáté minuty jsme a dopředu se o nic nesnažili.
dostali tři branky. Pak jsme snížili Přehráli jsme je, kluci hráli
na 3:1 a ve druhém poločase jsme opravdu dobře a dařilo se
půlhodinky hráli fotbal, jenže pak nám v zakončení. Druhý pojsme opět za minutu dostali dva ločas soupeř nic nevymyslel
góly. Domácí měli velice důraz- a my jsme taky ztratili konnou obranu a pustili nás jen do tří centraci na hru. Ale spokoješancí, sami jich měli daleko víc. nost diváků byla. Uvidíme v
Je to poznat, jakmile nám někdo Kostelci. Nebereme to jako
chybí. Když chceme hrát pěkný derby, ale porazit je chceme.“
fotbal, musíme být kompletní.“

Jurčík – Olšanský, Zdražil, Novák, Spiller – M. Fousek, Hradil
(46. Vymětal), Zatloukal, Lacina
(75. Coufalík), Polášek – Holub
Branka Mostkovic: M. Vojtíšek. (60. J. Fousek). Trenér: Roman
Rozhodčí: Balún – Petr, Jelínek. Šmíd.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák, P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
– Šlambor, M. Vojtíšek (75. Pospíšil), O. Zapletal, Musil (65. Krych- „Když nedáme šance, nemůžetálek) – Chmelař (60. Kapounek), me vyhrát. Měli jsme převahu,
oni nás z protiútoku do otevřené
Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.
obrany potrestali. Ze tří čtyř šanHodnocení trenéra Mostkovic cí dali dva góly, my jsme jen za
druhý poločas měli pět tutovek.
Jiřího Kamenova:
„Utkání mělo totožný průběh jako Po vyrovnání jsme měli gólovpředchozí utkání, ale až na jeden ky, během jedné minuty dvě tumoment. Tentokrát jsme vedli 1:0 tovky. Pak už to byla křeč a opět
a odvážíme si bod za remízu 1:1. nás potrestali. Zranili se nám
Nepovažuji to za úspěch, Býško- Holub a Lacina, Polášek dohrávice nepředvedly žádnou kvalitní val se zraněním. Bojím se, že to
hru. My jsme si opět vypracovali bude na delší dobu.“
„šest set“ tutových šancí, které
TJ Sokol Tovačov
jsme prohospodařili. Mohli jsme
FC Kostelec na Hané
zvýšit na 3:0 a bylo by vystaráno.
3:1 (0:1)
Klukům chybí klid v koncovce.
Pořád to vázne na tom, že nám Branka Kostelce: 38. Baláš.
chybí jistota, protože herně je to Rozhodčí: Grečmal – Menšík,
dobré. Oni se dostali do pěti ne- Kadaník. Sestava Kostelce:
přesných střel a jedné, co šla na Drčka – Synek, Začal, Gréza,
bránu. Ta skončila v síti. Sezona je Merta – Chytil, T. Menšík, Baláš
pro nás již teď zkažená. Máme co (70. Vařeka), Grepl – Vyhlídal,
napravovat a musíme jít zápas od Maška (80. Walter). Trenér:
zápasu, protože každý může pora- Petr Walter.
zit každého.“
Hodnocení trenéra Kostelce
TJ Sokol Vrchoslavice
na Hané Petra Waltera:
TJ Sokol Radslavice
„Byl to zápas dvou rozdílných
2:1 (1:0)
poločasů. Zatímco v prvním
Branka Vrchoslavic: Holub. jsme domácí k ničemu nepustili
Rozhodčí: Kulička – Navrátil, a naprosto zaslouženě vedli 1:0,
Menšík. Sestava Vrchoslavic: ve druhé půlce domácí potrestali

FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Mostkovice
1:1 (0:1)

Kostelečanky zůstaly bez bodu,
áčko i béčko prohrálo
Kostelec na Hané/jim – Celkovým skóre 3:8 skončily víkendové duely kosteleckých fotbalistek. A-tým neuspěl doma
proti Podivínu, když si nechal soupeře utéct do čtyřbrankového trháku, nedařilo se ani o den dříve „béčku“. To v duelu blanenského okresního přeboru nezvládlo druhý poločas
proti Blansku a také se muselo smířit s tím, že ani jeden bod
nezůstane na Hané.

FC Kostelec na Hané – Podivín 2:4 (0:2)
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané Petra Merty:
„První poločas jsme hráli hodně špatně, soupeř nás zatlačil. Druhý
poločas jsme se malinko zvedli, už jsme hráli lépe. Ale branky jsme
vstřelili hodně pozdě, začali jsme snižovat teprve za stavu 0:4.“
FC Kostelec na Hané „B“ – Boskovice 1:4 (0:1)
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané „B“ Petra Merty:
„První poločas byl vyrovnaný, měli jsme několik slibných šancí ze
standardek. Nebyli jsme ale schopni skrumáže důrazem dotlačit. Bohužel po dvou třech pološancích jsme dostali z brejku ve 40. minutě
branku na 0:1. Vstup do druhého poločasu se nám také nepovedl,
hned ve 47. minutě jsme dostali na 0:2. To nás zlomilo. Pak již soupeř
převzal iniciativu, byl lepší, tlačil nás. Už jsme se z toho těžko dostávali a pramenily z toho další góly. Chyběla mi větší bojovnost a nasazení. První poločas sice slušný, ale druhý jsme se vyloženě odevzdali
soupeři.“

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
ÁNÍ
JE U KO
KONCE
ONCE

FC Kostelec na Hané
Podivín

2:4
(0:2)

Branky Kostelce na Hané: 65. Vykopalová, 85. Pitáková z penalty
Rozhodčí: Antoníček

Sestava Kostelce na Hané:
Mikešová – Urbanová, Knápková, Zapletalová, Drápalová – Hájková, Pitáková, Adamová, Vykopalová – Řezníčková, Sekaninová. Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

FC Kostelec na Hané „B“ 2:4
(0:2)
Boskovice
Branka Kostelce na Hané: Vykopalová
Sestava Kostelce na Hané:
Mikešová – Václavková, Hrazdilová, Burgetová, Drápalová –
Vykopalová, Zapletalová, Pitáková, Urbanová – Haluzová, Horáková. Střídaly: Pavlíčková, Zdráhalová. Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.

naše chyby a naprosto zaslouženě vyhráli. K naší velké škodě
jsme ale další velké příležitosti
neproměnili, dokonce jsme šli
dvakrát sami na gólmana. Vyklidili jsme střed hřiště, začali nás
přečíslovat, obrana byla přetížená a po právu jsme dostali tři
branky.“

Tatran Všechovice
SK Jesenec
2:1 (1:1)
Branka Jesence: P. Tichý. Rozhodčí: Janků – Ondrouch, Sestava Jesence: Kýr – Václavek,
Klicpera, Burian, Horák – L.
Burget, Čížek, Takáč, Tyl – J.
Tichý, P. Tichý. Trenér: Josef
Takáč.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Prohlašuji za oddíl i za hráče,
že nechceme bojovat o I.A třídu, ale hrát střed tabulky a bavit
lidi. Ať nám tedy všichni dají
pokoj. Jedeme sto kilometrů na
zápas a stejně jako minulý týden
dostaneme zářez. Je pak hrozné
těžké dostat z toho kluky. Teď
jsme dostali gól z dvoumetrového ofsajdu a během zápasu bylo
daleko víc divných verdiktů. To
mě hrozně bolí u srdce, nerozumím tomu. Je to krajská soutěž a
nejlepší asi bude, když se každý
zápas bude točit na video, aby si
každý udělal obrázek. Pokud se
to ale děje i v první lize, tak s tím
člověk asi nic neudělá... Jsem
hrozně rozčarovaný. Vyrovnaný

zápas a pak dostanete takovou
facku. Hráči chodí do práce, těší
se na fotbal a pak je z toho fraška. Je mi z toho smutno. Byl to
remízový zápas.“

TJ Sokol Protivanov
Sokol Velký Týnec
0:3 (0:2)
Rozhodčí: Kaňok – Vyroubal,
Přikryl. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – Ženata, J. Vybíhal,
Dvořák, Blézl (65. M. Bílek)
– Grulich, Nejedlý (65. D. Sedlák), M. Pospíšil, Kropáč – F.
Pospíšil, T. Pospíšil. Trenér:
Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Utkání začalo dobře, ale opět
jsme neproměnili tutové šance
a dostali jsme se do stejných
kolejí. Asi v desáté minutě pískl
pan rozhodčí proti nám penaltu,
tu hosté proměnili a za pět minut
přidali druhý gól. Hra byla z naší
strany i soupeře dobrá, hráči bojovali, mělo to tempo. Je to ale
stále stejné. Vytvoříme si tutové
šance, ale neproměníme je. Musíme nechat kluky, ať se vyhrají.
Soupeř si ve druhém poločase
udělal jedinou šanci a tu dal. V
osmdesáté minutě, to už jsme
otevřeli hru. Jinak se de facto
nedostal za půlku. My jsme se
dostali do velkého vápna, ale
nedokázali jsme se prosadit.
Šance byly, ale naše koncovka
strašidelná.“

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (středa 19.9., 17.00, rozhodčí: Ondráš – Ogrodník, Gloser).
7. kolo: 1.SK Prostějov – Žďár nad Sázavou (sobota 22.9., 16.00,
rozhodčí: Fojt – Julínek, Podaný).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
7. kolo: Opatovice – Kralice (neděle 23.9., 10.00, Knoll – Slabý,
Vičar), Kozlovice – Konice (neděle 23.9., 16.00, Boček – Motal,
Knoll ml.), Dolany – Určice (neděle 9.9., 16.00, P. Dorušák – Motlíček, Křepský).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
7. kolo: Konice „B“ – Jindřichov (sobota 22.9., 16.00, T. Doležel
– Tomeček, Balún).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
7. kolo, sobota 22. září, 16.00: Plumlov – Čechovice (Koláček
– Oulehla, K. Pospíšil), Klenovice na Hané – Nové Sady (I. Antoníček – Přikryl, Vachutka), Bohuňovice – Haná Prostějov (neděle
23.9., 16.00, Vyroubal – Polanský, Kubíček).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 9. září, 16.00: Kostelec na Hané – Nezamyslice
(sobota 22.9., 16.00, Knop – Navrátil, Dokoupil), Mostkovice –
Lipová (Navrátil – Menšík, Knop), Pivín – Tovačov (Krutovský
– Majer, Milar), Jesenec – Býškovice (sobota 22.9., 16.00, Lasovský – Krutovský, Milar, hřiště Dzbel), Beňov – Vrchoslavice
(Kadaník – Oulehla, Lasovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
7. kolo: Doloplazy – Protivanov (neděle 23.9., 16.00, Bartůněk –
Hodaň, Silný).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA– U19:
7. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (neděle 23.9., 10.30, Nejezchleb
– Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA– U17:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (sobota 22.9., 10.15,
Strya – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA– U16:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (sobota 22.9., 12.30, Ol
KFS – Strya, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
7. kolo: Konice – Černovír (neděle 23.9., 10.00, Kašpar – OFS,
OFS), Čechovice – Mohelnice (sobota 22.9., 9.30, Kubíček –

OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
7. kolo: Konice – Černovír (neděle 23.9., 12.15, Kašpar),
Čechovice – Mohelnice (sobota 22.9., 11.45, Kubíček).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
7. kolo: Kostelec na Hané – Moravský Beroun (neděle 23.9.,
11.00, Dokoupil), Náměšť na Hané – Určice (neděle 23.9., 13.45,
Boháč).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
7. kolo, neděle 23. září, 16.00: Brodek u Prostějova – Čechovice
„B“ (sobota 22.9., 16.00), Vrahovice – Smržice (sobota 22.9., 16.00),
Hvozd – Otaslavice (sobota 22.9., 16.00), Olšany – Zdětín (sobota
22.9., 16.00), Otinoves – Výšovice, Kralice „B“ – Určice „B“, 1.SK
Prostějov „B“ – Držovice (hřiště v Olympijské ulici), Přemyslovice –
Haná Prostějov „B“.
III. TŘÍDA:
7. kolo, neděle 23. září, 16.00: Kostelec na Hané „B“ – Horní
Štěpánov, Vrahovice „B“ – Nezamyslice „B“, Pivín „B“ – Tištín
(sobota 22.9., 16.30), Mostkovice „B“ – Pavlovice (sobota 22.9.,
16.30), Ptení – Zdětín „B“, Ivaň – Vícov (sobota 22.9., 16.30),
Bedihošť – Němčice nad Hanou, Brodek u Konice – Dobromilice.
IV. TŘÍDA:
7. kolo, neděle 23. září, 16.00: Kladky volno, Přemyslovice „B“ – Jesenec „B“ (neděle 23.9., 13.00), Plumlov „B“ – Čechy pod Kosířem
(hřiště Krumsín), Malé Hradisko – Biskupice, Tvorovice – Doloplazy
(sobota 22.9., 16.00), Hrubčice – Brodek u Prostějova „B“, Skalka –
Protivanov „B“ (sobota 22.9., 16.00, hřiště Výšovice), Želeč – Otaslavice „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
7. kolo: Němčice nad Hanou – Smržice (sobota 22.9., 10.00),Vrahovice – Dobromilice (neděle 23.9., 10.30), Protivanov – Nezamyslice (neděle 23.9., 11.00), Pivín – Přemyslovice (neděle 23.9.,
13.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
5. kolo: Vlkoš – Kostelec na Hané (sobota 22.9., 16.00, Gloser –
Jm KFS, Jm KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
7. kolo: Ráječko – Kostelec na Hané „B“ (sobota 22.9., 13.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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Došlo na druhý společný trénink žen

Přerova a Prostějova

Dlouhé týdny přípravy
v nekompletním složení
zakončily prostějovské
volejbalistky společným
tréninkem s přerovskými kolegyněmi v jejich
hale. Týmy PVK a VK
AGEL spolu makaly
dvě a půl hodiny, aby
naplno využily možnosti sdílet svou přítomnost
na jednom placu i herní tenzivní práce byla výhradně hem částečně řízených výměn.
herní. Po nezbytném rozcvi- Jejich sled byl mnohem rychumění obou kolektivů. čení a rozhýbání následovalo lejší než v utkání, takže sedMarek Sonnevend
Ve čtvrtečním večeru se
do velmi dlouhé tréninkové jednotky zapojilo deset
domácích plejerek a sedm
Agelek (Markéta Chlumská,
Michaela Jelínková, Šárka
Melichárková, Marina Miletič,
Saskia Hippe, Flávia de Assis,
Juliana Gomes). Z realizačních týmů byli přítomni oba
koučové Přerova Leopold
Tůma s Peterem Birčákem a
na straně Prostějova asistent
Ľubomír Petráš plus masér Jan
Müller.
Náplň sto osmdesáti minut in-

Závěr kvalitního a přitom
pestrého drilu pak obstaraly
dva cvičné sety, v nichž náš
celek dle očekávání triumfoval
25:16 a 15:9 (tiebreak).
„Takový trénink ve větším počtu hráček už jsme potřebovali
jako sůl. Makat v šesti sedmi
lidech má také své přednosti,
ale takhle málo je nás už dost
dlouho a všichni jsme tudíž
uvítali možnost propojit aspoň
na jeden den přípravu s přerovským mančaftem. Po prvním
společném tréninku v naší hale
před třemi týdny se ten druhý
nějaký čas odkládal, proto je
klasické rozehrávání, po němž mička děvčat VK dostávala při dobře, že na něj nakonec dopřišla na řadu dlouhá pasáž jediné možnosti průběžného šlo. Měl opravdu vysoké temzkoušení různých variant bě- prostřídávání hodně zabrat. po,“ řekl ve čtvrtek po dvacáté
hodině Luboš Petráš.
„Nás je sice v přípravě na rozdíl od Prostějova dost, ale nabídka zatrénovat si s tak výbornými volejbalistkami se neodmítá. S Mirkem Čadou jsme se
na tom začali domlouvat hned
po mém příchodu do PVK a
já jsem uvítal, že se holky postavily o třídu silnějším protihráčkám. Znamenalo to pro ně
motivaci navíc, jejich nasazení
i celková úroveň obou společ2x foto: Marek Sonnevend ných tréninků se mi líbila,“ připojil Leopold Tůma.

Libero prostějovského VK AGEL Markéta Chlumská:

„Možnost potrénovat s Přerovem jsme určitě uvítaly“
Prostějov, Přerov - Dvě hráčky zažily jak společné tréninky Prostějova s Brnem loni, tak propojení
přípravy VK AGEL a Přerova letos. Zatímco Šárka
Melichárková před rokem ještě oblékala dres
Králova Pole a teď už patří k Hanačkám, Markéta
Chlumská je věrnou stálicí nejlepšího ženského týmu ČR. Právě zkušenému liberu jsme tak po čtvrtečním tréninku na přerovské palubovce položili
několik otázek.

Marek SonnevendMarek Sonnevend
Má pro vás společná
příprava s jiným extraligovým klubem v této fázi
přínos?
„Určitě. Už dlouho pracujeme
v pěti, šesti a poslední dva týdny v sedmi lidech, takže jsme
možnost potrénovat v mnohem
větším počtu rozhodně uvítaly.
Za dané situace je to ideální řešení, fakt jsme něco takového

potřebovaly. Loni jsme rády
propojily přípravu s Brnem a
tentokrát s Přerovem.“
Cítila jste, že už vám
chybí pořádně si zahrát
šest na šest?
„Jasně. Na sehrávání v kompletním složení budeme mít
pouze necelý měsíc času, a
proto je dobře, že i nás sedm
si aspoň během dvou tréninků
mohlo naplno vyzkoušet spolupráci na jedné straně hřiště

v několika cvičných setech.
Vyzkoušely jsme si spoustu
herních variant a začaly si na
sebe zápasově zvykat už teď s
předstihem, což je určitě plus.“
Od loňska jste v kádru
zůstala jako jedna z
pouhých tří volejbalistek,
zbytek družstva se změnil.
Jak těžké bylo opět si zvykat
na nové parťačky?
„Ještě pořád se sžíváme a poznáváme v různých situacích.
Ale zatím musím říct, že všechny holky, které se dosud zapojily do přípravy, jsou strašně
fajn. Ve společném kolektivu si
rozumíme a určitě to tak bude
i poté, co dorazí ostatní spoluhráčky z reprezentací. Dobrým
základem je, že jsme všechny
komunikativní navzdory národnostní různorodosti. Takhle
se scházíme v podstatě každou sezonu, osobně zažívám

tvorbu obměněného týmu už
poněkolikáté a nikdy s tím nebyl žádný problém. Podle mě
nevznikne ani tentokrát, kdy
přišlo nejvíc nových hráček
v dosavadní historii.“
Od nového týdne budete konečně kompletní.
Vzhledem k blížícímu se
startu soutěží asi nejvyšší
čas, že?
„To je pravda. Už se na ostatní holky strašně těšíme a hned
vletíme na pořádné sehrávání.
Času moc není, ale podobně je
na tom většina účastníků evropské Champions League, takže
není proč si stěžovat. Zbývající
prostor zkrátka musíme využít
na maximum, k čemuž poslouží i řada přípravných zápasů
včetně dvou mezinárodních
turnajů. Já věřím, že to k nabrání kvalitní formy pro začátek
sezony bude stačit.“

Kompletní tým volejbalistek
čeká turnaj v Polsku
Dlouhé období, kdy příprava žen VK AGEL
Prostějov probíhala v omezeném počtu, právě
v těchto dnech končí. Po uzavření kvalifikačních
bojů o mistrovství Evropy 2013 se totiž k hanáckému družstvu postupně připojí všech pět reprezentantek a rovněž hlavní trenér Miroslav Čada.
Marek Sonnevend
„Kouč převezme tým v pondělí odpoledne, Češky
Andrea Kossányiová s Pavlou
Vincourovou i Slovenky
Solange Soares s Veronikou
Hrončekovou by měly dorazit
v úterý a Bulharka Cvetelina
Žarkova ve středu,“ prozradil
sportovní ředitel VK Peter Goga.

Přímo na ME 2013 postoupila z Agelek jen Žarkovová

Další čtyři prostějovské hráčky i trenér Čada

prošli z kvalifikace do baráže, která se hraje příští rok v květnu
Kvalifikace o mistrovství
Evropy volejbalistek 2013 je
minulostí a nikomu ze šesti
členů VK AGEL Prostějov
nepřinesla smutek. Na druhou stranu absolutní radost si
může užívat jediná Cvetelina
Žarkovová, jež s Bulharskem
postoupila přímo na evropský
šampionát. Další čtyři hráčky
s koučem Čadou se musí spokojit s průnikem do závěrečné
kvalifikační fáze v podobě nevyzpytatelné baráže.
Reprezentace České republiky
(Andrea Kossányiová, Pavla
Vincourová) bojovala o první
místo ve skupině F hned první
den druhého turnaje v Maďarsku
s výše zmíněným Bulharskem.
Svěřenky Carla Parisiho do rozhodujícího utkání skvěle vstoupily, jenže nadějné vedení 2:0
nedokázaly dovést do vítězného
konce a podlehly 2:3. Pak sice
udolaly Maďarsko 3:1 a smetly
Lotyšsko 3:0, jenže bulharský
celek s Žarkovovou ve svém
středu již neklopýtl a dvojici
Kossányiová, Vincourová tudíž
čekají v květnu příštího roku dva
barážové k.o. duely doma – venku proti Rumunsku.
Podobně dopadl národní výběr
Slovenska (Solange Soaresová,
Veronika Hrončeková, Miroslav
Čada). K přímému postupu na
ME měl přitom nesmírně blízko, neboť v klíčové bitvě se
Španělskem měl za stavu 2:2 a
14:10 čtyři mečboly. Případná

Orlům proti Opavě „Kvalifikace se nám nepodařila“,
chyběla lehkost lituje slovenský Orel Marko
Prostějov/lv – Po dvou výhrách se prostějovská mašinka v přípravě na nový
ročník Mattoni NBL zadřela. Orli na domácí palubovce
nečekaně prohráli s Opavou
83:96, když místy prohrávali
až o dvacet bodů. Hosté si po
celých čtyřicet minut drželi
vysoké procento střelecké
úspěšnosti. Hned pět hráčů
dosáhlo na dvouciferná čísla
a Klečka dokonce zaznamenal 23 bodů.
„Soupeř byl tentokrát lepší
na obou stranách palubovky.
Nám chyběla lehkost. Dostali
jsme hodně bodů. A na výkonu
se podepsala únava i nemoci
některých hráčů,“ uznal převahu Opavy trenér Orlů Zbyněk
Choleva.

Poprvé do přípravy zasáhl Jaroslav Prášil a Roman Marko.
Prostějovský kapitán se vrátil
po několikaměsíční pauze.
Marko zase odehrál své premiérové utkání v novém dresu po návratu ze slovenské
reprezentace.
„Tým už se dává dohromady. Je nejvyšší čas, protože
začátek sezony pomalu klepe
na dveře,“ poznamenal Choleva.

BK Prostějov - BK Opava
83:96
(22:24, 29:46, 57:69)
Střelci BK Prostějov:
Marko 17, Bohačík, Default 16, Kohout 12, Venta 7,
Bratčenkov 5, Prášil, Pekárek
4, Polášek 2.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecer nikpv.cz

Prostějov - Nevydařenou kvalifikaci o postup na
mistrovství Evropy absolvoval prostějovský rozehrávač Roman Marko v dresu Slovenska. Svěřenci
bývalého trenéra Orlů Petera Bálinta vyhráli jediný
z deseti zápasů a ve skupině obsadili až poslední
místo. Marko navíc nastoupil pouze do pěti utkání,
načež si poranil tříslo a musel absentovat. Naštěstí
je už ale v pořádku a zapojil se do přípravy Orlů. V
prvním zápase proti Opavě zaznamenal 17 bodů
a byl nejlepším střelcem týmu.
Ladislav Valný

Zdraví vás už neomezuje, trénujete naplno?
„Jen někdy v třísle píchne, ale
snad už je všechno v pořádku.
Není to žádná velká bolest,
trénovat můžu a to je hlavní.“
Vyčerpal vás reprezentační blok?
„Ani ne. Dal jsem několik
dní volna a to stačilo. Nejsem
zvyklý jen tak sedět a nic nedělat... (úsměv)“
Slovenská reprezentace vyhrála jediný
zápas. V průběhu kvalifikace dokonce prohrála s Islan-

dem. To je na tom národní
tým tak špatně?
„Porážku s Islandem jsem
opravdu nečekal. Není to dobré! Asi jsme v současné době
opravdu na podobné úrovni a
to není nic příjemného... (krčí
rameny)“
Týmu chyběly některé
opory. Jak se to projevilo na výsledcích ve skupině?
„Do hry nezasáhli bratři Rančíkové nebo Peter Sedmák.
Takové oslabení by poznamenalo každý tým a u Určitě to
hrálo velkou roli. Hlavně pod
košem nám zkrátka chyběly
centimetry.“

Uprostřed týdne se tak prostějovský tým konečně sejde
– necelý měsíc před startem
UNIQA extraligy ČR – v kompletním složení. A hned o nejbližším víkendu jej čeká první
ostrá přípravná zkouška v podobě mezinárodního turnaje
v polském Mielci.
„Našimi soupeři tam budou domácí celek, jeden klub z Jižní

Koreje a další účastník nejvyšší soutěže z Polska. Přesné
obsazení akce ještě neznáme,
manažer pořádajícího oddílu
mi jej má společně s časovým
programem turnaje zaslat e-mailem během pondělka,“
sdělil Goga s tím, že dva zápasy Agelky odehrají v sobotu 22.
září a jedno střetnutí absolvují o
den později.
„Do Mielce je to z Prostějova
necelých čtyři sta kilometrů,
ale kvůli horším polským silnicím tam pojedeme autobusem
nějakých sedm hodin. Přesun
proběhne během pátku, zpátky
se vrátíme okolo půlnoci z neděle na pondělí,“ doplnil Goga.

Měl jste možnost si při
porážkách užít start
proti hvězdám Srbska nebo
Černé Hory?
„Upřímně řečeno, žádný velký zážitek to nebyl... Pokaždé
jsme vysoko prohráli, o výsledku bylo rychle rozhodnuto,
chtěli jsme favority potrápit
více. To se nepodařilo i díky
oslabené sestavě.“
Takže si z kvalifikace
odnášíte spíše nepříjemné vzpomínky?
„Dalo by se to tak říct... (smutně) Zklamáním byla také domácí návštěvnost. V Levicích
byla hala pokaždé zaplněna
tak z poloviny. I když přijely
opravdu velké hvězdy, které
diváci třeba už nikdy neuvidí.
To nejen mě hodně zamrzelo...“
Na venkovních hřištích
to bylo lepší?
„Já byl jenom v Estonsku. Člověk by řekl, že to není zrovna
basketbalová země, ale hala,
která byla zřejmě na hokej,
byla plná. Fanoušci si to užívali. Docela jsme soupeři mohli
závidět...“

výhra 3:2 by SR téměř jistě nasměrovala na finálový turnaj
starého kontinentu, místo toho
však Čadovy svěřenky ani jeden
mečbol neproměnily a vzápětí
podlehly 2:3. Ani následná pokoření Izraele 3:1 i Švédska 3:0
k návratu na první příčku nestačila, Slovenky zůstaly těsně druhé.
A v baráži je čeká Bělorusko.
Nyní se celá prostějovská reprezentační suita postupně (ode
dneška do středy) zapojí do klubové přípravy.

Kvalifikace ME žen 2013
Skupina A
Druhý turnaj v Izraeli (Raanana):
Slovensko – Španělsko 2:3 (-24,
21, -20, 17, -15), Švédsko – Izrael
0:3 (-21, -22, -17), Španělsko –
Švédsko 3:0 (15, 11, 20), Izrael –
Slovensko 1:3 (-22, 20, -17, -22),
Švédsko – Slovensko 0:3 (-20,
-17, -12), Izrael – Španělsko 1:3
(-19, -17, 21, -19).
Statistiky hráček VK AGEL
– první utkání (Slovensko –
Španělsko):SolangeSoaresová14
bodů (13 útoků a 1 eso), Veronika
Hrončeková 4 body (3 útoky a 1
eso). Druhé utkání (Slovensko
– Izrael): Solange Soaresová 17
bodů (14 útoků, 2 bloky a 1 eso),
Veronika Hrončeková 13 bodů
(8 útoků, 2 bloky a 3 esa). Třetí
utkání (Slovensko – Švédsko):
Solange Soaresová 19 bodů (14
útoků, 1 blok a 4 esa), Veronika
Hrončeková 7 bodů (5 útoků a 2
bloky).

KONEČNÁ TABULKA
1. Španělsko 5 1 17:8 14
2. Slovensko 4 2 16:7 14
3. Izrael
3 3 11:11 8
4. Švédsko 0 6 0:18 0
Skupina F
Druhý turnaj v Maďarsku
(Budaörs): Česko – Bulharsko 2:3
(23, 17, -22, -19, -12), Lotyšsko –
Maďarsko 1:3 (-21, 18, -18, -16),
Bulharsko – Lotyšsko 3:0 (14, 18,
10), Česko – Maďarsko 3:1 (-21,
16, 17, 13), Lotyšsko – Česko
0:3 (-14, -10, -13), Maďarsko –
Bulharsko 0:3 (-20, -19, -20).
Statistiky hráček VK AGEL –
první utkání (Česko - Bulharsko):
Andrea Kossányiová 11 bodů
(7 útoků, 1 blok a 3 esa), Pavla
Vincourová 1 bod (1 útok),
Cvetelina Žarkovová 5 bodů
(1 útok, 3 bloky a 1 eso). Druhá
utkání (Česko – Maďarsko a
Bulharsko – Lotyšsko): Andrea
Kossányiová 11 bodů (5 útoků, 3
bloky a 3 esa), Pavla Vincourová
4 body (2 útoky, 1 blok a 1 eso),
Cvetelina Žarkovová 0 bodů.
Třetí utkání (Česko – Lotyšsko a
Bulharsko - Maďarsko): Andrea
Kossányiová 0 bodů, Pavla
Vincourová 4 body (1 útok, 2 bloky a 1 eso), Cvetelina Žarkovová
5 bodů (1 útok a 4 bloky).
KONEČNÁ TABULKA
1. Bulharsko 6 0 18:4 16
2. Česko
4 2 16:7 14
3. Maďarsko 2 4 7:14 6
4. Lotyšsko 0 6 2:18 0

Orli přivezli ze Slovenska
jedno vítězství

Prievidza/lv – K dalším přípravných zápasům před začátkem nového ročníku Mattoni
NBL odcestovali basketbalisté
Prostějova na Slovensko, kde ve
dvou případech poměřili své síly
s Prievidzou. V úvodním duelu
prohráli 80:88, i když po dvou
čtvrtinách vedli 44:39. V odvetě
se již radovali z výsledku 92:77.
O vítězství Orli rozhodli ve druhé desetiminutovce, kterou vyhráli 31:11, a zajistili si náskok
14 bodů.
„V prvním utkání jsme nebyli
dostatečně důrazní v obraně a
to se podepsalo pod konečným
výsledkem,“ konstatoval trenér
Prostějova Zbyněk Choleva, který byl spokojený s výkonem v
odvetě. „Od druhé čtvrtiny jsme
byli lepší. Dařilo se nám na obou
polovinách palubovky,“ potěšilo
Cholevu.

Přestože šlo o přátelské zápasy,
hrálo se před docela bouřlivou
kulisou. Úvodní duel sledovalo
téměř sedm stovek fanoušků.
„Druhé střetnutí se hrálo v poledne, do hlediště ale přišlo hodně
dětí se základních škol, a tak byla
atmosféra zase dobrá. Téměř jako při ligovém zápase,“ pousmál
se kormidelník Orlů.
Týmu na Slovensku chyběl kvůli
nemoci Pavel Slezák. Do sestavy
se už naopak vrátili reprezentanti
Kamil Švrdlík a Dušan Pandula.
„Konečně jsme kompletní. Do
ligy už není moc času, je třeba, abychom se sehráli,“ řekl
Choleva.
V tomto týdnu Orli odehrají
další tři zápasy. V úterý v Opavě
a na konci týdne na turnaji v
Jindřichově Hradci. Doma se
představí 25. září při duelu s
Kolínem.

Do soutěží první vstoupily starší žačky.Na výjezdu na severní
Moravu naše děvčata nenechala nikoho na pochybách, že bude
favoritem skupiny a oba zápasy s přehledem vyhrála.
žákovská liga starší žačky U15 BK Havířov - TJ OP Prostějov 42:76
(3:22, 15:42 a 26:42)
Střelci : Neubauerová Adéla 31, Galíčková Kateřina 10, Szcotková
Karolína 9, Tilšarová Hana 7, Dufková Nikola 6, Krátká Michaela 6,
Hnízdilová Vendula 4, Vymazalová Adéla 2, Neherová Michaela 1
BK Frýdek-Místek - TJ OP 49:97
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Předvede mistr Evropy Veselý

své umění v Prostějově?
který letos vyhrál mistrovství Evropy a na olympiádě skončil těsně
pod stupni vítězů. Moc chce přijet
a konečně v Prostějově hodit přes
osmdesát metrů, jenže to má malý
háček. V sobotu se žení masér tréninkové skupiny Honzy Železného
a Víťa nemůže říct určitě, že bude
v neděli závodně použitelný. Snad
se bude na svatbě krotit a k nám přijede,“ přál si Čečman.
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Vítězové Velké ceny na 110
metrů překážek za posledních
deset let: 2011 – Mazáč (Olymp
Praha) 14,40 s, 2010 – Svoboda
(Dukla Praha) 13,61 s (rekord),
2009 – Svoboda 13,67 s, 2008
– Sajdok (Dukla Praha) 14,10
s, 2007 – Sajdok 13,91s, 2006
– Sajdok 13,9 s, 2005 – Sajdok
14,2 s, 2004 – Svoboda (Dukovany) 14,0 s, 2003 – Sajdok 13,9
s, 2002 – Sajdok 14,4 s.

Kostelec dostal v poháru od Bystřice pořádnou sodu
HK Kostelec na Hané – SK Velká Bystřice 20:29 (9:12)
Brankový sled: 0:3, 2:3, 3:8, 6:9, 8:10,
10:12, 10:15, 11:17, 14:18, 14:21,
15:25, 18:25, 20:26, 20:29. Rozhodčí: Kummerová a Smékal. Vyloučení: 4:4. Sedmičky: 0:5/1. Diváků: 60.
Sestava Kostelce: Zacpal, P. Navrátil
– Smékal 3, Kopečný, M. Grulich 3,
Vymětal 4, M. Grepl 4, Novák 2, Palička, J. Grepl 1, R. Navrátil 1, Varhalík 1, Říčař 1. Trenéři: Milan Varhalík
a Alois Jurík. Sestava Velké Bystřice:
Machalík, Hliněný – Wolf 2, Macháček, Pörsök 2, Mézl 4, Dostál 7, Balon 6, Strádal 1, Schneider 6, Zeman
1. Trenér: Libor Malínek.
Kostelec na Hané/son - Házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK
inkasovali týden před startem nového ročníku 2. ligy mužů tak tvrdou facku, že je doslova posadila
na zadek. Absolutně totiž nezvládli
domácí střetnutí 2. kola Českého
poháru a od Velké Bystřice jim na
bledé tváři zůstal rudý obtisk výsledkové dlaně v podobě těžkého
debaklu.
Hanákům chybělo několik zkušenějších opor a mladý tým proti loni ještě
prvoligovému soupeři duel zpackal.
Leccos napověděl hned úvod, kdy
hosté rychle odskočili na 0:3 a poté

čtyřmi góly za sebou z 3:4 na 3:8.
Sokol doplácel na časté ztráty míčů,
tím pádem neschopnost prosadit se
v útoku a rovněž na průchozí obranu.
Až od 17. minuty se svěřenci dua
Varhalík – Jurík herně zvedli, což
vedlo k postupnému dotažení manka
na rozdíl dvou branek (8:10).
Druhý poločas sice opět začal lépe
protivník (10:12 – 10:15), ale do 46.
minuty ještě Kostelečtí drželi teoretickou naději na obrat (14:18). Následně se však jejich hra sesypala jako
pověstný domeček z karet. Šestkrát
v řadě (!) školácky odevzdali balón
přímo do rukou protihráčů, kteří nemilosrdně trestali stejným počtem
gólových trháků. Tím pádem bylo za
hrozivého stavu 15:25 rozhodnuto.
Polevení bystřické koncentrace vzápětí dovolilo TJ zkorigovat (18:25,
20:26), aby úplný závěr vrátil tragicky hrající mužstvo domácích zpátky
do kolen – 20:29.

Pohledem trenérů

Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK: „Prohráli jsme o
devět branek a to hovoří za vše. Vysokou porážku přitom zavinila spousta
našich zbytečných kiksů. V přípravě
nám to docela šlo a ještě před týdnem

kluci velice dobře zvládli domácí turnaj, protože na hřišti dělali to, co měli.
Naopak dnes předvedli diametrálně
odlišný a vyloženě špatný výkon.
Všechno je v hlavách těch chlapců,
kteří si sami musejí uvědomit, co
předvedli minule a co tentokrát. Je
potřeba, aby si nasadili určitou herní
laťku a tu vždy dokázali zdolat. Pokud ne, dopadne to tak jako dneska.
Hosté zvítězili naprosto zaslouženě,
mnohem lépe se pohybovali a víc
chtěli.“
Libor MALÍNEK - SK Velká Bystřice:
„Přijeli jsme sem pro vítězství a můžeme být spokojeni, jakým způsobem se nám to povedlo. Kvalitní byla
hlavně druhá půle, kdy nám začaly
vycházet rychlé protiútoky z dobře
fungující obrany jištěné výborným
brankářem Petrem Machalíkem.
Domácí ke konci fyzicky i psychicky
trochu odpadli, čehož jsme dokázali
využít. Po pravdě jsem čekal těžší
zápas a větší odpor soupeře, nedávno jsme tady v přípravě remizovali
po naprosto vyrovnaném průběhu.
Tentokrát však byl Kostelec oslaben
o několik zkušených borců a ti citelně
chyběli.“

Kostelecký turnaj „O pohár starosty“
vyhrála Olomouc, domácí byli druzí
Kostelec na Hané/son - Generálkou na první soutěžní
zápas nové sezóny byl pro
druholigové házenkáře TJ
Sokol Kostelec na Hané-HK
tradiční přípravný turnaj
„O pohár starosty“. Hrálo
se o předminulém víkendu
v kostelecké Městské sportovní hale a pořádající tým
skončil v konkurenci tří
prvoligových mužstev druhý.
Celému klání vládla v zápasovém systému každý s každým
Olomouc, jež neztratila ani
bod. Domácí, béčko Karviné i
rezerva Jičína shodně zvítězili
v jediném svém utkání ze tří
a pořadí na druhé až čtvrté
pozici tak určilo při bodové
rovnosti skóre. To měl nejlepší
výběr HK, proto bral pomyslné
stříbro.

„Turnaj měl vysokou kvalitu,
vydařil se jak sportovně, tak
organizačně. S tím můžeme
být spokojeni a potěšil nás
samozřejmě také skalp Jičína
B. Vedle zkušenějších opor

dostali v zápasech velký prostor mladíci, své šance se chopili se ctí,“ zhodnotil hrající
trenér Sokola Milan Varhalík,
kterému z hráčského kádru
chyběl jen Vasyliev.

Výsledky turnaje O pohár starosty Kostelce na Hané
Kostelec – Olomouc 18:23, Jičín B – Karviná B 25:22,
Kostelec – Jičín B 26:22, Olomouc – Karviná B 21:19, Olomouc – Jičín B 31:23, Kostelec – Karviná B 21:22.
1. Olomouc
2. Kostelec
3. Karviná B
4. Jičín B

3
1
1
1

Konečné pořadí
0
0
0
2
0
2
0
2

75:60
65:67
63:67
70:79

6
2
2
2

Sestava TJ Sokol-HK:
Varha, Navrátil, Zacpal – M. Grulich 7, Smékal 10, Říčař 9, M.
Grepl 11, Vymětal 13, J. Grepl, Rikan 2, Kopečný, Varhalík 6,
Chalupecký, Novák 1, Palička 3, Ševčík.

EXTRALIGA Olomouckého kraje

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

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
1
1
1
1

Časový program
Velké ceny města
Prostějova 2012
neděle 23. září):
14.30 hodin oštěp ženy + výška
muži + dálka ženy + 60 m př.
mladší žákyně, 14.40 hodin 60
m př. mladší žáci, 14.50 hodin
100 m př. starší žákyně, 15.00
hodin 100 m př. dorostenky
15.10 hodin oštěp muži – 23.
ročník Memoriálu Eduarda
Rozbořila + výška ženy + dálka muži + 100 m př. starší žáci,
15.20 hodin 100 m ženy, 15.25
hodin 100 m muži, 15.35 hodin
100 m př. ženy a juniorky, 15.45
hodin 110 m př. dorostenci,
16.00 hodin 110 m př. muži –
66. ročník Velké ceny, 16.05
hodin slavnostní vyhlášení
výsledků.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

$7/(7,&.é./8%35267ċ-29

Atletická Velká cena města se v neděli uskuteční
po šestašedesáté, magnetem je možný start top oštěpaře

Stejně jako každý rok na začátku
podzimu vyvrcholí atletická sezona
v našem regionu Velkou cenou města Prostějova. Letos se koná její už
66. ročník, a to v neděli 23. září od
14.30 hodin na stadionu RG a ZŠ ve
Studentské ulici. Zlatým hřebem programu tradičního mítinku bude jako
obvykle běh na 110 metrů překážek
mužů.
„V hlavním závodě se co do obsazení téměř zopakuje finále z letošního mistrovství republiky. Sice bude
kvůli dlouhodobému zranění chybět
náš nejlepší překážkář a rekordman
Velké ceny z předloňska Petr Svoboda i letošní národní šampión Martin
Mazáč, který měl vážný úraz, ale
zbytek startovního pole z MČR se
u nás představí,“ informoval ředitel
akce Milan Čečman.
Největší hvězdu nedělního klání je
však potřeba hledat jinde – pokud
ale dorazí. „Jsme domluveni na
účasti oštěpaře Vítězslava Veselého,

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Zavadila o jedličku Čechovice

Hosté
Vetřelci Prostějov
Pitbulls Prostějov
Sportingbet.cz Olomouc
Atlant Olomouc

BD
10
5
7
9

BH
9
13
11
10

LD
28
17
19
19

LH
19
27
25
25

Legy

Body

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

z

9(/.e&(1<0ċ67$35267ċ-29$
v EČKXQDPSĜHNiåHND

a malé ceny

Kol V VP R PP P K Skóre

1 Pitbulls Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

13:5

27:17

3

2 Sportingbet.cz Olomouc

1

1

0

0

0

0

0

11:7

25:19

3

3 Dobří bobři Olomouc

1

0

1

0

0

0

0

10:9

28:19

2

4 Atlant Olomouc

1

0

1

0

0

0

0

10:9

25:19

2

5 Zavadila o jedl. Čechovice

1

0

0

0

1

0

0

9:10

19:25

1

6 Vetřelci Prostějov

1

0

0

0

1

0

0

9:10

19:28

1

7 Miagi Mohelnice

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

8 Poslanci Bělkovice-Lašťany

1

0

0

0

0

1

0

7:11

19:25

0

9 Hanácká šipka Olomouc

1

0

0

0

0

1

0

5:13

17:27

0

GRURVWHQFĤQDPSĜHNiåHN
VWDUãtFKåiNĤQDPSĜHNiåHN
PODGãtFKåiNĤQDPSĜHNiåHN
YþHWQČGDOãtFKUiPFRYêFK]iYRGĤ

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

Školní stadion RG a ZŠ PČVWD3URVWČMRYD
6WXGHQWVNiXOLFHþ

1. liga – Prostějovsko

QHGČOH]iĜtRGKRG

Házenkáři Prostějova nestačili
na Olomouc a v poháru končí
Sokol II Prostějov – Olomouc 27:29
(11:12)
Sedmičky: 1/4:2/3. Vyloučení: 2:4.
Pětiminutovky: 1:4, 2:7, 4:9, 6:9,
8:11, 11:12, 13:14, 17:15, 21:20,
22:24, 25:26, 27:29.
Sestava a branky Prostějova: Kamený – Kosina 10, Kozlovský 4, Juráček, Valach, Münster 2, Jurečka 8,
Šestořád, T. Jurik 1, Nevrlý 1, Chytil
1. Trenér: Josef Zedníček.
Prostějov/jim – Do třetího kola
domácího poháru se letos prostějovští házenkáři nepodívají. Po
velkém počtu technických chyb se
nad jejich síly ukázala prvoligová
Olomouc a pro tým Josefa Zedníčka týden před startem druhé ligy
pohárová soutěž končí.
Domácí trenér se musel obejít bez
trojice Hrubý, Gazdík, Černíček,
jinak mohl nasadit to nejsilnější. V
bráně tak při absenci všech alternativ
musel zaskočit Štěpán Kamený, speciálně na toto utkání přijel z Prahy.
Téměř roční absence zápasového i
tréninkového rytmu se zpočátku projevila a hosté odskočili až na stav 4:9
po patnácti minutách.
„Štěpán obětavě přijel a zápas nás
neprohrál. Nevedl si špatně. Jakmile

se rozchytal, měl úspěšnost přes třicet procent, což proti prvoligovému
mužstvu není špatné,“ nesvaloval
Zedníček vinu za prohru na potíže v
defenzivě.
Podstatnější pro konečný výsledek
byla pro něj chybující ofenziva. Šlo o
neproměněné vyložené šance a velké
množství ztrát. „Podali jsme průměrný výkon s velkým množstvím
technických chyb. Střelecky jsme
doslova prohospodařili první poločas, kdy jsme dali jen jedenáct gólů.
To nakonec rozhodlo,“ poukázal na
pouhých jedenáct vsítěných branek.
Po přestávce nastal na okamžik obrat, domácí vedli 17:15 a ještě čtvrt
hodiny před koncem 21:20, po zbytek zápasu už ale pouze neúspěšně
dotahovali. „Bohužel, nepodali jsme
optimální výkon. Velkým počtem
lajdáckých chyb jsme posadili soupeře zpět na koně. Utkání jsme měli
vyhrát, soupeř měl problémy se
sestavou. Nám chybělo jen několik
hráčů, byť důležitých,“ neskrýval
zklamání.
O napravení dojmu se mohou házenkáři Sokola II postarat již o nadcházejícím víkendu. V sobotu hostí v hale
ZŠ a RG Prostějov v tradičním čase
od tří odpoledne Telnici.

O víkendu startuje
druhá liga!
Už o tomto víkendu odstartuje druhá liga házenkářů, ve
které má náš region znovu dvě želízka v ohni: TJ Sokol II.
Prostějov a TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. Oba výběry by
se měly ve skupině Morava-JIH pohybovat v lepším středu
tabulky. Hodně o tom napoví už jejich první domácí zápasy, které týmy sehrají shodně v sobotu. Kostelečtí hostí
dopoledne Havlíčkův Brod, Prostějov Telnic. Na regionální
derby dojde v podzimní části ve čtvrtém kole, které je na
programu v sobotu 13. října. Úvodní měření sil bude hostit
Prostějov.
UŽ PŘÍŠTĚ čtěte:
* kompletní servis z obou týborů a los podzimu ve 2. lize
házenkářů Morava-JIH 2012-2013 * exkluzivní rozhovory s trenéry TJ Sokol II. Prostějov a TJ Sokol Kostelec
na Hané-HK * interview s hráčskými oporami * soupisky
obou týmů
Kdo s kým v 1. kole (sobota 22. a neděle 23. září 2012):
TJ Sokol Kostelec na Hané HK - Jiskra Havlíčkův Brod (sobota 22. 9., 10.30 hodin), TJ Sokol II Prostějov - Sokol Telnice
(sobota 22. 9., 15.00 hodin), Legata Hustopeče - HK Ivančice,
TJ Sokol Velké Meziříčí - SHC Maloměřice, SK Kuřim – Tatran Bohunice, Handball KP Brno B – Sokol Sokolnice.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
1
1
1
1
1
1

Domácí
Asi Prostějov
V Zeleném Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
O tečku Prostějov
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Hosté
Jiřina Black Bears Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Orli Kojetín
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Darts Club Držovice

BD
7
8
10
10
8
3

BH
11
10
9
9
10
15

LD
19
20
24
25
21
9

LH
22
22
20
22
22
31

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Legy

BO

1 Darts Club Držovice

Kol V VP R PP P K Skóre
1

1

0

0

0

0

0

15:3

31:9

3

2 Jiřina Black Bears Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

11:7

22:19

3

3 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

10:8

22:20

3

4 Mexičani Čelčice

1

1

0

0

0

0

0

10:8

22:21

3

5 Berini Ivanovice na Hané

1

0

1

0

0

0

0

10:9

24:20

2

6 O tečku Prostějov

1

0

1

0

0

0

0

10:9

25:22

2

7 KRLEŠ Kralice na Hané

1

0

0

0

1

0

0

9:10

22:25

1

8 Orli Kojetín

1

0

0

0

1

0

0

9:10

20:24

1
0

9 Rafani Čelčice

1

0

0

0

0

1

0

8:10

21:22

10 V Zeleném Prostějov

1

0

0

0

0

1

0

8:10

20:22

0

11 Asi Prostějov

1

0

0

0

0

1

0

7:11

19:22

0

12 Seniors Hamry

1

0

0

0

0

1

0

3:15

9:31

0

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
BD
1 Capa team U Jedličky Čechovice Hroši od Jedličky Čechovice 10
1 Němčická střela
Twister Kroměříž
1
1 ŠK Brablenci Kojetín
Skalní Na Nové Doloplazy 12
1 Fénix Prostějov
Žabáci Ivanovice na Hané
1 Soběsuky 49
Věčná žízeň Ivanovice na Hané

BH LD LH
8 24
22
17 7
34
6 30
14
přeloženo na 29.9.
přeloženo na 29.9.

Ligová tabulka - průběžné pořadí
z

Tým

1 Twister Kroměříž

Kol V VP R PP P K Skóre
1

1

0

0

0

0

0

17:1

Legy
34:7

BO
3

2 ŠK Brablenci Kojetín

1

1

0

0

0

0

0

12:6

30:14

3

3 Capa team U Jedli. Čechovice

1

1

0

0

0

0

0

10:8

24:22

3

4 Fénix Prostějov

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

5 Soběsuky 49

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

7 Žabáci Ivanovice na Hané

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

8 U Žida Ivanovice na Hané

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

9 Hroši od Jedličky Čechovice
10 Skalní Na Nové Doloplazy

1

0

0

0

0

1

0

8:10

22:24

0

1

0

0

0

0

1

0

6:12

14:30

0

11 Němčická střela

1

0

0

0

0

1

0

1:17

7:34

0

12 U kulaté báby Dobromilice

19

1

1

0

1

16 0

95:249

265:535

6

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

Veteránský atlet Alois Balcařík Dočkal nejde do Určic, ale do Kralic

OPĚT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Prostějov/son - Města na
takzvaném česko-německopolském trojmezí Hrádek
nad Nisou, Zittau a Zhořelec
hostila osmnácté mistrovství
Evropy veteránů v atletice. K vidění byly souboje
ve všech veteránských kategoriích a vzhledem k počtu
zúčastněných
závodníků
lze bez nadsázky hovořit o
letošní největší lehkoatletické akci na starém kontinentu!
Svou nesmazatelnou stopu
zde zanechal také nestor vet-

eránské chůze a mostkovický
občan Alois Balcařík (na
snímku). V kategorii M85
absolvoval závody na 5 a 20
kilometrů, přičemž v druhém
případě soutěžil také v rámci
družstev M65. Výsledkem
byly tři cenné kovy a velmi
solidní časy!
Balcařík získal na své oblíbené
dvacítce stříbro, v dalších dvou

případech bronz. „Bylo jasné,
že už to nebude jako zamlada
před nějakými deseti dvaceti lety, nicméně časy 40.00
minuty na pětku i 2:47.50
hodiny na dvacítku předčily
moje očekávání a dokonce
přispěly k týmovému bronzu
s pětašedesátníky. Celkově
jsem spokojen, i když se potkávám se stále menším počtem

ČÍ...
PRÁZDNINY KONČ
SURFUJTE I V PRÁCI

soupeřů ve své kategorii nad
85 let,“ zhodnotil Balcařík své
účinkování na mistrovství Evropy.
Příští velký podnik proběhne
za rok v italském Turíně, kde
se uskuteční mistrovství světa.
A při pohledu na současné
výsledky vůbec nelze vyloučit,
že tam veterán z Mostkovic
svou jízdu opět zopakuje...

www.vecernikpv.cz

Kralice na Hané/jim – Překvapivým směrem vedou nejbližší
kroky kmenového hráče 1.SK Prostějov Jana Dočkala. Ačkoliv se považovalo za hotovou věc, že zamíří hostovat do Určic, vše si ještě stihl rozmyslet a již o víkendu posílí fotbalisty
Kralic na Hané.
„Čekáme na odblokování hostování v Tovačově, ale je to jen
formalita. V pondělí (dnes) se to doladí a v sobotu by již měl
hrát. Měl nakročeno do Určic, pak ale přišla nabídka od nás a bez
nátlaku se rozhodl, že půjde do Kralic,“ informoval o novince
vedoucí kralického A-mužstva Václav Répal.
Podle něj se tak hráč rozhodl ze dvou důvodů. Protože z dřívějších let dobře zná tamější prostředí a protože v týmu Petra
Gottwalda má snazší cestu do základu. Pravděpodobně tak jde o
poslední změnu v kádru tradičního účastníka krajského přeboru
a dál se bude kádr měnit až po konci podzimu. „V zimě se budou řešit některé hostovačky, některé již prodlužovat nebudeme.
Kostra ale zůstane,“ potvrdil Répal.
Ze ztráty posil nebyl pochopitelně nijak nadšen kouč Určic
Evžen Kučera. Konečný stav ho nepříjemně zaskočil. „Počítal
jsem s ním. V této fázi je to pro nás komplikace, protože máme
spoustu zranění. Bohužel se pro svou vlastní škodu rozhodl pro
Kralice. Kvalitnější mužstvo je u nás, máme možnost hrát o špici. I vedení 1.SK je z toho rozčarováno,“ komentoval situaci.

Tenis

„MY TU MÍSU STEJNĚ VYHRAJEM!“
Tenista Tomáš Berdych dotáhl tým do finále
Davis Cupu. Byli u toho i prostějovští fanoušci

Buenos Aires/lv – Po třech letech si Česká republika zahraje finále Davis Cupu.
Hlavním tahounem týmu je od začátku
ročníku Tomáš Berdych. Prostějovský
tenista ještě neprohrál ani jeden zápas a
svoji vítěznou šňůru prodloužil na horké
půdě v Argentině, kde hosté vyhrál 3:2
na zápasy. Vyhrál oba své singly a společně s Radkem Štěpánkem přidal důležitý
bod ve čtyřhře. Především jeho zásluhou
si Česká republika zahraje od 16. do
18. listopadu o salátovou mísu. „V kotli
stadionu jsme dokázali téměř nemožné.
Nebyli jsme favority, přesto se nám podařilo uspět. Je to neuvěřitelné,“ radoval
se Berdych, který věří, že tým bude mít
šanci také ve finále. „V roce 1980 Češi
vyhráli v semifinále v Argentině a pak
doma finále porazili Itálii. Chceme toto
vítězství zopakovat,“ přeje si před duelem proti Španělsku prostějovský hráč.

Remízový start
Podle papírových předpokladů probíhaly úvodní dvouhry. Radek Štěpánek přes
veškerou snahu nestačil na Juana Martína
del Potra a prohrál ve třech setech 4:6, 4:6,
2:6. Český hráč měl v úvodní sadě několik
brejkbolů a ve druhém pokračování zápasu dokonce získal vedení 3:1. Přesto se v
prvního bodu radoval domácí tenista. „Zejména v prvních dvou setech jsem se cítil
na kurtu výborně, myslím, že jsem byl lepším hráčem, ale nebyl jsem schopný využít
své šance. Měl jsem smůlu,“ posteskl si po
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utkání Štěpánek, který uznal, že o vítězi rozhodovaly maličkosti. „Odehrál jsem dobré
utkání. Na konci se ale sečetlo pár drobností
a ty znamenaly jiný výsledek, než bych si
přál,“ řekl Štěpánek.
Za nepříznivého stavu na antuku nastoupil Tomáš Berdych a jeho soupeř byl Juán
Mónako. České jednička v těžkém střetnutí
prokázala dobrou formu z posledních týdnů
a vyhrála 6:1, 4:6, 1:6, 6:4 a 6:4, i když ve
čtvrté sadě prohrával 2:4 při průběžném
výsledku 1:2 na sety. Berdych v tu chvíli
zabojoval, skóre otočil a nakonec po více
než čtyřech hodinách proměnil svůj mečbol.
„Pomohla mi semifinálová porážka z US
Open, ze které jsem se poučil. I díky ní jsem
tentokrát utkání dotáhl do vítězného konce,“
uvedl Berdych, který ani za nepříznivého
stavu nesložil zbraně. „Pořád jsem se snažil
o svoji hru a získával míč za míčem. Na to
jsem se soustředil a ani neměl čas být nervozní, že prohrávám,“ přiblížil své pocity
prostějovský tenista.

Klíčová čtyřhra
Horkokrevné fanoušky v betonové kotli
stadionu Parque Roca rychle zchladila dvojice Berdych, Štěpánek v sobotní
čtyřhře. S dvojicí Carlos Berlocq, Eduardo Schwank neměl český pár větší potíže
a po výsledku 6:3, 6:4, 6:3 získal druhý
bod. „Tak nějak jsme si to představovali,“
shodli se po vítězném duelu tenisté České
republiky, kteří k dobré souhře přidali v
průběhu důležitého deblu také dostatečnou

porci trpělivosti. „Některé gamy byly hodně vyrovnané a proto jsme si museli počkat
na svoji šanci. Když přišla, udeřili jsme,“
přiblížil zápasovou strategii Štěpánek. Se
svým týmovým kolegou získal jedenácté
vítězství ve čtyřhře v Davisově poháru.
„Je to docela hezké číslo. Doufám, že nám
pomůže k postupu do finále,“ přál si po
úspěšném vystoupení v deblu Berdych.

Náhradník nepřekvapil
Do úvodní nedělní dvouhry měl původně
nastoupit Juan Martín Del Potro. Kvůli
zranění zápěstí ale zůstal na tribuně a Berdych usiloval o rozhodující bod v duelu s
Berlocquem. Argentinský náhradník hrál
dvouhru za národní tým vůbec poprvé a
snažil prodloužit domácí sen o účasti ve
finále. V divoké atmosféře se odvedl maximum, na českou jedničku to přesto nestačilo. Berdych neztratil ani set, vyhrál 6:3, 6:3
a 6:4 a posunul výběr Jaroslava Navrátila
do finále.
„Nebylo to vůbec jednoduché. Podmínky na dvorci nebyly snadné,“ prohlásil
Berdych, který se dokázal vyrovnat s nepříjemným větrem a také bouřlivým publikem. „Vyhrát před takovými fanoušky
nám dá zcela jistě strašně moc pro budoucnost,“ dodal tenista.
Za rozhodnutého stavu nastoupil proti Mónacovi Ivo Minář. Argentinský hráč dokázal
vyhrát 6:3 a 7:6, na vítězství České republiky, v konečném poměru 3:2, to už ale nic
nemohlo změnit.

HLEDÁ SE NOVÝ BERDYCH,
KVITOVÁ A VESELÝ
Vážení rodiče, milé děti,
v úterý 18. září 2012 od 16 hodin se koná zápis
do tenisové školy při TK AGROFERT Prostějov!

Sraz je u cvičné tenisové zdi v tenisovém areálu za hotelem TENNIS CLUB, ul. Za Velodromem
49a. Srdečně zveme všechny děti narozené v roce 2007 a mladší, které mají chuť si zahrát tenis.
Sportovní oblečení a obuv s sebou, během zápisu proběhne úvodní lekce. Tenisové rakety budou na
zápise
k dispozici! Zápis se koná za každého počasí. V případě deště se uskuteční na krytém centrálním
dvorci v tenisovém areálu.
Tenisová škola bude organizována formou skupinového tréninku 2x týdně. Školné činí 400,-Kč
měsíčně. Kdo nemůže k zápisu přijít, ale má zájem, ať zavolá na tel. 602 766 866 trenérovi tenisové
školy ing. Ivo Műllerovi.
Od 17.00 hodin proběhne ukázka tréninku za účasti Tomáše Berdycha
a wimbledonské vítězky Petry
Kvitové s výběrem dětí TK Agrofert Prostějov.
V 17.30 hodin se uskuteční AUTOGRAMIÁDA Tomáše Berdycha a Petra Kvitové.
INZERCE

Přes Argentinu hurá na Španěly! Šéf marketingové společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek uprostřed jásajícího kompletního daviscupového týmu České republiky.
Foto: Karel Tejkal, Česká sportovní
INZERCE

18.9.2012
• 16.00 hod. zápis do tenisové školy
při TK AGROFERT Prostějov
• 17.00 hod. ukázka tréninku za účasti Tomáše
Berdycha a wimbledonské vítězky Petry Kvitové
s výběrem dětí TK AGROFERT Prostějov
• 17.30 hod. AUTOGRAMIÁDA Tomáše Berdycha
a Petry Kvitové
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