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Brauner píše z VĚZENÍ
„Nemám s vraždou nic společného!“
Olomouc, Prostějov/mi
Prostějov/mik

Březnová brutální vra
vražda seniora v Okružní ulici spěje ke svému rozuzlení. Přestože policie nemá případ ještě definitivně uzavřen, je jasné, že
soud se dvěma obvin
obviněnými Prostějovany, Romanem Mičkou a Davidem
Braunerem, na sebe ne
nenechá dlouho čekat. A nervozita stoupá!
Dopisy z Vazební vězn
věznice v Olomouci nás totiž začal bombardovat právě David Brauner, kter
který týden po otřesném mordu kontaktoval redakci
Večerníku a přiznal,
p
žže s vrahem Romanem Mičkou byl v inkriminované
době v domě, kd
kde se vraždilo. „Čtu Večerník každý týden, chodí mi
sem do vazby. Píšete ale nesmysly, já nejsem
žádný Mičkův komplic, vůbec jsem netušil, že chce toho dědu vykrást, natož
ho zabít,“ napsal Večerníku kromě
jiného David Brauner.
Naše redakce postupně zpracovává
a ověřuje informace, které jsme získali z Braunerových dopisů. Nepochybně
některé z nich v budoucnu zveřejníme. Jak
jsme se ještě dozvěděli, Braunera mohou zanedlo
dlouho propustit na svobodu. „Bude soud, který rozho
hodne, zda ho pustí a bude vyšetřován na svobodě,“
p
potvrdili nám rodiče Davida Braunera.

Propustí ho
Z VAZBY?

Odmítá vinu. David Brauner pár týdnů předtím, než se zapletl
s Romanem Mičkou, který měl brutálně zabít starého důchodce
v domě v Okružní ulici.
Foto: archiv Večerníku

Další informace můžete číst v naší
pravidelné rubrice na straně 5!

Pondělí

24. září 2012
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s pohodou

S y n z a v r a ž d ě n é m atky:
tajemství
utajené
VRAŽDY

„Byla to nešťastná náhoda.
Pokud by to byla vražda,
už bych s vámi takhle
nemluvil! Zřejmě bych byl
obviněn a skončil ve vazbě...“

strana 3

C h t ě li o b e j ít P R O H I BI C I?
V Prostějově se nalévala ZELENÁ!
Kontroly hygieniků odhalily pět
pochybení hospodských, vlastní
průzkum provedl i Večerník

strana 13

První muž fotbalu v Prostějově

to vše a mnohem více si přečtete uvnitř

Součástí
vydání je
celobarevný

Co řešili
Pelta s Paclíkem
na fotbale
v Prostějově?

strana 27

INZERCE

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
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ
NA POZICE:

GRAFIK/-ČKA
OBCHODNÍ MANAŽER/-KA
SPORTOVNÍ REDAKTOR/-KA
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

9 771212 667008
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168 hodin
s městskou policií
Rozbil automat
V sobotu hodinu po poledni bylo přijato na linku 156
oznámení od obsluhy, že
v provozovně u centra města
muž porouchal výherní automat. Ve svém zápalu dostat
se k výhře urputně bouchal
prsty do tlačítek až došlo
k poničení mechanismu. Po
servisního
zkontaktování
technika byla škoda předběžně odhadnuta na jeden
tisíc korun. Pro podezření
z přestupku proti majetku
byla celá událost postoupena
správnímu orgánu k dořešení. Pětadvacetiletému muži
hrozí pokuta do výše 15 000
korun.

Nic mu není svaté
Neznámý pachatel odcizil
bronzovou cedulku na kapličce. V podvečer bylo na
tísňovou linku 156 nahlášeno zcizení bronzové cedulky
umístěné na kapličce, která
stojí v blízkosti Sídliště svobody. Oznamovatel si této
věci povšiml při procházce
se psem. Informaci strážníci na místě ověřili. Byla
zjištěna chybějící tabulka o
rozměrech třicet krát čtyřicet
centimetrů s datem výstavby
kaple. Po zkontaktování příslušné osoby vyšlo najevo,
že toto není první případ a
v minulosti byla odcizena již
několikrát. O události byla
y
vyrozuměna Policie ČR,
neboť tento případ spadá do
její kompetence.

Zraněná fretka
Předminulou sobotu měli
strážníci co dělat s dalším
zraněným zvířátkem. Šlo
o fretku, která skončila u
ochránců přírody. Strážníci
převzali od nálezkyně poraněné zvíře v Kollárově ulici.
Protože se nepodařilo vypátj
, byla
y fretka ppřerat majitele,
dána pracovníkovi Českého
svazu ochránců přírody na
Husově náměstí.

Honička s pirátem
V pátek ve dvě hodiny
v noci nahlásil občan telefonicky na linku 156 obtěžování hlukem. Uvedl,, že na
křižovatce ulic Šárka a Dobrovského mladík ustavičně
túruje motor vozidla. Má u
něj i podezření na požití alkoholu. Strážníci v uvedené
oblasti zjistili jednadvacetiletého muže, který nevlastnil
řidičský průkaz, přesto se
rozhodl projet v automobilu,
který měl přední část zcela
zdemolovanou. Hlídka na
místo přivolala Policii ČR.
Po dohodě strážníci projeli
úsek, kudy výše zmíněný
řidič mířil. Na ulici Lidická u garáží směrem k zadní
části hřbitova byly objeveny
stopy po nárazu. Celou záležitost si převzala skupina
p
dopravních
nehod Policie
ČR k dalším úkonům.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
nna webu z
v.c
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ze soudní síně...

HERNU NA WOLKROVCE VYLOUPIL „ČAHOUN“
Jiří Laštovička hernu navštěvoval, pak ji měl vyloupit

Maskovaný lupič, který si měl podle policejního
resumé odnést z herny v Plumlovské ulici přes
dvě stě tisíc korun, stanul v úterý před soudem. Jiří
Laštovička k celé věci odmítl vypovídat, přičemž
obhajoba je postavena na tom, že kvůli šátku přes
obličej ho přímo na místě činu nikdo bezpečně
nepoznal. Na druhou stranu ho usvědčuje jeho
vysoká postava, výpovědi svědků a konečně i pachová stopa...
Prostějov/mls
Na pachatele policii přivedl
personál herny. „Stalo se to
před šestou hodinou ráno. Lupič ke mně přišel a mířil na mě
nožem. Byl to mladý, vysoký
kluk. Říkal, že mi nechce ublížit, že chce jenom peníze. Bylo
jasné, že se v herně orientuje,
navíc přesně věděl, kam dáváme peníze. Měla jsem strach
o život, tak jsem mu dala peníze z trezoru i flek. Později
jsme spočítali, že to mohlo být

kolem dvou set tisíc korun,“
vypověděla barmanka, která
v tu dobu hernu obsluhovala.
Lupiče zachytili bezpečnostní
kamery. Do tváře mu sice vidět
nebylo, podle jeho vysoké a
štíhlé postavy i pohybů v něm
obsluhující barmanky poznaly
jednoho z pravidelných hostů
baru. „Když jsme se na video
dívaly, okamžitě nás všechny
napadl pan Laštovička. Asi
měsíc předtím začal s manželkou chodit k nám do baru.
Byli zde vždycky ráno, sedli si

na bar, dali si pivo a bavili se o
tom, že mají dluhy a že by chtěli někam utéct. Taky se párkrát
mezi řečí zajímali, jak to tady
chodí, kam dáváme peníze a
tak,“ vypovědělo postupně několik zaměstnankyň podniku,
které až na jednu v herně už nepracují. „Majitel měl podezření,
že jsme s tím lupičem byly nějak domluvené a vyhodil nás,“
vyjádřily se shodně.
Obhajoba poukazovala na to,
že žádná z barmanek nemohla stoprocentně říct, že na
videozáznamu je právě pan
Laštovička, neboť mu nebylo
vidět do obličeje. Kdo však
v uvedenou dobu před barem
muže viděl, byl Martin Klíč,
který pracoval jako taxikář a zároveň i jako neoficiální ochranka. „Bylo to krátce předtím, než
byl bar vyloupen. Stál u zábradlí a vypadalo to, že se chystá jít
dovnitř. Projížděl jsem kolem,
ale koukal jsem mu z očí do očí,
bezpečně jsem ho poznal,“ sdě-

OTŘESNÁ SCÉNA v Obědkovicích:
Stařenku v domě omráčil a oloupil!

Obědkovice/mik - Toho grázla
patří okamžitě chytit a zavřít
až zčerná! Jak jinak se totiž
zachovat k zatím neznámému
muži, který ve čtvrtek oloupil stařenku v jejím domě v
Obědkovicích a to přímo brutálním způsobem! Co vše se
v obci, která je od Prostějova
vzdálena třináct kilometrů,
odehrálo?
„Ve čtvrtek v nočních hodinách
vnikl do rodinného domu v
Obědkovicích neznámý pacha-

tel. Jednaosmdesátiletou majitelku, která spala, omráčil tupým
předmětem a dům prohledal.
Z domu odcizil mobilní telefon, nejméně deset tisíc korun
a dosud neupřesněné množství
zlatých šperků,“ informovala o
otřesném případu Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Nešťastná stařenka při místy až
brutálním útoku utrpěla středně
těžké zranění. „Žena byla odvezena k ošetření do nemocnice

v Prostějově. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu loupeže, pachateli v případě
prokázáni viny hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Policie po
něm intenzivně pátrá,“ ujistila
Marta Vlachová.
Případu se bude věnovat i Večerník a snad už v příštím čísle
vám přineseme podrobnější informace včetně aktuálního vývoje. Zkontaktovat se budeme
snažit i samotnou stařenku.

Dřevnovický pochod měl ještě přídavek v Dobromilicích:

Tři „HOLÉ LEBKY“ ODVEDLA POLICIE v poutech!
v předchozím čísle Večerníku, a jenž měl
proběhnout bez násilí či výtržností, dostal
přece jen jednu skvrnu. Samotný průchod
v poslední době tolik medializovanou vesnicí sice skutečně proběhl bez jakýchkoliv
prohřešků proti zákonu, avšak po rozchodu
se někteří z aktérů přejen „vyznamenali“...
Policie teprve až s pořádným zdržením informovala o tom, že po protestním pochodu v
Dřevnovicích zatkla tři radikály, kteří si „odDobromilice, Prostějov/mik - Protestní po- skočili“ do sousedních Dobromilic, kde nachod proti romským obyvatelům v Dřevno- padli místní Romy!
vicích, o kterém jsme podrobně informovali
(dokončení na straně 9)
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Prostějov/mik - Prostějovské
kriminální službě se během
uplynulého týdne podařil objasnit neuvěřitelný počet více
než čtyřiceti trestných činů.
Mezi ně patřily sériové krádeže v hospodách, kterých se
dopouštěl jeden jediný zloděj! Ten skončil ve čtvrtek ve
vazbě...
„Prostějovským kriminalistům se
podařilo přijít na stopu muže, jenž
měl páchat majetkovou trestnou
činnost, kterého v úterý 18. září

zadrželi a umístili do policejní
cely. Následně mu sdělili obvinění a byl podán návrh na vazbu,
který státní zástupce akceptoval,
neboť bylo možné předpokládat,
že se muž bude skrývat a dále
pokračovat v páchání trestné
činnosti,“ prozradila Večerníku
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie ČR
v Olomouci s tím, že ve čtvrtek
dvacátého září tak byl tedy vzat
do vazby sedmadvacetiletý muž
z obce na Prostějovsku, který je

lil Klíč. Kromě výš uvedených
výpovědí na Laštovičku coby
pachatele ukazuje i pachová
stopa nalezená na místě činu.

Rozsudek ovšem v této kauze dosud nepadl, jednání bylo odročeno. Večerník bude tento případ i
nadále pochopitelně sledovat.

Přepadený muž na zastávce

ve Vrahovicích? NESMYSL!
Prostějov/mik - Na obyvatele
Vrahovic tehdy tato zpráva
zapůsobila jako červený hadr
před očima býka. V této jinak
klidné předměstské části na
autobusové zastávce u křižovatky ulic Vrahovická a Jano
Köhlera mělo dojít v sobotu
18. srpna pozdě večer k brutálnímu loupežnému přepadení. Večerník však nyní získal exkluzivní informaci, že
jde o totální NESMYSL!
„V uvedené době přijelo k zastávce dosud nezjištěné vozidlo. Z něj vystoupili dva muži,
kteří měli na hlavě kapuci a
poškozeného napadli, když ho
pěstmi srazili na zem a zde do
něj kopali. Z peněženky, kterou
měl napadený u sebe, mu odcizili kolem čtyř tisíc korun. Pak
z místa odjeli neznámo kam.
Muže ležícího na zemi nalezla
hlídka městské policie, která
mu přivolala sanitku,“ informovala hned druhý den média
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Současně začalo rozsáhlé pátrání, které vedlo k překvapivému rozuzlení...

V pátek jsme se totiž dozvěděli, že všechno bylo úplně
jinak, než bylo původně
nahlášeno! Údajně brutálně
přepadeným nešťastníkem byl
muž polské národnosti, který
byl pár hodin předtím vykázán
v Olomouci z vlaku, protože
neměl jízdenku. Bůhví jak se
okolo desáté hodiny večer objevil na zastávce ve Vrahovicích...
Podle našich informací je
tento muž silný schizofrenik. Na zastávce dostal
záchvat a upadl na zem,
přičemž si ošklivě rozbil
hlavu a upadl do bezvědomí. „Když přišel k sobě,
nesouvisle začal policistům
vypovídat, že byl přepaden.
Po několika dnech v nemocnici ale vyšlo najevo, že
loupež byla výplodem jeho
choré fantazie,“ uvedl zdroj
Večerníku blízký vyšetřování
případu.
Jak jsme se ještě dozvěděli,
poté co Poláka dali v nemocnici dohromady, dostal peníze na vlak do své rodné země
a okamžitě odjel...

obviněn z trestného činu krádeže
a poškození cizí věci. „Přestože
byl již v minulosti dvakrát podmínečně odsouzen za majetkovou trestnou činnost, nyní k tomu
přibylo obvinění ze spáchání
dalších jednadvaceti případů
vloupání a krádeží,“ uvedla dále
Vlachová.
Pikantní na celém případu je, že
chmaták se výhradně zaměřoval
na provozoven s občerstvením a
alkoholickými nápoji! „Ano, ve
všech případech se muž vloupal

do hostinců, pivnic, restaurací,
motorestů a jiných podobných
zařízení, ze kterých po předchozím násilném vniknutí odcizil
alkohol, tabákové výrobky,
cukrovinky a peníze,“ potvrdila
Marta Vlachová. Jak dále dodala,
chlapík způsobil svými výlety do
hospod na Prostějovsku nikoliv
útratu, ale škodu za necelých
dvě stě tisíc korun. Není ovšem
vyloučeno, že nejde o konečnou
výši škody... Každopádně mu
hrozí tříletý kriminál.

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.

Havárie motorkáře
V úterý krátce po 18. hodině došlo k dopravní nehodě v Němčicích
nad Hanou. Řidič
motocyklu jel po
ulici Horní brána
k ulici Novosady a v levotočivé
zatáčce
nezvládl
řízení. Upadl na komunikaci, kde narazil hlavou do
pravého obrubníku. Letecká
záchranná služba přepravila zraněného motorkáře
do nemocnice v Olomouci.
Dechová zkouška u řidiče
byla negativní. Předběžná
příčina dopravní nehody je
prozatím spatřována v nedostatečném věnování se řízení
a nepřizpůsobení jízdy stavu
vozovky. Okolnosti dopravní nehody budou předmětem
dalšího policejního šetření.

Nepromluvil. Jiří Laštovička na policii i u soudu odmítl vypovídat, při
odchodu ze soudní síně pouze klopil hlavu...
Foto: Martin Zaoral

OMLUVA HOSPODSKÝ DÉMON skončil ve vazbě

Prostějov/mls - V článku z
minulého vydání číslo 38 z
pondělí 17. září na straně 2
„Silniční pirát skončil za mřížemi“ bylo autorem článku
chybně uvedeno, že kumpánem Jiřího Paráka měl být
Jan Přichystal. Ve skutečnosti
se jednalo o pana Přikryla. Za
chybu se panu Přichystalovi,
který v kauze vystupoval v pozici svědka, i všem. čtenářům
velice omlouváme.

ČERNÁ KRONIKA

Auto z Dolní je fuč
Během předminulého víkendu odcizil neznámý pachatel
vozidlo značky Volkswagen
Candy. Majitel si jej zaparkoval v Prostějově na ulici
Dolní. Krádeží auta mu byla
způsobena škoda za 150 tisíc
korun.

Straka na přehradě
Rovněž během předminulého víkendu odcizil z bagru
zaparkovaného na dně vypuštěné plumlovské přehrady neznámý pachatel 60 litrů
motorové nafty. Poškozením
víčka nádrže a odcizením
nafty způsobil škodu ve výši
9 720 korun.

Vloupání do farmy
V obci Milkov došlo v areálu společnosti farmy ke
krádeži. Neznámý pachatel
nejprve poškodil uzamčené
vstupní plechové dveře objektu posklizňové linky, kde
odcizil elektromotor a po vypáčení dalších uzamčených
plechových dveří od šatny
odcizil elektrickou nabíječku akumulátorů. Společnosti
tak způsobil celkovou škodu
ve výši pět tisíc korun.

Kradou se i grily
Ve čtvrtek v nočních hodinách v areálu kempu v Baldovci odcizil neznámý pachatel z volně přístupného
přístřešku u restaurace dva
plynové grily v celkové hodnotě deset tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázáni
viny hrozí zloději až dvouletý pobyt ve vězení.

Využil neopatrnosti
V úterý kolem před šestou
hodinou večerní využil neznámý pachatel nepozornosti pětatřicetileté ženy, která
si na parkovišti před prostějovským supermarketem
odložila kabelku do nákupního vozíku. Ve chvíli, kdy
o vozík nevěnovala dostatečnou pozornost, jí kabelku
s penězi, osobními doklady
a mobilním telefonem odcizil. Žena tak přišla o věci v
hodnotě 13 600 korun.

Šlohnul bomby

VIKTOR ZATLOUKAL

MAREK ŠŤUKA

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ

LUDĚK KŮRA

se narodil 18. července 1979
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
7. prosince 2011. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 32 do
33 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu
a hnědé vlasy.

se narodil 26. července 1984
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už
dne 18. března 2009. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
23 do 28 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědočerné vlasy.

se narodila 19. srpna 1970
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už
dne 20. července 2009. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od
40 do 45 let, měří mezi 160 až
175 centimetry, má modré oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 23. února 1964 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
8. února 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 46 do 48
let, měří mezi 175 až 180 centimetry. Bližší údaje k osobě
policejní databáze neuvádí.

V noci z úterý na středu
poškodil neznámý pachatel
zámek ocelové klece před
prodejnou v obci Dubany.
Pak odcizil čtyři plné desetikilové láhve a dvě dvoukilové láhve s propan butanem.
Celková škoda je vyčíslena
na 6 000 korun.

Zpravodajství
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V BYTĚ ZAVRAŽDĚNÉ SE KONALY PODIVNÉ RITUÁLY...
Syn něco takového odmítá, tvrdí to však řada svědků z protějšího domu

Na první pohled to vypadá jako naprostá fantasmagorie. Ale věřte, že tomu tak je, či spíš lépe
řečeno, bylo... Informace, které jsme se rozhodli
zveřejnit, totiž redakci Večerníku potvrdilo hned
několik na sobě nezávislých svědků. Oč jde? V
bytě v Dolní ulici, kde podle policie byla v polovině
dubna letošního roku zavražděna třiašedesátiletá
Věra S., se v posledních čtyřech letech měly konat
tajemné náboženské rituály. Pod šestiramenným
lustrem s červeným světlem se tu měli pohybovat
lidé v hábitech a s maskami na obličejích. Jindy tu
kolem provizorního oltáře chodili či tancovali úplně
nazí. Syn zavražděné, který v bytě žil, však něco
podobného kategoricky odmítá. Zároveň podle
něj není vůbec jisté, že jeho matka byla zavražděna... Jak to všechno dohromady souvisí?
Prostějov/mls
Co se dělo v bytě panelového domu v prostějovské
Dolní ulici, kde došlo k nedobrovolnému úmrtí, které
nyní kriminalisté vyšetřují
jako trestný čin vraždy? To
je obestřeno velkým tajem-

stvím, stejně jako samotná
smrt nešťastné ženy, která
tak stále zůstává neobjasněna. Po stopách záhadné smrti se vydal i Večerník, který v
minulém vydání jako první
zveřejnil dlouho utajovanou
vraždu... „V tomto případě
máme minimálně stop, kte-

tajemství
utajené
VRAŽDY

Ilustrační koláž Večerníku
ré by mohly vést k dopadení
pachatele,“ konstatovala v
krátkém vyjádření pro Večerník tisková mluvčí krajských policistů Marie Štrbáková.
Mnoho otazníků visí například nad tím, co se v bytě dělo
před smrtí. Podle výpovědí
řady lidí z protějšího pavlačového domu v Jezdecké ulici

se v okně, kde bydlela rodina
zavražděné ženy, měly konat
tajemné náboženské rituály.
„Něčeho takového si nešlo
nevšimnout. Po setmění se v
bytě v Dolní ulici na lustru
rozsvítilo červené světlo a asi
šest postav v hábitech, maskách a se svíčkami v rukou
chodilo kolem oltáře. Jednou
jsme je tam viděli chodit úpl-

ně nahé. Dělalo to na nás dojem nějaké černé mše nebo
něčeho podobného. Bylo to
divadlo pro celý náš pavlačový dům,“ popsalo Večerníku
podivné události hned několik svědků z domu v Jezdecké
ulici, kteří zároveň označili
okna, za nimiž bydlela rodina zavražděné ženy.
Dokončení na straně 13

Kupujeme NEBEZPEČNÉ
čínské ZELÍ

Prostějov/mls - Při kontrole v
potravinách na prostějovském
Pernštýnském náměstí, které
provozuje společnost DIMICO, objevili inspektoři potravinářské inspekce nebezpečné
čínské zelí. Na etiketě je jako
výrobce uvedena společnost
Seliko z Opavy, samotné zelí
pak pochází z Číny...
Otrávený alkohol není jediný
problém, se kterým se setkávají
inspektoři České zemědělské a
potravinářské inspekce (ČZPI).
„Konzervovaná zelenina prodávaná v prodejně na prostějovském Pernštýnském náměstí
byla zařazena do kategorie
nebezpečných potravin. Nevyhověla kvůli látkám tartrazin a

brilantní modř FCF,“ potvrdil
Večerníku závažnou informaci tiskový mluvčí ČZPI Pavel
Kopřiva.
Tartrazin je totiž obzvláště
nebezpečný pro alergiky a
astmatiky. Může způsobovat
migrénu, rozmazané vidění,
svědění, sennou rýmu nebo
skvrny na kůži. Přisuzuje se
mu také vliv na dětskou hyperaktivitu. Z tohoto důvodu musí
být všechny potraviny obsahující jakékoliv m
množství tartazinu
být označeny
varováním, že
barviva obsažená v potravině mohou
nepříznivě
ovlivnit činnost a pozor-nost dětí.

Dávejte pozor! V tomto obchůdku v centru města objevili inspektoři nebezpečné čínské zelí. Jak
nám škodí?
Koláž Večerníku, fofo internec a Martin Zaoral

VYBODOVANÝCH ŘIDIČŮ PŘIBÝVÁ. V PROSTĚJOVĚ JE JICH AKTUÁLNĚ PŘES 300
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/mik
„Aktuálně je na Prostějovsku
339 takzvaně vybodovaných
řidičů motorových vozidel. Z
toho je třistaosmnáct mužů a
jednadvacet žen. Jenom připomínám, že na odboru dopravy
máme v evidenci celkem 60 693
řidičů. Takže ať si každý udělá
obrázek sám, jestli zmíněný poměr vybodovaných řidičů je velký nebo ne...,“ sdělil Večerníku
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova.
Současný počet řidičů, kteří
díky spáchaným dopravním
přestupkům dosáhli tuctu bodů,
se pochopitelně často mění, přibývají další, jiní zase po ročním

distanci a absolvování zkušebních i psychologických testů
mohou jezdit dál. Otázkou ale
je, jak se vůbec řidiči dozvědí, že už dosáhli oné kritické
hranice tuctu bodů? „Podle
postupu, který je jasně dán zákonem, informujeme majitele
řidičských průkazů písemně doporučenou poštou. Samozřejmě,
že žádný z šoférů nežije v informačním vzduchoprázdnu a každému musí být jasné, že když
páchá závažnější přestupky,
odečítají se mu body. A jestliže
se zajímá o své bodové konto,
může si kdykoliv svůj stav ověřit na našem odboru dopravy.
Co se týká onoho písemného
vyrozumění, je otázkou, zda si
lidé převezmou poštu nebo se

Kdo dosáhne tuctu bodů, přijde na rok o řidičák!
„Pak ho čekají testy,“ upozorňuje šéf ‚dopravky
dopravky‘‘
za co a kolik
lze ztratit bodů?
přestupek
počet bodů
Nevyhovující stav vozidla
5
Alkohol, drogy
7
Odmítnutí vyšetření na alkohol 7
Jízda i přes zákaz řízení
4
Prošlý řidičák
3
Překročení rychlosti
2 až 5
Nedání přednosti
4
Otáčení se na dálnici
7
Ujetí od dopravní nehody
7
Bezpečnostní pásy
3
Telefonování za jízdy
2

počet řidičů a jejich věková hranice,
kteří už letos přišli o body
počet vybodovaných řidičů























































věk řidiče

Z letošní statistiky o počtu udělených bodů vyplývá, že čím starší řidič,
tím více dbá na dodržování dopravních předpisů.

této povinnosti vyhýbají,“ naráží Miroslav Nakládal na fakt,
že v několika málo případech
se motoristé dozvědí o dosažení hranice dvanácti bodů až ve
chvíli, kdy je na to upozorní policejní hlídka při lustraci u běžné
silniční kontroly. „Nejsem žádný anděl, sem tam nějakou pokutu za rychlejší jízdu dostanu.
Jednou dokonce za to, že jsem
nebyl připoután a taky jsem
telefonoval za jízdy. Ale před

dvěma týdny jsem byl v šoku.
Zastavili mě policajti a když
prolustrovali můj řidičák, sdělili mi, že jsem ho měl už před
dvěma měsíci odevzdat, protože
jsem překročil hranici dvanácti bodů,“ svěřil se Večerníku
Jiří V. z Prostějova. A vězte, že
něco podobného se může docela
snadno stát i vám...
„Takoví řidiči mohou mnohem
dřív přijít k nám, nebo si na každé
pobočce Czech pointu vyžádat

výpis z evidenční karty řidiče,
kde jsou průběžně informováni
o stavu svého bodového konta,“
zopakoval šéf odboru dopravy.
Dosažení hranice dvanácti bodů
je pro každého řidiče černou noční můrou. „Jakmile se tak stane,
zahajujeme řízení o odejmutí
řidičského průkazu. Majitele
řidičáku na tuto skutečnost upozorníme formou doporučeného
dopisu, který po stanovené lhůtě
dle zákona je považován za doručený bez ohledu na to, zda si
ho dotyčný řidič či řidička převzali,“ popsal systém Miroslav
Nakládal.

Tucet a dost! Jak Večerníku potvrdil šéf prostějovského odboru dopravy Miroslav Nakládal (na
koláži vpravo), přijít o řidičský průkaz kvůli dosažení dvanácti bodů není žádná sranda. Mimo jiné
vás čeká návrat do lavic a k učebnicím...
Foto: archiv Večerníku

Na závěr jsme se vedoucího
prostějovské „dopravky“ ještě
zeptali, co všechno čeká řidiče,
který vinou dosažení dvanáctibodové hranice přijde o řidičský průkaz. „Automaticky
přichází o možnost řídit motorová vozila na dobu jednoho
roku bez toho, že by bylo tuto
dobu možné zkrátit tak, jak
je to v případech zákazu řízení, kdy se po polovině trestu
může požádat o jeho zmírnění nebo odpuštění. V případě
vybodování to však nejde! Po
roce musí řidič projít novým

přezkoušením v autoškole a
nově i psychologickým vyšetřením,“ prozradil Miroslav
Nakládal s tím, že už i z tohoto
důvodu by měli být řidiči na
silnici zodpovědnější. Následné komplikace totiž vážně nestojí za to...
Jak vidno, dosáhnout dvanácti bodů není pro motoristu žádná sranda, zvláště pak,
když jde o řidiče z povolání.
Nestálo by tedy za to, abychom opravdu jezdili daleko
opatrněji a dbali na dopravní předpisy?

Nebezpečný Vlado ROŽIČ policii stále UNIKÁ Američané Kovaříka ještě NEVYDALI
Na krádeže aut vyrážel v tmavém Touaregu...

Prostějov/mls - Vlado Rožič,
který brněnské policii začátkem září zdrhl ze svého bytu v
Krasické ulici, je stále na útěku.
V redakci Večerníku jsme v
průběhu uplynulých dní zaznamenali řadu telefonátů potvrzujících jeho nevypočitatelnost
i krutost. Dokonce se ozval i
anonym s tím, že ví, kde se „prostějovský Chorvat“ nachází!
Policie nám více informací slíbila poskytnout až v průběhu tohoto týdne, Večerníku se ovšem

mnohé důležité zprávy podařilo
získat a ověřit již nyní...
Po Vladu Rožičovi, kterého jste
dříve mohli potkat v prostějovských ulicích, jakoby se slehla
zem. Není vyloučeno, že zmizel
za hranice. „Mohu potvrdit, že po
uvedeném muži stále pátráme.
Více informací k tomuto případu
veřejnosti poskytneme na tiskové
konferenci, která se bude konat
příští týden,“ reagoval na přímé
dotazy Večerníku Pavel Šváb,
tiskový mluvčí brněnské policie.

A tak nám nezbylo, než zapojit
vlastní síly a iniciativu. A podařilo se zjistit hned několik zajímavých skutečností. Například,
že gang na krádeže aut po celé
Moravě vyrážel v tmavém Volkswagenu Touareg. Během takovýchto výletů je měli označovat
různými registračním značkami
pocházejícími taktéž z krádeží.
Auto se pak nacházelo v jedné z
prostějovských garáží. Společně
s Rožičem se krádeží mohli dopouštět také dva Petři Š. z Vraho-

vic, Ukrajinec Roman T. a zřejmě
i jeden člověk z Brna. Mimo jiné
byl Vlado Rožič znám i svoji riskantní a velmi rychlou jízdou. Na
dálnici do Prahy v silných autech
pravidelně jezdil rychlostí blížící
se třista kilometrům v hodině. I
to může být důvodem, proč se
právě jemu podařilo v autě policistům prchnout.
O tom, kde by se mohl pohybovat nikdo nic neví. Všeobecně
se má za to, že přestože má v
Prostějově rodinu, tak zmizel
někde za hranicemi! Ale kdo
ví, vyloučit v jeho případě nelze
vůbec nic...

„Intenzivně o tom ale jednáme,“
ujišťuje mluvčí krajského soudu

Brno, Prostějov/mik - Před časem Večerník
exkluzivně informoval prostějovskou veřejnost, že dne 25. července zatkla americká
policie na letišti v Atlantě známého Prostějovana a někdejšího hokejistu Roberta Kovaříka. Muže, který byl od roku 2003 celostátně
hledaný a rovněž s cejchem mezinárodního
zatykače, poslali v jeho nepřítomnosti české
soudy na hodně dlouho do kriminálu. A to za
sérii loupežných přepadení! Kovařík ovšem v
Česku pořád není, Američané ho bůhví proč
stále drží ve vazbě...

INZERCE

Odpyká si trest? Roberta Kovaříka nechtějí Američané stále vydat
do České republiky. Proč? Snad se to brzy dozvíme...
Koláž Večerníku, foto: internet

„O vydání odsouzeného Roberta Kovaříka do
České republiky stále intenzivně jednáme, ale
v tuto chvíli není možné ani odhadnout, jak
bude americká strana reagovat. Popravdě řečeno, o tom, že byl zadržen v USA, jsme se
dozvěděli až z vašich novin, teprve později
jsme se k dalším informacím dostávali společně s ministerstvem spravedlnosti,“ reagovala
na dotaz Večerníku Miroslava Sedláčková,
asistentka předsedy
y a tisková mluvčí Krajj
ského soudu
Pokračování na straně 13
v Brně.
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Barometr

Osobnost týdne

Číslo týdne

+

25 000

Řidiči s úsměvem.
ú ě
Současnou
S č
tíživou
íži dopravníí
situaci kvůli rozkopanému Prostějovu
Čtyřicítka
a spoustě uzavírek berou šoféři naštěstí
se blíží. Tak
s humorem. Hlavně v Olomoucké
nějak jsme to zaulici se často tvoří zácpy, ale
křikli,
že ceny benzínu
žádné nadávky nebo
a nafty jsou v Prostějově
troubení tady prostě
zatím nízké. Pondělní zdražení
neuslyšíte.
skoro o celou korunu posunulo ceny
nebezpečně blízko ke čtyřiceti
korunám. V sousední Olomouci jsou
ale k této magické hranici ještě blíž…

„V
V SRPNU
SRP
RPNU
NU MĚ
MĚ
CHYTILI OŽRALÝHO
ZA VOLANTEM.
KURŇA, KDYBY UŽ
TENKRÁT PLATILA
PROHIBICE, TAK BY SE
TO NESTALO!“

MIROSLAV PELTA
MI

Tolik metrů čtverečních
pozemku za čerpací stanicí v Brněnské ulici nabízí
majitelka k prodeji prostějovské radnici. Vedení
města tuto nabídku zřejmě
vyslyší, v této lokalitě chce
totiž vybudovat další průmyslovou zónu.

-

Výrok týdne

I když prožívá nejkritičtější okamžiky
dob co převzal žezlo prvního muže
od doby,
FA
FAČR,
přesto splnil slib a v sobotu
n
navštívil prostějovský fotbalový
sstánek, aby shlédl utkání místního
1.SK. Stalo se tak vůbec poprvé v
historii, co první muž kopané přijjel do Prostějova!

Muž středního věku
se nám v redakci svěřil
se svým problémem...

SPORTOVNÍ VZPOMÍNKA

Analýza
Pokud se Prostějované začnou bavit o místním
sportu, pak je to debata vcelku na dlouho. Než proberou tenisové výsledky (aktuálně postup do finále
Davis Cupu), tvrdé „mače“ volejbalové a basketbalové, dunění hokejových mantinelů a v poslední
době také fotbalový „dream team“ ano, takhle o
našem fotbalovém celku hovoří i celostátní média a
on je vážně lídrem MSFL), nějaký ten čas uběhne...
širokou diváckou podporu a
o něco blíže k financím než ty
Je ovšem třeba podotknout, že „jiné“. A právě o jednom z nich
se ve všech případech jedná o bych se dnes rád zmínil.
tzv. „velké“ sporty , které mají Jde o prostějovské parašutisty,
Martin Mokroš

jejichž sportovní historie sahá
až do roku 1961. Tehdy bylo
rozhodnuto vytvořit reprezentační výběr, který by soupeřil
se „spřátelenými“ armádami
v rámci Varšavského paktu,
ale také s celosvětovou mezinárodní konkurencí civilní
i sportovní. Výsledky přišly
takřka vzápětí, hned v roce
1962. Před padesáti lety posbírali naši parašutisté na armádní
spartakiádě snad všechny zlaté
medaile, které mohli, čímž jejich prestiž vysoce vzrostla. Od
roku 1963 tu máme Armádní
sportovní družstvo parašutismu
Dukla Prostějov, jehož členové
se snad ze žádné akce nevraceli
bez medailí. Úmyslně používám množné číslo, protože těch
medailí bylo vždy více. K medailím také přibylo i množství
světových rekordů v paradisciplínách.
O jejich úspěších tehdy mluvívali Prostějované stejně jako
dnes o výše zmíněných velkých
sportech. Barevných padáků
nad prostějovským letištěm si

komentář redaktora

Zločin a trest aneb jak se žije vrahovi?
Martin Zaoral
Od dubna tohoto roku chodí po
Prostějově vrah.
Možná jste ho
potkali, možná
jej velmi dobře
znáte,
snad
tušíte, kdo by
to mohl být. Jsou lidé, kteří mají
různá podezření, jistotu však má
zatím jediný člověk: vrah sám...
Přitom si stále dává velký pozor,
aby se někde neprořekl. Se svým
strašlivým tajemstvím se zatím
nikomu nesvěřil. Rodina, přátelé,

známí ani policie, nikdo zatím
v tuto chvíli neví, s kým mají tu
čest. Pokud se nejedná o bestii
bez svědomí, pak se mu s tímto
strašlivým vědomím žije hůře než
v tom nejhorším vězení. O tom, že
se s takovými pocity žije opravdu špatně, ví své například i vrah
učitelky z Mohelnice, který se na
policii přišel přiznat po dlouhých
šestnácti letech od vraždy.
Pocity a stavy inteligentního vraha, který před všemi musí tajit příšerný čin, skvěle a s mnoha detaily
i odstíny vystihl ruský spisovatel F.
M. Dostojevskij ve svém nejznámějším díle „Zločin a trest“. Hlav-

ní hrdina v něm zabije hloupou,
nemocnou a lakomou lichvářku,
která pouze ničí život ostatním
lidem. I tak tíhu svého vlastního
svědomí neunese, na policii se přizná. Spáchal zločin a trest nakonec
pokorně přijme. Je to pro něj přitom jedno velké vysvobození.
V Prostějově byla v dubnu zavražděna hodná a bezproblémová
ženská, která dlouhodobě trpěla
zdravotními problémy. Oč více je
takový čin odsouzeníhodný, o to
více musí vrah bojovat se svým
vlastním svědomím. Jisté je jedno:
Pokud se někomu svěří, hodně se
mu uleví...

Konstalace hvězd Prostějova
Jde o týden, kdy se bude město probírat ze svých hanáckých slavPokud chcete ještě někam na výlet, tak si pospěšte. Brzy nás
čekají podzimní plískanice a na Prostějov padne pochmurná nálada. Tento týden by měl celý propršet, navíc citelné
chladno nás bude nutit zůstat doma. Na druhé straně, alespoň ušetříme!

Berani - 20.3.-18. 4. Okolo vás proběhne řada
důležitých informací, stačí chytit za pačesy tu
nejlepší a využít ji ke svému prospěchu. Nebojte se tento týden učinit razantní rozhodnutí, byť
by se mělo částečně jednat o trochu hazardu.
Býci - 19.4.-19.5. Vy si v současnosti nemáte
vůbec na co stěžovat. Vyjde vám několik výhodných kšeftů, ze kterých budete mít značný
profit. Nebuďte lakomí a zkuste finančně pomoci těm, kteří to potřebují. Však vám zbyde
dost!
Blíženci - 20.5.-19.6. Znáte přísloví, že kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá? Tak se jím
řiďte! Nebuďte zlí a nezkoušejte házet klacky
pod nohy někomu, kdo si to navíc vůbec nezaslouží. Raději se zaměřte na rodinné problémy.
Raci - 20.6.-21.7. Uprostřed týdne vás zasáhne
Amorův šíp! Zamilujete se až po uši, což bude
mít obrovský vliv na vaši práci a hlavně chování. Najednou budete ke všem milí a shovívaví,
což určitě každý z vašeho okolí ocení.
Lvi - 22.7.-21.8. Dostanete se do úzkých kvůli
několika nezaplaceným složenkám. A jelikož
jste ve finanční tísni, zkuste se na úřadech domluvit na splátkovém kalendáři. Jestli ovšem
chcete poradit, najděte si lépe placenou práci.
Panny - 22.8.-21.9. Měli byste se zaměřit
na zlepšení fyzické kondice, která nyní stojí
za starou belu. Přiznejte se, kdy jste se byli
naposledy proběhnout nebo si zahrát tenis?
Vezměte někoho z rodiny a udělejte něco pro
své zdraví!

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Hodně lidí z vás bude dělat
doslova kašpary. Nedejte se a postavte se jim!
Musíte jim za každou cenu dokázat, že z vás
musí mít respekt. Máte v hlavě plno skvělých
plánů, tak ven s nimi! Určitě si s tím poradíte.
Štíři - 22.10.-20.11. Víte vůbec, že ve vaší
bezprostřední blízkosti se pohybuje někdo,
kdo vás bezmezně miluje a chtěl by vás dostat? Nemyslete hned na erotiku, jde o možnost krásného a trvalého vztahu. Otevřete oči
a poznáte ho!
Střelci - 21.11.-20.12. Z deštivého počasí nemusíte mít žádné obavy, vám bude na každý
krok svítit sluníčko! Prožijete naprosto pohodový týden, ve kterém vám i jinak drzí kolegové projeví úctu a uznání. Ale nelíbejte se v
zaměstnání!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Čeká vás dlouhé
cestování, které bude náročné na váš čas. Rodina sice bude remcat, na druhé straně jde o práci
a peníze. O to sladší bude návrat, který musíte
pořádně oslavit. Pozor ale na nevěru partnera!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Zatímco začátek týdne
proběhne v relativním klidu, tak těsně před
víkendem očekávejte pořádné tornádo! V práci vás bude stíhat jedna pohroma za druhou,
v rodině zase dojde k neshodám s potomky.
Ryby - 19.2.-19.3. Prohibice s vámi nijak nezamává, přestože alkohol máte jinak rádi. Naštěstí
se dokážete bavit i bez toho, že byste museli být
podnapilí. Navíc kvůli obrovskému pracovnímu
vypětí nebudete mít na večírky náladu.

totiž šlo těžko nevšimnout a i já
jako malý kluk jsem rád koukal
k obloze. Osudovou chybou
zřejmě bylo, že ony úspěchy
bral každý jako samozřejmost
a i tisk počítal s medailemi tak
nějak automaticky.
Před čtyřiceti lety, přesně 21.
září 1972, se osud krutě připomněl. Po návratu z USA,
kde naši parašutisté získali
na mistrovství světa do sbírky
další čtyři medaile, vyrazili na
podzim na armádní spartakiádu do Bulharska v celkovém
počtu třinácti osob. Při zcela
rutinním přesunu autobusem
byly na jednom nechráněném
železničním přejezdu smeteni
projíždějícím rychlíkem a následky byly přímo děsivé...
Dva členové týmu, rtm. Ivan
Hoššo a por. Bedřich Chudoba, byli těžce zraněni a dalších
jedenáct členů zaplatilo tuto
havárii životem. Jednalo se o
vedoucího výpravy pplk. Ing.
Miloše Kršku, náčelníka štábu
pplk. Ing. Jiřího Stárka, velitele-šéftrenéra pplk. Stanislava

Blažeje, trenéra mjr. Jaroslava Jehličku, dále por. Václava
Kumbára, por. Josefa Pospíchala, por. Luboše Majera,
por. Oldřicha Varmužu, svob.
Františka Sležuka, voj. Jaroslava Svobodu a mjr. Jaroslava Havránka. Celek DUKLY
tak z minuty na minutu přestal
existovat...
Ale další prostějovští parašutisté se nenechali osudem
zlomit a snad již na pohřbu
svých kamarádů 23. září (včera to tedy bylo přesně 40 let pozn.red.) v prostějovských
kasárnách se rozhodli klubovou tradici znovu vybudovat.
My můžeme konstatovat, že
tato myšlenka byla velmi rychle
uvedena do praxe a již v roce
1973 na další spartakiádě spřátelených armád dobyli prostějovští parašutisté-nástupci další
cenné kovy a navázali tak na
tradici, tak krutě přervanou. Parašutistická tradice v Prostějově
funguje dodnes a cenné kovy
do sbírky přibývají i nadále.
Slušelo by se ovšem zavzpomí-

nat na ty, kteří ji nastartovali, a
připomenout si jejich smutný
osud, který se právě před čtyřiceti lety završil.
Takže až zase budeme my,
sportovci teoretikové, rozebírat tenis, fotbal, hokej, volejbal
a basketbal, úspěch vezmeme
jako samozřejmost a nad neúspěchem budeme lamentovat,
kritizovat a vytýkat tomu či
onomu, že je „píííííííííííp“ nebo
„píííííííííp“, tak si vzpomeňme,
že úspěšná sportovní kariéra
může být zničehonic ukončena
a to tím nejtragičtějším způsobem. Važme si tedy každého
umístění, každého poctivého
sportovního výkonu a radujme
se z toho, že jsme a že můžeme
naše sportovce vidět v akci.
Třeba svým přístupem a
opravdu sportovním chováním uděláme tam někde
nahoře radost těm, kterým
byla jejich sportovní kariéra
tragicky přervána a kteří již
čtyřicet let nejsou mezi námi.
Čest jejich památce a dobrému
sportu zdar!

Hody, hody do pr...!

Rostislav Kocmel

Jednou za
rok jsou v
Prostějově
hody. Město se naplní
lidmi, stánky různým
zbožím
a
propukne všeobecné veselí.
Letos to sice bylo bez kořaličky, o to víc se vypilo vína a
burčáku. Ne všem se ovšem
hody vyvedly...
Ve všeobecném mumraji se
pohybují „straky“, jež ostřížím zrakem sledují ledabyle
uložené peněženky, šrajtofle a
kasírtašky na vrcholu nacpaných kabel nebo lehce čouhající z kapes. „Straky“ většinou
operují v hejnech. Jejich dokonalá součinnost proslavila naše
město po vlastech českých a
možná i v zahraničí. Každý

rok kradly a ani letos si pauzu
nedaly. Pokud se jim dostanete
do pařátů, nečekají vás příjemné chvíle. A to i v době, kdy
hody nejsou. Nejdříve zjistíte
ztrátu peněženky. Naštvou
vás ukradené peníze. Potom si
uvědomíte: doklady, řidičák,
kreditky, důvěrné informace a
kdo ví co ještě! V tom okamžiku na drobné, byť jsou to i tisícovky, zapomenete. Vyrazíte
na policii.
Tam si začnete připadat jako
blázen. Do protokolu se zapisují samé pro vás nepodstatné
věci, ale pro policii podstatné.
Jakou barvu měla peněženka,
kolik v ní bylo peněz, jaké cennosti, značka peněženky, kde
se vám asi ztratila? Policista
sepisující protokol stejně jako
vy ví, že se neztratila a asi se
nikdy nenajde. Vám v hlavě
stále běží: doklady, řidičák,
kreditky... Pokud se k tomu

glosa týdne
přidá i nevrlý policista, je den
jako vymalovaný. A o hodech
nebývají úřední osoby zrovna
přívětivé. A pak už přichází
vyšší stádium naštvanosti. To
slovo každý zná a začíná také
na na...!
Kapsáři by neměli být stíháni
za krádeže drobných částek,
ale za odcizování důvěrných
informací. Těmi totiž doklady
a kreditní karty jsou. A dostali
by pálky jako hrom. My ostatní bychom měli být k sobě
vlídní. Ať už jsme policisté
nebo poškození.
V průběhu hodové soboty a
neděle byly letos hlášeny na
prostějovské policii jen dvě
kapesní krádeže. To je na
Prostějov podezřele málo.
Proč asi?

PRÁZDNINY SK
ONČILY,
MŮŽETE SURFO
VAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Agentura
V Konici asi vrazi nejsou...
V prostějovském regionu se dějí
věci, v Konici se našel líh. A bylo
ho víc než dost. Zatím to ale
vypadá na líh konzumní - tedy
etanol, nikoli na alkohol nekonzumní - metanol. Z toho plyne,
že v Konici jsou za lihem pouze
zloději, nikoli vrazi, kvůli kterým
nemůžeme v Hóserovi pít, poněvadž už došlo a kupovat se nedá.
V Dřevnovicích prošel pochod
vedený holými lebkami, což je

odnož fašistů, tvářících se prozatím mírumilovně. Romové
se pochodu nezúčastnili, poněvadž byl zorganizován proti
nim a protože turistické akce
nemají rádi. Agentura Hóser
bude sledovat, zda pochod posunul události k lepšímu nebo
zda se vytvoří nová pochodová
tradice.
Na plumlovské přehradě se
opět začíná pracovat a opra-

vovat se bude hráz. Agentura
Hóser tuto zprávu zmiňuje,
poněvadž by mohlo jít o jednu z posledních stavebních
zpráv z tohoto díla. Potom
už by se mohlo na jaře začít
napouštět a o přehradě se nikdo ani nezmíní. Kdo by také
psal o tom, že je v ní voda,
ryby, svinčík a plují po ní lodičky...
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...

Vystačím si s pivem
Když ministr zdravotnictví
vyhlásil prohibici, mávnul
jsem nad tím rukou. Mně
osobně zákaz prodeje tvrdého alkoholu vůbec nevadí,
i když si v hospodě k pivu
dám občas i nějakého toho
frťana. Já si klidně vystačím
s pivem, z toho se snad neotrávím. Musím ale říct, že
prostějovští hospodští prohibici úzkostlivě dodržují,
k prodeji tvrdého alkoholu
je neukecají ani ti nejstálejší
štamgasti. I když nadávají
na velmi nízké tržby, strach
z tučných pokut je zřejmě
větší.
Jan Hradil, Prostějov

Proč jenom já?

Minulý týden v pátek jsem
byla o sto korun chudší.
Vjela jsem totiž na kole z
Palackého do Kravařovy
ulice a zastavili mě přitom
strážníci. Jasně, vjela jsem
do zákaz vjezdu, což jsem
respektovala a ani slovem
neprotestovala proti udělení blokové pokuty ve výši
sto korun. Říkala jsem si v
duchu, že za chybu se platí a aspoň si to budu příště
pamatovat. Jenomže za půl
hodiny jsem se vracela z
města a šla pěšky s kolem
vedle sebe tím samým místem, akorát v opačném směru. A co nevidím? Stejného
přestupku se během několika minut dopustilo asi osm
nebo deset lidí. Měli ovšem
to štěstí, že v danou chvíli
tady nestál žádný strážník.
A tak jsem si zase v duchu
řekla - proč jsem o stovku
přišla jenom já?
Marie N., Prostějov

Pruh nepomůže

Neustále sleduji vývoj okolo plánované stavby rondelu
na Poděbradově náměstí. Ve
Večerníku jsem se dočetl, že
s tím jsou určité problémy,
hygienici s tím nesouhlasí,
stejně jako majitelé zdejších nemovitostí a kdo ví co
ještě. Jako řidič z povolání
projíždím zmíněným náměstím i dvacetkrát denně, a
proto snad můžu objektivně
říct, že při dnešní dopravní
situaci v této lokalitě jiné
řešení než nová kruhová křižovatka prostě neexistuje. A
ať má třeba tvar elipsy, kruhu nebo trojúhelníku. To je
úplně jedno. Nějaký krizový
scénář v podobě odbočovacího pruhu do Žeranovské
ulice naprosto nic nevyřeší.
Než se do tohoto pruhu totiž
ze směru z Palacké dostanu, budu muset stejně stát
v dlouhé frontě vozidel. Tak
držím palce, aby město nový
rondel prosadilo.
Petr Mikšan, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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NALETĚL BRAUNER

Celiakie je intolerance na lepek. Nejen prodejny zdravé
výživy, ale už i spousta supermarketů nabízí bezlepkové
potraviny. V restauracích je sice možné se s kuchaři domluvit na tom, co pro celiaky mohou uvařit, ale chybí
zde speciální restaurace nebo jídelna, která by se přímo
specializovala na bezlepková jídla. Proto jsme se vás
tentokrát v prostějovských ulicích ptali…

VRAHOVI?

CHTĚLI BYSTE V PROSTĚJOVĚ JÍDELNU PRO CELIAKY?
Denisa ŠŤASTNÁ,
Prostějov

Jaroslav RÝZNAR,
Prostějov

ANO

ANO

„Klidně.
Myslím,
že i lidé
postižení
celiakií by
měli mít
prostor pro
občerstvení vhodné
přímo pro
ně. Navíc
jistě by do takové jídelny nebo i
restaurace chodilo plno lidí, kteří
na lepek alergičtí nejsou a chtěli
by si chránit střeva. Takže proč
ne?! Myslím, že je to dobrý nápad. Vlivem stresu, vypětí, různých traumat a dalších faktorů
stále přibývá lidí s celiakií, takže
bychom to jistě i v Prostějově
ocenili. Pokud vím, tak v okolí
žádná taková jídelna nebo restaurace není, takže by sem mohla
nalákat i lidi z okolí.“

„Ano, jsem
pro jídelnu
nebo
restauraci
pro celiaky.
Tato strava
určitě neuškodí ani
zdravým
lidem, navíc
by přispěla
k lepší životosprávě mnoha
lidí. Mnohdy totiž ani nevíme,
že touto nemocí trpíme, a tak
jíme úplně všechno a je nám
stále špatně. Jen nevím, jak by
to bylo s cenami jídel? Pokud
vím, tak potraviny bez lepku
jsou trochu dražší, takže cena
jídel by musela být tak akorát,
aby lidi naopak neodradila.
Ale pokud se chceme o své
zdraví řádně starat, nesmíme
hledět na cenu jídla!“

Zatímco policie spí a k případu
březnové vraždy seniora z Okružní
ulice nehodlá podávat žádné informace, PROSTĚJOVSKÝ Večerník
je v plné bdělosti a bystrý jako rys.
Hlavně proto se nám podařilo zjistit
další indicie, které ohavnému mordu předcházely i následovaly...
Prostějov/mik

Přestože krajská státní zástupkyně Jana Eichlerová ještě nemá v ruce uzavřený policejní
spis, i tak s blížícím se soudním projednáváním vraždy jednaosmdesátiletého důchodce z
Okružní ulice stoupá nervozita. Večerník se v
minulých dnech spojil s příbuznými Davida
Braunera, který v případu vraždy figuruje
jako spoluobviněný. Prokazatelně totiž byl v
domě, kde měl Roman Mička vraždit. „David
ale není žádným komplicem, a vraždu vůbec s
Mičkou neplánoval. V tu dobu byl bez zaměstnání, takže byl vděčný za každou možnost si
přivydělat. Mička mu nabídl brigádu, že prý
má stěhovat do domu v Okružní ulici nějakou
paní a jestli by mu prý David nepomohl, že mu
zaplatí. Ano, v domě byl, ale myslel si, že sem

Mička zase háže
vinu na něho!

budou tahat nějaký nábytek. Když pak viděl,
co Mička dělá, zděšeně utekl. Prostě mu naletěl...,“ brání Davida Braunera jeho příbuzní.
Těžko říct, co přesně Brauner vypověděl
policistům a zda se takto bude hájit i u soudu. Podle našich informací mu ale zásadně
přitěžuje skutečnost, že se skutečnosti o
spáchané vraždě snažil prodat naší redakci
a chtěl tím získat vlastní prospěch.
A co je před blížícím se soudem ještě hodně
zásadní? Roman Mička stále tvrdí, že on
nevraždil a celou vinu háže právě na Davida Braunera! Večerníku se podařil v této
době naprostého informačního embarga ze
strany policie získat útržek z výpovědi Romana Mičky z policejního protokolu!
„Braunera jsem viděl, když jsem se otočil, že
má v rukou dečku nebo polštář a ten hodil k
zavražděnému tak, že mu překrýval krk. Podotýkám, že hlava poškozeného byla v bezprostřední blízkosti levé zárubně pokoje při
pohledu z chodby.“
Přesně tato slova pronesl při výslechu Roman
Mička..
Jak to tedy v onen osudový březnový den
bylo? Kdo vraždil? Plné světlo do případu samozřejmě vnese až soud. Není třeba
ovšem zdůrazňovat, že Večerník bude nové
informace pečlivě zjišťovat a okamžitě
zveřejňovat.

V tomto týdnu si pohody moc neužijete, naprosto vás
pohltí pracovní proces a vy nehodláte dát nikomu záminku k tomu, aby vás vyhodili ze zaměstnání. Proto i
sex budete v nejbližších dnech tak trošku odbývat. Na
jakoukoliv fantazii nebude prostor, z toho důvodu se zaměříte na tu nejjednodušší a přímo klasickou polohu.
Která to je? Nebude tak složité na tuto otázku odpovědět - vítězí jednoznačně klasická misionářská poloha!
de o polohu, která je nejen nejpohodlnější, ale také nejpřirozenější. Název misionářské polohy vznikl údajně v
době, kdy křesťanští misionáři začali upřednostňovat
pro milování dvou lidí odlišnou polohu, než je poloha při
milování zvířecího páru. Navíc je díky své pohodlnosti a
poměrně širokým možnostem dráždění oblíbená mezi
ženami, které často odmítají náročné sexuální polohy,
při kterých navíc jen obtížně dosahují vyvrcholení...
Jak jste na tom vy?

INZERCE

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

jak šel čas Prostějovem ...

Bude 136 milionů
na opravu hráze stačit?

NETUŠILOVA ULICE

Prostějov/mls

První
Pr
P
vníí český
vn
č ký obchod se šicími stroji. Netušilova ulice byla původně, až do roku 1946, součástí dnešní Komenského ulice. Od
roku 1881 tedy nesla pojmenování Školní třída (Schul-Ring), od
roku1893 Komenského a v letech 1940-1945 Comenius-Strasse. Od roku 1946 nesla název ulice Československých legií a od
dubna 1962 ulice I. V. Netušila. Inspirací pro pojmenování byla
osoba prostějovského rodáka Jana (Ivana Vjačeslavoviče) Netušila (1850-1928), rektora charkovské univerzity a člena Akademie
věd SSSR. Západní strana ulice byla zastavěna až po roce 1870,
na místě zrušených městských hradeb. Na východní straně stály
původně přízemní domky předměstské zástavby. V domě č. 7
sídlil první český obchod se šicími stroji Ferdinanda Filipa.

Příště: Filipcovo náměstí
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

VEPŘOVÉ MASO

Vepřová kýta
bez kosti
1 kg

Vepřová krkovička
s kostí
1 kg

Vepřová plec
bez kosti
1 kg

Vepřový bok
s kostí
1 kg

Vepřový steak
bez kosti
1 kg

Vepřové koleno
přední
1 kg

146,00

104,00

-

-

99,90

-

124,90

119,90

99,90

94,90

204,90

-

159,90

119,90

74,90

79,90

139,90

69,90

84,90

79,90

79,90

84,90

-

76,90

119,00

154,40 (bez k.)

109,00

-

-

-

89,90

79,90

99,90

79,90

-

76,90

26. ZÁŘÍ 2011
Až osmnáct milionů korun navíc bude muset zaplatit Povodí
Moravy za těžbu bahna ze dna Plumlovské přehrady. Ukázalo
se tak, že nepřesně byl naplánován nejen termín opětovného napuštění Plumlovské přehrady, ale i rozpočet bagrování nádrže.
„Na projekt odbahnění dna nádrže jsme získali dotace ve výši
dvaadevadesáti milionů korun. Kromě toho do něj investujeme
dalších až osmnáct milionů,“ prozradil nám David Fína, ředitel
závodu Horní Morava. Po bagrování nádrže měla přijít oprava
hráze. „S opravami hráze chceme začít ještě v tomto roce,“ doplnil Fína.
ZÁŘÍ 2012
Přesně rok po tomto prohlášení se na Plumlovské přehradě
objevila těžká technika. S její pomocí se dělníci tento týden
konečně pustili do oprav hráze. Poté, co vzaly za své plány na
opětovné napuštění přehrady na jaře 2011, ukázalo se, že hráz se
skutečně do konce roku 2011 opravovat nezačne. Stalo se to až
čtrnáct dní po prázdninách. I proto je vážně ohrožen další plánovaný termín napouštění přehrady, kterým je aktuálně jaro
roku 2013. Stejně jako se nedaří dodržovat termíny, jsou v případě
projektu revitalizace Plumlovské přehrady problémy i s rozpočtem. Bagrování se prodražilo na 112 milionů korun, což je o pětinu
více oproti původnímu rozpočtu. Jakmile jde o peníze z dotací,
není to nic neobvyklého. Je všeobecně známo, že v podobných
případech jde na samotnou stavbu maximálně osmdesát procent
z celkového rozpočtu. Zbytek se utratí jinde. Nezbývá tedy než
sledovat, jak to bude v případě oprav hráze přehrady. Bude se i v
tomto případě doplácet za vícepráce, jak je v kraji dobrým zvykem? Nebo se podaří dodržet rozpočet? Nechme se překvapit...
napsáno před
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Kdo má rád vepřové, přijde si tentokrát na své.
Kýtu bez kosti seženete
nejlevněji v Kauflandu,
kam vyrazte (můžete i do
Teska) také pro krkovičku
a plec. Bok s kostí zakupte právě v Tesku, steak
bez kosti vám nabízí nejlevněji Albert. A kdo má
chuť na koleno, nechť
běží do Intersparu.
Tak ať vám chutná!

PROSTĚJOVSKÝ DETEKTIV

K neštěstí
s tragickými
následky
došlo v pondělí v odpoledních hodinách u
železniční trati mezi Čehovicemi
a Čelčicemi. Vlaková souprava
zde zachytila jednapadesátiletého muže, který zřejmě před
příjezdem vlaku nestačil přejít
koleje.
„Na místě bylo nalezeno tělo mrtvého muže. V něm byl zjištěn policista Okresního ředitelství Policie
ČR v Prostějově. Muž neměl žád-

lety

Naše RESUMÉÉ

NA PŘEJEZDU ZAHYNUL
né viditelné vnější zranění. Utrpěl
však zranění vnitřní, kterým na
místě podlehl a jež bylo způsobeno
kontaktem s vlakovou soupravou,“
sdělila nám Alena Slavotínková,
mluvčí prostějovské policie. Jak
jsme zjistili, detektiv byl členem
vyšetřujícího týmu zabývajícího
se obecnou kriminalitou. Jeho doménou však byly rovněž případy
související s drogami. Nabízí se
otázka, zda se policista nestal obětí
cizího zavinění. „Dosavadní šetření
nic takového neprokázalo,“ odmítá
spekulace Alena Slavotínková.

Minulý článek v této rubrice vyvolal u obyvatel Studence skutečné
zděšení. Na základě něj se báli přílivu dalších Romů do obce. Proto bychom rádi zdůraznili, že žádný nový přísun Romů do této
obce v současné době hlášený nemáme. Tato pravidelná rubrika
se týká výhradně případů, o nichž jsme informovali přesně před
deseti lety, jak ostatně zní její nový název...

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. září 2012

Z jednání dopravní komise města Prostějova vyplynuly pozitivní zprávy

RONDEL na Poděbradově náměstí BY MOHL BÝT SCHVÁLEN, firma nabídla „tichý“ asfalt
Prostějov/mik - Minulý týden se uskutečnilo další jednání dopravní komise
statutárního města Prostějova. Na programu bylo hned několik bodů ohledně mnoha investičních akcí, které by měly rapidně zkvalitnit dopravu nejen
přímo ve městě. A co je nejdůležitější, zprávy z této komise jsou vesměs pozitivní. Jak exkluzivně Večerníku potvrdil radní a předseda dopravní komise
města Zdeněk Peichl, řeč se netočila jenom kolem ožehavého rondelu na
Poděbradově náměstí, ale hovořilo se rovněž o cyklostezkách a propojení
Anglické ulice s jižním kvadrantem...
Rondel má
velkou šanci
Co v současné době motoristy
asi nejvíce zajímá, je plánovaná
výstavba rondelu elipsovitého
tvaru na Poděbradově náměstí.
Jak už jsme informovali v předešlých vydáních, celý záměr
komplikuje zamítavé stanovisko hygieniků a také majitelů
přilehlých budov, zejména sídla energetických závodů. Důvodem je protihluková jsme
informovali v předešlých vydáních, celý záměr komplikuje
zamítavé stanovisko hygieniků
a také studie, ze které vyplývá,
že dopravní provoz na rondelu by překračoval hlukový
limit. „Na tyto skutečnosti jsme
okamžitě zareagovali a nechali
vypracovat vylepšený projekt,
podle kterého by se rondel zkrátil a nezasahoval by až tak blízko
k budovám. Navíc jsme obdrželi
nabídku od firmy, která by ko-

munikaci na okružní křižovatce
vybavila speciálním asfaltovým
povrchem, jenž je schopen pohltit více hluku o několik decibelů než zatím běžně využívaný
povrch vozovek. Věříme tedy, že
tímto bychom se do protihlukových limitů vlezli a celý projekt
by mohl být schválen,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Peichl. Jak
dodal, pokud by vše dobře vyšlo,
mohla by investiční akce, kterou
platí Olomoucký kraj, začít už
příští rok.

Zelená pro
náklaďáky?
Velmi dobře se vyvíjí situace
také ohledně propojení Anglické ulice s jižním kvadrantem. „Probíhá poslední fáze
dohod s majiteli pozemků
okolo sběrného dvora v Anenské ulici a Krasické ulici. Do
dvou let by konečně mělo dojít
k propojení zmíněných komunikací, stejně jako k výstavbě

rondelu v Krasické ulici. Navíc co se týká jižního kvadrantu, v brzké době by nám po
doplnění protihlukové stěny
měli hygienici povolit dopravu
i pro nákladní vozidla,“ sdělil
Zdeněk Peichl.

Olomoucká
podle plánu
Dopravní komise projednávala pochopitelně i současnou rekonstrukci Olomoucké
ulice. „Jak víme, nyní tady
probíhá generální oprava kanalizační sítě, po níž bude následovat frézování starého asfaltového povrchu a hned nato
pokládka nového koberce.
Navíc město ihned vybuduje
rozšířený odbočovací pruh na
Vápenici. Věřím, že všechny
tyto práce budou do konce
října zrealizovány a dopravní
provoz v této ulici bude vrácen do původního režimu,“
uvedl Zdeněk Peichl.

Do Barákovy
neodbočíte!
Co se ještě týká silničních komunikací v Prostějově, jednalo se také o nutném opatření
okolo železničního přejezdu v
Olomoucké ulici. „Ze směru
od Domu služeb plánujeme
zavést zákaz odbočení vlevo
do Barákovy ulice. Jelikož tak
činí řidiči hodně často, dochází
zde k dopravním komplikacím
a nepřehledným situacím,“
vysvětlil radní a předseda dopravní komise města.

Cyklostezka do
Žešova.
Konečně!
Ž
V neposlední řadě byl na pořadu jednání této komise i plán
výstavby cyklostezek pro příští
rok. „Zejména se hovořilo o
další etapě realizace cyklostezky ve Vrahovické ulici. Zaprvé
se již stávající pruh pro cyklisty vybaví daleko zřetelnějšími
znaky, za druhé vedle bílého
pruhu oddělujícího silnici a
krajnici přibude ještě jeden pruh
odlišné barvy, aby řidiči jasně
věděli, že tento prostor je určen
cyklistům. Navíc jsme jednali
o další etapě, kdy zdejší cyklostezka bude co nejdříve prodloužena až k Majakovského
škole na konci Vrahovic. Tady

Rada města Prostějova zaznamenala personální změnu:

Jaroslav FALTÝNEK vyměnil politický dres a přestoupil
k Andreji Babišovi. Následně rezignoval na post radního
Prostějov/mik - Na úterním
jednání přijali prostějovští
zastupitelé rezignaci Jaroslava Faltýnka (na archivním
snímku) na post člena Rady
statutárního města Prostějova. Jeden z nejzkušenějších
komunálních politiků byl
osmnáct let členem ČSSD a
také jako člen sociální demokracie byl členem Zastupitelstva města Prostějova již
od roku 1990. Právě z této levicové strany přestupuje Jaroslav Faltýnek do politického seskupení okolo Andreje
Babiše s názvem ANO 2011.
V Radě města Prostějova jej
tak nově nahradil Bedřich
Grulich (ČSSD).
„Vzhledem k tomu, že jsem
byl zvolen do Rady města za
sociální demokracii a členství
jsem ukončil k 31. červenci
2012, považoval jsem za seriózní tento post opustit. Nejsem
jako někteří jiní politici, kteří
jsou zvoleni do Parlamentu ČR
za svoji volební stranu, pak založí jiné uskupení a bez uzardě-

ní zůstávají například místopředsedkyní vlády,“ rýpnul si
do vysokých politických vod
Jaroslav Faltýnek, dnes už bývalý prostějovský radní.
Samozřejmě se Večerník ihned komunálního politického
matadora zeptal i na to, co ho
vedlo k přestupu z ČSSD k
politickému seskupení ANO
2011 okolo Andreje Babiše.
„V sociální demokracii jsem
osmnáct roků, pro pana
Babiše pracuji dvanáctým
rokem. Nikdy jsem se politikou neživil, vždycky jsem
bral komunální politiku jako
možnost pomoci městu, kde
jsem se narodil a kde žiju a
které mám moc rád. Prostějov
je krásné město a já jsem hrdý,
že jsem měl možnost se na tom
alespoň částečně podílet. Je to
město spravené, nezadlužené,
prostě hezké místo pro život.
Pan Babiš mě začátkem letošního roku požádal, abych mu
pomohl budovat nový politický subjekt – ANO 2011. Taková žádost se po těch letech

spolupráce neodmítá. A vyvinulo se to tak, že jsem byl 1.
srpna zvolen místopředsedou
hnutí. Proto mé rozhodnutí
bylo logické. Ani to nejde, sedět na dvou židlích...,“ vysvětlil Jaroslav Faltýnek.
Zároveň však jedním dechem
dodal, že se členy sociální demokracie se nerozchází ve
zlém. „Vazby k sociální demokracii ve městě mám stejné a
dobré, aspoň já to tak cítím a
měl jsem strašně hezký pocit,
když jsem se s kolegy z městské

„Nejde sedět na dvou židlích,“ vysvětluje
matador prostějovské komunální politiky,
jehož místo radního zaujal Bedřich Grulich
organizace ČSSD loučil po dvaceti letech spolupráce. Co bude
dál? Zůstanu řadovým členem
Zastupitelstva města Prostějova,
budu přidruženým členem klubu ČSSD a budu ctít podepsanou koaliční smlouvu a volební
program, za který jsem byl do
zastupitelstva zvolen,“ dodal

pro Večerník Jaroslav Faltýnek.
Exkluzivní rozhovor s novým radním prostějovského
magistrátu Bedřichem Grulichem si můžete přečíst už
teď na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz,
nebo v příštím vydání tištěného Večerníku!

Novinky z komise. Radní a předseda dopravní
komise města Zdeněk Peichl informoval Večerník
o výsledcích jednání, které v prostějovské dopravě
přinesou nejednu změnu.
Foto: archiv Večerníku
však nastává menší problém,
protože zde není dostatek místa. Vyřešíme ho tím, že tady
vybudujeme
jednosměrnou
cyklostezku hned vedle chodníku,“ načrtl nedaleké plány
města Zdeněk Peichl. Dobrou
zprávou rovněž je, že už příští „Výkup všech potřebných po- aby cyklostezka byla postaverok by se konečně měla vybu- zemků se již zdárně dokončuje, na už v příštím roce,“ dodal na
dovat cyklostezka do Žešova. navíc sami zahrádkáři požadují, závěr Zdeněk Peichl.

ŘEDITEL MUZEA BYL zřejmě
v práci OPILÝ. Čeká ho TREST

Prostějov/mls - Ředitel
Muzea
Prostějovska
a
prostějovský zastupitel za
KDU-ČSL Miroslav Chytil
hrubě porušil pracovní kázeň a čeká ho trest! Dokonce
mu podle informací Večerníku hrozí i samotné rozvázání pracovního poměru. A za
vše nejspíš může alkohol...
O osudu Chytila rozhodne
Rada Olomouckého kraje
na zasedání, které se bude
konat zřejmě v úterý 23.
října.
V uplynulém týdnu zase o
něco více posílily nejrůznější
šepoty a šprochy. Už dlouho
se totiž mluvilo o tom, že šéf
prostějovského muzea nemá
úplně profesionální přístup
k povinnostem, ba dokonce,
že na pracovních akcích jako
jsou vernisáže a další společenské události bývá opilý! A
jak informovala jiná regionální média uprostřed minulého
týdne, vše nabralo konkrétních obrysů. Miroslav Chy-

til se totiž v pracovní době
odmítl podrobit zkoušce na
alkohol...
Vše se událo v úterý 4. září,
kdy za ředitelem muzea v Prostějově dorazili dva pracovníci Olomouckého krajského
úřadu, aby mu dali dýchnout.
„Telefonicky jsme dostali v
uvozovkách tip, že by pan
Chytil mohl být opilý. Prokázat se to však nepodařilo,
jelikož dechovou zkoušku odmítl. Tím ovšem hrubě porušil
naše interní předpisy a čeká
ho postih. Jaký bude, o tom
rozhodne Rada Olomouckého
kraje. Může se jednat o finanční srážky, zbavení funkce a v
neposlední řadě i rozvázání
pracovního poměru,” sdělil
Večerníku Jindřich Garčic,
vedoucí odboru kultury a památkové péče Olomouckého
kraje. Miroslav Chytil se ve
své reakci hájil tím, že zkoušku odmítl, neboť bral prášky
proti bolesti. Po nich měl sáhnout po víkendovém pádu z

kola. Lékařskou pomoc však
vyhledal až po odmítnuté dechové zkoušce.
Miroslav Chytil je odborníkem na prostějovskou meziválečnou architekturu, ředitelem muzea se stal na konci
roku 2008. Jak jsme už v úvodu nastínili, o jeho možných
problémech s alkoholem se
skutečně hovořilo již delší
dobu. Při veřejných akcí
Muzea Prostějovska totiž
Chytil působil opakovaně
dojmem, že není právě v
nejlepší fyzické kondici. To
byl například případ slavnostního křtu knihy Automobilka
Wikov: síla - jistota - krása,
který proběhl 17. února 2011.
Na oficiálním záznamu akce
pořízeném Muzeem Prostějovska (podívejte se na www.
vecernikpv.cz) Miroslavovi
Chytilovi, stojícímu vedle
Miroslava Pišťáka podezřele
padá hlava. Jeho nesouvislý
projev pak na videu nebyl použit vůbec...

JIŘÍ POSPÍŠIL (ODS): „Své zkušenosti z práce na radnici chci nabídnout kraji“
První náměstek primátora kandiduje za „modré“ jako okresní lídr

Prostějov - Jiří Pospíšil je lídrem okresní
Občanské demokratické strany do krajských voleb
a trojkou na krajské kandidátce. V komunální poliupitelem i
tice aktivně působí od roku 2006, je zastupitelem
m náměstradním, v současné době pak také prvním
rostějova.
kem primátora statutárního města Prostějova.
Je příkladem moderního politika, kterýý krok za
krokem sbírá zkušenosti a posouvá se dopředu.
ariéře, po
Ostatně tak tomu je i v jeho pracovní kariéře,
mouci zaukončení Pedagogické fakulty UP v Olomouci
čal učit na základní škole v Klenovicích na Hané a
ditele jjedpostupně se propracoval až k místu ředitele
né z největších škol u nás - ZŠ a MŠ Palackého
ospíšil má
v Prostějově, kde působil osm let. Jiří Pospíšil
ceru.
46 let, je ženatý a má devatenáctiletou dceru.
ci
„Své zkušenosti z práce na radnici chci
nabídnout kraji. Zároveň se chci zasadit o to, aby hlas z Prostějova byl v
rámci Olomouckého kraje co nejvíce
slyšet,“ říká Jiří Pospíšil.
Petr Kozák
Ve volebním
programu ODS pro krajské
volby jste autorem pasáže
týkající se podpory podnikání a zaměstnanosti. Můžete ji v krátkosti představit?
...ještě

„Právě
zkušenosti z Prostějova
ukazují, jak dělat
aktivní kroky
pro získání nových investorů,
dokladem je
rozvíjející se
průmyslová

zóna. Samozřejmě, současná
hospodářská situace přináší některé problémy, které v rámci
města operativně řešíme. Uvědomuji si, že základem prosperity

v

Zmínil jste
Nedávný dodnešní obtížtazníkový průnou ekonomickou situaci. zkum provedený podle evVidíte pomyslné světlo na ropské metodiky ukázal, že
stoupá spokojenost Prostěkonci tunelu, bude líp?
jovanů. Oproti loňskému
roku si ze sledovaných ukazatelů lidé nejvíce pochvalo„Výsledky potvrdily naši snahu
vali fungování magistrátu.
Máte z toho radost?
o co nejvstřícnější přístup radnice
„Určitě! Výsledky potvrdily
k občanům. Mohu říct, že já osobně
naši snahu o co nejvstřícnější
přístup radnice k občanům.
poslední době zaznamenávám pozitivní Mohu
říct, že já osobně v poslední době například zaznaohlasy na přístup úředníků“
menávám pozitivní ohlasy
druhý muž prostějovské radnice JIŘÍ POSPÍŠIL občanů na přístup úředníků
si pochvaluje zpětnou vazbu od občanů při vyřizování jejich záležitostí na odboru správy a
údržby majetku města, který
prac
pracovní
místa „Z makroekonomických údajů, kompetenčně řídím. Je to o
mus získat naši ale například i z výhledu České každodenní pečlivé práci,
musí
ma
maximální
pod- národní banky vyplývá, že ještě která přináší své ovoce. V
po Kraj má příští rok bude velmi složitý, ale každý moment své práce si
poru.
v roce 2014 by se mohl nastarto- uvědomuji a svým kolegům
zp
zpracovanou
vat ekonomický růst. Ve výhle- to stále opakuji: jsme tady
´R
´Regionální
i
inovační
stra- du musíme být opatrní, protože pro občany, jsou to oni, kteří
tegii´, kterou jak víme, česká ekonomika je nám dali důvěru a jejich záje třeba dál velmi závislá na vývoji v celé jmy zastupujeme.“
V detailnějrozvíjet, stej- Evropě. Jedno je však jisté, už
ším hodnoně jako spo- dnes musíme zastavit stále více
lupráci s se rozevírající nůžky ekonomic- cení veřejných služeb dojednotlivý- kých ukazatelů mezi českými a sáhla nejvyššího ohodnocení
mi obcemi moravskými kraji. Proto vidím spokojenost občanů Prostěa hospo- podporu podnikání a zaměstna- jova s komunálními službad á ř s k o u nosti jako jedno z nejzásadněj- mi, které kompetenčně řídíte. Čím si to vysvětlujete?
komorou.“ ších témat krajských voleb.“
je podpora a rozvoj vzdělávacích
institucí. Vzdělaní a schopní lidé
se dokážou lépe uplatnit a vytvořit pracovní místa i pro další občany. Projekty vytv
vytvářející nová

...ještě

...ještě

...ještě

„Dbáme nejen na každodenní
pořádek ve městě, v Prostějově je na skvělé úrovni i třídění
komunálního odpadu. V minulém roce jsme navíc zavedli
třídění bioodpadu, v ulicích
přibyly kontejnery na elektroodpad a použitý textil. Projekt
bionádob se po prvotních rozpacích setkal s velkým ohlasem a zájem o tyto biopopelnice neutuchá. Z tohoto důvodu
jsme požádali o další dotaci a
nová sběrná místa na bioodpad
se objeví také na sídlištích.“
V Prostějově
se ví, že díky
vaší iniciativě se u nás začala
konat výběrová řízení města
formou elektronické aukce.
Jen na opravě chodníků jste
městu ušetřil více než 2,5 milionu korun. Hodláte prosadit elektronické aukce na
všechna výběrová řízení
města?
„Ano, budu se snažit prosadit
rozšíření elektronických aukcí
na všechna výběrová řízení,
která jsou tímto způsobem
realizovatelná. Praxe nás přesvědčila o tom, že tímto způsobem můžeme ušetřit mnohdy překvapivě velký objem
financí. Ušetřené peníze pak
lze využít na opravy dalších
chodníků.“
...ještě

Téma Večerníku

Všichni máme rádi dobré jídlo. Někdo rád vaří, jiní si
zase zajdou kvůli pohodlí do restaurace. Ať už je to
tak nebo tak, dobré jídlo nám dodá energii, ale i radost na celý den. S vynikajícím a chutným jídlem jsme
vždy spokojenější. Chcete si opravdu řádně pochutnat? Pak jste na správné adrese! PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přináší to nejlepší z našeho okolí, kam
zajít, kde si co koupit, ale také se můžete dočíst, jak
se správně podle etikety chovat v restauraci. Anketa
mezi Prostějovany nám pak napoví, co máme ze
všech těch lahůdek nejraději k nedělnímu obědu...
To vše a ještě více nacházíte na dnešní tématické
straně, která je pravidelnou součástí nejčtenějšího
regionálního periodika, Tentokrát je náš drobnohled
věnovaný jídlu...
Stranu připravila: Aneta Křížová
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Znáte správná pravidla etikety při
stolování ve společnosti?
je větších rozměrů, tak na zem
k nohám. Ale nyní všichni
kuřáci zbystřete. I když je v
restauraci dovoleno kouřit,
muž si nikdy nesmí zapálit
cigaretu bez svolení všech
žen u stolu! Na obsluhu samozřejmě neluskáme prsty ani
nevoláme. Pokud číšník ne a
ne přijít, zaujmete ho svým pohledem a on už přispěchá. Při
objednávání jídel si každý objednává sám, včetně žen. Jídla
by měla být donášena současně a jako první začíná jíst

Ilustrační foto
„Nemluv při jídle!“ Tuto větu
od svých rodičů zná snad
každý, ale opak je pravdou.
Dle etikety stolování máme u
jídla konverzovat, avšak jen
polohlasně. Pokud jsme však
v restauraci, měli bychom se
vyhýbat osobním tématům.
Přeci jen pár metrů od nás
sedí i cizí lidé, kterým do našeho soukromí nic není. Jaká
jsou další pravidla etikety v
restauraci, to se dozvíte na
následujících řádcích...
V restauraci se od návštěvníků
očekává, že se budou chovat
podle společenských pravidel.
Bohužel dnešní mládež - ale
nejen ona - neví, co se sluší a
patří... Začneme tedy příchodem do restaurace. Jako první
samozřejmě vstupuje muž,
aby ženu uvedl. Pokud však
půjdete do cukrárny, měla
by jít první žena. Platí totiž

následující pravidlo, muži
uvádějí ženy do prostředí,
která jsou jim bližší a naopak. Má-li žena kabát a nacházíme se v lepší společnosti,
odložíme jej do šatny. Nikdy
nepřehazujeme přes opěradlo
či na vedlejší židli. Muž ženě
pomůže se svléknutím kabátu
a sám jej půjde do šatny uložit.
Následně uvede ženu ke stolu
a nabídne jí lepší místo, což je
zády ke stěně, aby viděla do
prostoru. Muž tedy sedí zády
do prostoru. Patrně si muž
bude připadat hůře, ale musí
to vydržet, jelikož je společensky méně významný než žena.
Jestliže budete sedět vedle
sebe, žena je vždy vpravo a
muž vlevo.
Následně nastává problém s
kabelkou. Nesluší se totiž, aby
ležela na stole. Umístíme ji
tedy za sebe na židli, či pokud

žena. U jídla by se mělo konverzovat. Okolní návštěvníky
však nezasvěcujte do vašeho
soukromí. Proto mluvte polohlasem a vyvarujte se soukromým tématům. Jídlo bychom
si v restauraci měli vždy užít.
Jíme pomalu a nikam nespěcháme. Pokud si s jídlem nevíme rady, vůbec se neostýchejte
požádat číšníka o radu. Může
se stát i nějaká nahodilá situace, neupozorňujeme na ni ani
okolní návštěvníky, ale ani
zbytek stolu... Uznáme-li za

vhodné, přivoláme obsluhu.
A to i tehdy, jestliže chceme
něco podat. O všechno žádáme
obsluhu, od toho tam přeci jen
jsou. Ženy se u stolu neupravují. Slušně se omluví, že si jdou
opláchnout ruce a zajdou si na
toaletu. Pokud je muži horko,
měl by se ženy optat, zda si
může odložit sako.
Co se týče placení, platit
může kdokoli z páru. Je jedno, zda se na útratu složíte či
se v placení střídáte. Je zvykem nechávat obsluze spropitné ve výši deseti procent.
Při odchodu z restaurace muž
pomůže ženě se obléci a žena
jako první vchází na ulici. Muž
jí podrží dveře...

POZVÁNKA DO REPECH: Pravý burčák i zvěřina
Repechy/pr - První zmínky o
Repechách spadají do roku
1265, kdy pustou krajinou
táhly skupiny přistěhovalců.
Písemné prameny nasvědčují tomu, že obec byla založena zčásti českými a zčásti
německými skláři a uhlíři a
pozůstatky jejich výroby lze
ještě ve zdejších lesích nalézt. Původní německý název Rehbach - Srnčí potok
následně dostával postupně
českou podobu.
Otevřením pensionu Lada v
roce 2012 získaly Repechy
dominantu, která zahájila
novou epochu v rozvoji turistického ruchu a posunula
obec mezi významné rekreační lokality Olomouckého
kraje. O svátečním víkendu,
který nás čeká na závěr tohoto týdne od pátku 28. do

Za přírodou. K pensionu Lada již pravidelně míří i přívrženci Severské chůze neboli Nordic walkingu.
Foto: archív
neděle 30. září 2012, mohou
návštěvníci pensionu Lada
ochutnat nejen pravý burčák z Dolního Rakouska,

ale i zvěřinové speciality.
Přijďte je ochutnat! Krása
přírody vaše prožitky jen
umocní...

INZERCE

máte hlad
po informacích?

www.vecernikpv.cz
vás zasytí
nejvybranějšími
„lahůdkami“
z aktuálního dění

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO POHŘEŠOVANOU ŽENU HLEDAL I VRTULNÍK

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Budova ttábora
áborra ve
áb
Stražisku ožije
Stražisko/mls - Tuto sobotu
29. září ožije hlavní budova
tábora ve Stražisku. Přibližně desítka dětí zde bude pod
vedením lektorů z agentury
MaDaMi kreslit zdejší přírodu. Kdokoliv bude mít chuť,
může se do zdejšího kouzelného prostředí přijít od desíti
hodin podívat. Výsledek snažení mladých tvůrců se následně stane součástí putovní
výstavy, která bude k vidění
například ve Slatinicích a
možná i v Prostějově. Výtěžek z ní poputuje na onkologii brněnské nemocnice.

Konice už má
kontejnery na oblečení
Konice/mls - Firma Revenge ve spolupráci s městem
Konice umístila na tři sběrná
místa v Konici kontejnery na
šatstvo. Občané mohou od
září 2012 do těchto kontejnerů odložit již nepotřebnou
obuv a ošacení, které by mělo
být čisté a nejlépe zabalené.
Jeden kontejner se nachází na
Masarykově náměstí u prodejny potravin, druhý u bytového domu Komenského
544 a třetí v ulici Jiráskova
u bývalých uhelných skladů.

DRAKIÁDA
V KŘENŮVKÁCH
Křenůvky/red - V sobotu
29. září se na hřišti u kulturního domu uskuteční tradiční akce na pouštění draků.
Připraveny budou zajímavé
soutěže, opékání buřtů, pěkné ceny. Akce se uskuteční za
každého počasí.

Ožrala na čtyřkolce

Policejní hlídka v pátek zastavila
v obci Suchdol pětatřicetiletého
řidiče, který se krátce po poledni
proháněl na čtyřkolce na zpevněné účelové komunikaci mezi
zahradami rodinných domů. „Při
jízdě si řidič nenasadil ochrannou přilbu a také neměl u sebe
patřičné doklady. Podrobil se
dechové zkoušce, kdy mu bylo
naměřeno 2,88 promile alkoholu
v dechu. Jak následně bylo ještě
zjištěno, muži byl navíc soudem
vysloven zákaz řízení motorových vozidel do konce října
letošního roku,“ uvedla Miluše
Zajícová z Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Opilému motorkáři nyní hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Policisté ji našli po dvou dnech v Lipové

Lipová/mik - Obrovské drama se na sklonku předminulého týdne odehrálo v okolí
Lipové. Muž policii nahlásil zmizení postarší
psychicky nemocné manželky. Do pátrání se
okamžitě zapojily desítky policistů, kteří si
na pomoc přivolali i speciální vrtulník s termovizí. Vše nakonec po dvou dnech hledání
dopadlo dobře...
„V neděli šestnáctého září ve večerních hodinách oznámil muž prostějovským policistům,
že od soboty odpoledne pohřešuje svojí osma-

sedmdesátiletou manželku, která trpí poruchou
osobnosti. Ženu viděl naposledy na chatě v Seči
u Lipové. Na základě oznámení začali policisté vybaveni fotografií a popisem pohřešované
ženy ihned s prověrkou míst, kde se pohybovala nejčastěji, avšak s negativním výsledkem,“
prozradila Večerníku Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Následně byl do pátrací akce nasazen již zmíněný vrtulník s termovizí, policejní psovod a

Magistr Kelley vyčaroval SLUNCE NAD PLUMLOVEM Sršeň bodl hasiče do krku!

Hluchovaká kauza rozluštěna, Okresní soud v Prostějově má jasno:

ROZHODNUTO! „PANÍ MAGDIČKA“ TUNELOVALA KASU V HLUCHOVĚ Vinobraní Spolku plumlovských nadšenců se vrátilo na zámek

Už v dubnu loňského roku vyplulo na povrch šokující zjištění týkající se podivného hospodaření účetní
Magdy Vyhlídalové (nyní Látalové - pozn.red.) na
obecním úřadu v Hluchově. Trestní oznámení na
tuto ženu podal někdejší starosta Oldřich Dospiva.
Prostějovská kriminálka celý složitý případ vyšetřila a své závěry předložila státní zástupkyni. Ta na
Magdu Vyhlídalová-Látalovou podala žalobu. Sama
účetní se od počátku hájila tím, že takzvané „černé fondy“ vytvářela při vědomí tehdejšího starosty.
Prostějovský soud ji přesto uznal vinnou...
Prostějov, Hluchov/mls
V této republice bohužel není mnoho případů, kdy by lidé rozkrádající
veřejné peníze byli potrestáni. Přitom peníze daňových poplatníků do
soukromých kapes beztrestně mizí
jak na té nejvyšší tak i na komunální
úrovni... Jeden takový velký průser
na malé obci rozsekl minulý pátek
prostějovský soud. Ten bývalou
hospodářku Hluchova Magdu Vyhlídalovou - nyní Látalovou - shledal
vinnou z toho, že si nechala proplatit

fakturu za fiktivní školení i za nikdy
nekoupený toner do tiskárny. Ve
dvou dalších případech si nechala
jednu fakturu uhradit hned dvakrát
a to jak převodem z konta na konto,
tak v hotovosti. Obci tak měla způsobit škodu přesahující 39 tisíc korun.
Magda Látalová se bránila tím, že
tehdejší starosta Oldřich Dospiva o
celé záležitosti dobře věděl. Podle
jejích slov z toho měl mít prospěch
hlavně on! Trestní oznámení pak na
ni podal až poté, co před volbami sestavila opoziční kandidátku.

Bývalou účetní obce shledal soud vinnou ze zpronevěry

Za odsouzením Magdy Látalové stála
poměrně náročná práce hospodářské
kriminálky, která musela na úřadě
zabavit veškeré účetnictví. Na základě toho pak byla vypracována žaloba.
Minulý pátek pak soud shledal paní
Látalovou vinnou. „Za přečin zpronevěry se obžalovaná odsuzuje k trestu
osmi měsíců odnětí svobody, který
se podmíněně odkládá na osmnáct
měsíců,“ vyslovil trest prostějovský
soudce Petr Vrtěl. Kromě toho prostějovský soud paní Látalové uložil
peněžitý trest v celkové výši dvanáct
tisíc korun a zákaz činnosti výkonu
zaměstnání s hmotnou odpovědností
na osmnáct měsíců. Magda Látalová
rovněž bude muset uhradit způsobenou škodu právě ve výši devětatřiceti
tisíc korun.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě strany si ponechaly lhůtu
pro možné odvolání. „S rozsudkem
jsem seznámen. Jsem rád, že tím tato
kauza pro obec definitivně končí,“ nechal se slyšet současný starosta Hluchova Vladimír Dvorský.

Jménem republiky. Soudem rozhodnutá kauza rozkrádání obecních peněz v Hluchově, na což doplatila
Marie Vyhlídalová (na snímku), by mohla sloužit jako výstraha všem, kteří by se chtěli přiživit na obecních
penězích...
Koláž Večerník

Plumlov/mls - Přesně jako ve známé reklamě na Metaxu si mohli
připadat návštěvníci sobotní akce
na plumlovském zámku. Jelikož
má však tvrdý alkohol stále utrum,
nahradilo při čarování se sluncem
řeckou pálenku víno. Než průvod magistra Kelleyho přinesl na
zámek džbány s vínem, visela nad
Plumlovem černá mračna a studený déšť hnal návštěvníky pod střechu připravených stanů. Ovšem ve
chvíli, kdy se jeho císařská milost
Rudolf II. zplna hrdla napil bílého
i červeného, nad zámkem se náhle
rozzářilo slunce...
Tradičním průvodem bylo v sobotu
v podvečer opět zahájeno tradiční
plumlovské vinobraní, které se na
zdejší zámek vrátilo po roční pauze.
Když dorazilo na pódium, mohli letos
diváci nakouknout do života císaře
Rudolfa II. Přímo na pódium pro něj
magistr Kelley vyčaroval umělou
ženu. Na rozdíl od známého filmu

s Janem Werichem v hlavní roli s ní
však císař příliš spokojen nebyl. Důvodem bylo, že až příliš připomínala
„panny“, které nabízí obchody pro
osamělé pány. Císař však byl navýsost spokojen s elixírem mladí, který
mu jeho alchymisté připravili. Cítil se
po něm skutečně mlád a svět i ženy
kolem něj mu náhle zkrásněly. Tímto
elixírem přitom nebylo nic jiného než
víno.
Vystoupení Spolku plumlovských
nadšenců věnované známému
mecenáši věd a umění sledovala asi
pětistovka diváků, další lidé však
na zámek po intenzivním dešti stále
přicházeli. „Někteří vinaři říkají, že
den bez vína je jako den bez slunce.
Jsme rádi, že po tom nepříjemném
dešti se už můžeme těšit z obojího,“
liboval si za organizátory prezident
spolku Marek Otruba.
Lidé na zámku pak už nerušeně mohli
vychutnávat některý z celkem čtyřiceti druhů vína z vinařství Vlk.

Fotoreportáž

K tomu jim hrál král moravské
lidové písně Jožka Černý, legenda
českého bigbítu kapela Brutus a
také spřízněná skupina Black rose.
Odvážná drobotina pak se zatajeným
dechem vyrazila do pohádkového
sklepení, kde na ně čekali praví bubáci a pekelníci. „Celé sklepení si pro ně
připravily potomci členů našeho spolku. Zdá se, že nám vyrůstá generace,
která přípravu podobných recesistických akcí jednou převezme po nás,“
radovala se Gabriela Jančíková, která
je tradičním motorem nejrůznějších
kostýmovaných taškařic, pro něž je
schopna nadchnout všechny členy
spolku.
Plumlovský zámek tedy díky
nadšencům a za mediální podpory PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku opět ožil oblíbenou akcí.
Nezbývá tedy než doufat, že na
její pokračování nebudou muset četní návštěvníci ze širokého
okolí čekat další dva roky...

ze Vsetína a starousedlíky se tu
zapojilo hned několik lidí. Následně zde proběhl „Pochod proti kriminalitě“, který svolal recidivista
Aleš Badinka. Jeho hlavním tématem bylo vyjádření nesouhlasu
s chováním romské menšiny. Jaká
je situace v obci nyní? „Situace se
zlepšila, už od konce srpna je tu s
Romy absolutní klid a nic na tom
nezměnila ani nedávný pochod,“
zhodnotil aktuální dění v obci
místostarosta obce Ivo Gregor.
Trošku jiná situace je ale v nedalekých Dobromilicích, kde v

uplynulých dnech bylo hodně
rušno... Jak uvádíme na jiném
místě dnešního vydání, z poklidného pochodu radikálů proti
romské kriminalitě si z Dřevnovic do Dobromilic „odskočili“ tři muži. Napadli zde místní
Romy, možnému násilí ovšem
zabránili policisté, kteří muže
zatkli a převezli do policejní
cely v Prostějově. „Ti násilníci
vykonali naší obci medvědí službu. Po jejich činu u nás opět atmosféra pořádně zhoustla. Romské
rodiny ukrývaly své děti a dospělí

muži se chystali na protestní akci
a vlastní pochod Dobromilicemi. Ani si nedovedu představit,
k čemu by došlo, kdyby se nám
to nepodařilo uklidnit. Takto problémy nehodláme řešit, nechceme
tady žádnou válku,“ řekl Večerníku v sobotu Jaroslav Jordán, jednatel dobromilické domobrany.
To však nebylo jediné vzrušení, které Dobromilické postihlo
v posledních dnech. V pátek se
do této obce totiž protiromští
radikálové vrátili. Ovšem tentokrát k jednání u kulatého stolu. „V

místní hospodě se sešli s policisty
kriminální služby, občany a starostou. Našim lidem nabídli v případě nutnosti pomoc při potírání
romské kriminality. Že prý když
si to budou občané přát, tak přijdou. To jsme ale odmítli, znovu
říkám, nechceme v Dobromilicích
žádnou válku a násilí. A jakýkoliv
pochod ´holých lebek´ naší obcí
začátek války je...,“ zdůraznil šéf
dobromilické domobrany.
Přesto je atmosféra i dnes v Dobromilicích velice napjatá. „V sobotu jsme tu měli naopak pochod

asi čtyřiceti Romů. Byli hodně
nervózní, měli strach, že k nám
přijeli skini a chtějí je napadnout.
Museli jsme jim dlouho vysvětlovat, že to není pravda a že je
tu klid. Pochopili to a slíbili, že
budou spolupracovat s obcí i domobranou. Chtějí ale, abychom
udělali všechno pro to, aby sem
radikálové nejezdili a nepořádali
tady žádné akce,“ dodal Jaroslav
Jordán.
Večerník bude pochopitelně i
nadále vývoj událostí v Dobromilicích a Dřevnovicích sledovat.

HRÁZ přehrady bude DNES UZAVŘENA. Projdeme se po ní až za rok
Mostkovice/mls - Na procházku
či vyjížďku kolem přehrady můžeme na nějaký čas zapomenout.
Hráz plumlovské přehrady bude
totiž od dnešního dne, tj. pondělí
24. září pro cyklisty i pěší uzavřena! Důvodem je probíhající
rekonstrukce, která má skončit
až koncem září příštího roku.
Zeminu vybagrovanou během
oprav by dělníci měli navážet do
nejhlubšího místa přehrady.
Na hráz plumlovské přehrady bude
vstup zakázán. „Od pondělí čtyřiadvacátého září bude uzavřená

koruna hráze plumlovské přehrady
pro automobily, cyklisty i pěší,“
sdělila v pátek Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy. Jak
dlouho bude uzavírka trvat?
„Firma se zavázala všechny práce
dokončit do září příštího roku. To
je i termín, do něhož odhadujeme,
že bude hráz uzavřena,“ dodala.
Bagry, které se po roce objevily
na dně nádrže, přilákaly nejen pozornost médií, ale i zlodějů. Jejich
snažení by mělo být příště zbytečné, strojníci mají po této zkušenosti
pokyn nechávat nádrže prázdné.

Čerpat je budou až ráno. Zemina,
kterou stroje při opravách vybagrují, se už nebude vozit na pole, jak
tomu bylo dříve. Tatrovky ji budou
navážet do nejhlubšího místa přehrady, kterým je takzvaná laguna.
Zakázku na opravu hráze za 136
milionů korun nakonec vysoutěžily firmy IMOS a DIS. Po dokončení náročných oprav návodního
líce by se měla přehrada ještě letos
na jaře opravit. O termínu opětovného napouštění ovšem dlouhodobě panují mezi lidmi velké
pochybnosti...

představujeme regionální podnikatele
DŘEVO Z PŘEMYSLOVIC MÍŘÍ DO CELÉHO REGIONU

Přemyslovice/pr - Pila v Přemyslovicích
byla založena Zdeňkem Leharem
v roce 1996, nyní ji provozuje jeho syn
Zdeněk. Produkty pily Lehar jsou
jednoznačně důkazem pro tvrzení,
že kvalitní zboží za rozumnou cenu si
svého zákazníka vždy najde.
Rodinná firma se díky tomu utěšeně
rozrůstá, pro kvalitní dřevo sem zajíždí
čím dál více lidi z celého regionu. Vyplatí se jim to. Za velmi příznivé ceny
si zde vyberou hned z několika druhů
kvalitních ekologických pilinových
briket. Na jejich nákupu ušetří. Vyrábějí
se totiž přímo na pile, jejich cenu
nezvyšují peníze za dovoz, jako je tomu
v případě, že si stejné zboží kupujete v
obchodě. V aktuální podzimní nabídce
zde paletu tvrdých briket, které vydrží
dlouho hořet, seženete za zajímavou
cenu 3 888 korun.
Na pilu rovněž velmi rádi zamíří
všichni, kteří se pustili do stavby rodinného domu. K mání je zde veškeré
stavební řezivo. Jedná se například
o trámy, latě, krovy, materiál na pergoly,

Foto: archív Z. Lehara
ploty, stavební profily na dřevostavby
a další. Stavební trámy se zde dají sehnat
již od 4 300 korun za kubík!
Firma se rovněž zabývá zpracováním
kmenového surového dřeva na řezivo.
Vyrábí řezivo z dodané kulatiny přesně
dle přání zákazníka, dále se zabývá
pořezem listnatého řeziva, jako je olše,
dub, buk, jasan či javor pro stolařské a
jiné potřeby. Pořez kulatiny provádí na
pásové pile do průměru 60cm a 8m délky.

Odvoz veškerého materiálu je pak zajištěn
kontejnerovou avií o nosnosti 3,5 tuny.
V aktuální nabídce koupíte prostorový metr
vysušeného rovného dřeva za tisíc korun.
Pokud se tedy chce tuto zimu levně
zahřát, nebo právě stavíte dům či
potřebujete dřevo pro jiné účely, zamiřte
do Přemyslovic. Leharovi totiž dřevo
na pile nejen prodávají, ale mají k němu
opravdový vztah. Nejenže zde výhodně
nakoupíte, ochotně vám tu se vším poradí.

inzerce

Poslední chodci. O víkendu
jste se mohli po hrázi přehrady projít na delší dobu naposledy... Foto: Martin Zaoral

Nová Dědina/mik - Dvě sršní žihadla dostal konický hasič, když
likvidoval sršní hnízdo v Nové
Dědině na Konicku. „V průběhu
úterý 18. září vyjížděli profesionální hasiči z Konice k pěti zásahům na likvidaci nebezpečného
hmyzu. Při jednom z nich v Nové
Dědidě sršni pobodali zasahujícího hasiče,“ potvrdil Večerníku
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Událost byla ohlášena na operační
středisko před desátou hodinou

dopoledne. „Na místě hasiči zjistili, že sršní hnízdo se nachází na
rodinném domě. Jeden ze zasahujících mužů si oblékl speciální
oblek, který se používá na likvidaci nebezpečného hmyzu a sršní
hnízdo šel zlikvidovat. Několik
sršňů se mu dostalo pod oblek a
dva z nich ho pod kuklou bodli
do krku. Velitel zásahu povolal na
místo zdravotnickou záchrannou
službu, která zraněného hasiče
odvezla na ošetření do nemocnice,“ popsal nám onu nepříjemnost
Zdeněk Hošák.

Loupež šperků i auta v Nezamyslicích

Zámecké nádvoří žilo vínem. Organizátoři letošního vinobraní byli
s návštěvností akce spokojeni.
Foto: Martin Zaoral

JAKÉ BYLY SVÁTKY VÍNA V PLUMLOVĚ?

3x foto: Martin Zaoral

V Dřevnovicích je klid, ale sousedé z Dobromilic křičí: NECHCEME VÁLKU!
Radikálové přijeli v pátek zase, setkali se s policisty, občany i starostou
Dobromilice, Dřevnovice/mik,
mls - Uběhl týden od pokojného
pochodu protiromských radikálů Dřevnovicemi. Zatímco v
této obci si nyní lidé pochvalují
nebývalý klid a mír, v sousedních Dobromilicích to stále vře.
Večerník v sobotu zjišťoval aktuální informace.
„V Dřevnovicích je už klid,“ hlásí
místní. K eskalaci napětí v obci
došlo po incidentu na dřevnovickém dětském hřišti. Do šarvátky
mezi romskou rodinou Ščukových, která se sem přistěhovala

veškeré dostupné prostředky a síly, aby pohřešovanou paní co nejrychleji nalezly. Všichni
společně pátrali v terénu v okolí chaty i Prostějova až do pondělních ranních hodin, ženu
však nenašli. „Akce poté byla na několik hodin
přerušena, aby následně policisté pokračovali
v pátrání od úterního rána a několik minut
před polednem v obci Lipová ženu nalezli. Seniorku, která nejevila známky zranění, předali
rodině,“ prozradila na závěr dobrou zprávu připomínající ´happy end´ mluvčí krajské policie.

Nezamyslice na Hané/mik - Neskutečný šok prožili na začátku
minulého týdne majitelé rodinného domu v Nezamyslicích. Po
návratu domů zjistili, že mají
dům vykradený. Zmizelo množství šperků, elektronika a také
jejich auto!
„V pondělí sedmnáctého září v dopoledních hodinách využil neznámý pachatel nepřítomnosti majitelů
domu v obci Nezamyslice na Hané
a přes nedostatečně zajištěné okno
vnikl do vnitřních prostor, kde postupně odcizil minivěž, z obývacího
pokoje notebook, televizor LCD a
satelitní přijímač. Z dětského pokoje
dcery pak ještě odcizil zlatý řetízek,
zlatý přívěšek ve tvaru kříže, pár
zlatých dětských náušnic s černým
kamínkem a čistý hladký zlatý prs-

týnek. Z ložnice si pachatel odnesl
dózu, ve které se nacházely tři zlaté
řetízky, snubní zlatý prsten, zásnubní
zlatý prsten s bílým kamenem, dva
zlaté hladké prsteny a pozlacené hodinky. Z jídelny ze šuplete pak ještě
ukradl videokameru a z komody dalekohled,“ popsala Večerníku celou
zlodějskou akci Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Tímto ale
zlodějské choutky neznámého pachatele ještě neskončily. „Ve vstupní
hale si vzal klíček od vozidla značky
Ford Fusion, které měl majitel zaparkované v garáži, a s ukradenými
věcmi a vozidlem odjel neznámo
kam. Celková škoda se pro majitele vyšplhala na tři sta tisíc korun,“
dodala Marta Vlachová. Policie po
zloději zatím marně pátrá...

Tři „HOLÉ LEBKY“ ODVEDLA POLICIE v poutech!
(pokračování ze strany 2)

Jako za císaře Rudolfa. Úkolem tradičního průvodu bylo Král lidové písničky. Návštěvníkům zahrál nejznámější Nastupující nadšenci. Pohádkové sklepení bylo letos
přinést víno na plumlovský zámek.
zpěvák moravských písní Jožka Černý.
zcela v režii dětí členů spolku.

„V sobotu patnáctého září večer
došlo v obci Dobromilice k narušení občanského soužití. Dva muži
ve věku třiatřicet a pětatřicet let z
Opavy a jeden ve věku pětadvacet
let z Prostějova směřovali slovní
nadávky a další verbální útoky na
romské obyvatele obce. Policisté,
kteří monitorovali shromáždění
v Dřevnovicích a v okolí se ještě
pohybovali, ihned zasáhli. Muži
na výzvu, aby zanechali protiprávního jednání, nereagovali, proto

muselo být použito donucovacích
prostředků. Pomocí hmatů a chvatů a přiložených pout byli všichni
tři zajištěni a převezeni na policejní
služebnu,“ informovala o případu
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci. Vše se podle ní obešlo
bez zranění. „Muži byli po sepsání
protokolu propuštěni a odjeli společně s ostatními vlakem do místa
bydliště. Policisté věc předali k
projednání do místní přestupkové
komise,“ dodala Vlachová.

V Hluchově se loni zjara konaly předčasné volby, nový starosta má za sebou první rok a půl

Vladimír Dvorský: „I občané vidí, že se situace zklidnila“
Hluchov – Prvním uvolněným starostou Hluchova po velmi dlouhé
době se loni stal Vladimír Dvorský. V jarních mimořádných volbách
zvítězila drtivým způsobem listina kandidátů bývalého dlouholetého starosty Oldřicha Dospivy a největší popularitě se těšil právě
Dvorský. Nyní má za sebou téměř rok a půl v čele úřadu a pevně
věří, že vyjde žádost o dotaci na zateplení mateřské školy.
Jiří Možný
Nacházíte se jen kousek od Kostelce i Prostějova. Je to znát na
zvyšujícím se počtu obyvatel?
„Ano, ale ne ve velkém. Nejsme obec, která
by měla vyčleněny parcely s inženýrskými
sítěmi a prodávala je. Pro nás je prioritou
udělat územní plán, na něj by pak navázala
příprava
parcel.“
p p
Jak jste s tvorbou územního plánu
daleko?
„Začali jsme na něm pracovat. Probíhají
přípravné práce a příští rok se k němu občané budou moci vyjadřovat. Letos nás to
přijde na 72 tisíc, na což dotaci nedostane-

vzniklo. Stále jsem byl ale spjatý s obcí,
ppracoval jsem v zemědělství.“
Čím si vysvětlujete fakt, že jak v
roce 2010, tak i loni jste získal nejvíce hlasů?
„Jsem rodákem, znají mě starší i mladí. Nechovám se nijak svrchovaně a důvěra mě
potěšila. Prioritou pro mě bylo, aby vesnice
lépe fungovala a občané se účastnili akcí.
Letos jsme tak po dlouhých letech zavedli vítání občánků, tři roky pozpátku jsme
přivítali devět dětí, dali jsme jim věcné i
finanční dary. Začali jsme vydávat časopis,
aby lidé věděli, co se ve vesnici děje a chystá, protože úřední deska a politika
celkově
t a ce
ově
nepřitahuje.“

nákladů. Pevně věřím, že to vyjde, chybu
jsme nikde neudělali. Zbytek budeme muset doplnit z vlastních zdrojů a pro Hluchov
je to velký obnos. Mimo to jsme se věnovali různým menším projektům, jako jsou
opravy cest, kapličky, hasičské zbrojnice,
veřejného osvětlení, údržba zeleně. Dovybavili jsme venkovní hřiště u mateřské školy
y a otevřeli jsme ho pro veřejnost.“
Splácíte i úvěr?
„Ne. Můžu pochválit předešlého
starostu pana Dospivu, že nějaké peníze
našetřil. Ale potřebovali bychom opravit i
budovu obecního úřadu, ta je také ve špatném stavu. S dotacemi je to stále horší a po
změně rozpočtového určení daní si myslím,
že jich bude ubývat. S touto budovou ale
musíme něco udělat, protože střecha, okna,
omítky jsou ve špatném stavu.“
Prioritou je pro vás tedy školka?
„Přesně tak. S dvaceti dětmi je dost
vytížená a ve stavu trochu lepším než budova obecního úřadu. Víme ale i o dalších
věcech. Jde o dobudování chodníků směsmě
rem na Přemyslovice, rozhlas, osvětlení.

„Víme ale i o dalších věcech. Jde o dobudování
chodníků směrem na Přemyslovice,, rozhlas,
ace,
osvětlení. Na co získáme dotace,
vat“
to budeme postupně zvelebovat“
Starosta Hluchova VLADIMÍR DVORSKÝ
RSKÝ upozorňuje,
eka nekončí.
že plánovanou opravou školky práce zdaleka
me. Dokončení bude stát zhruba 300 tisíc a
tam už je možnost žádat o dotaci. Už mám
poznatky od občanů a je dobré, že o to mají
zájem.“
j
Do komunální politiky jste se po
mnoha letech vrátil v roce 2010.
Co vás k tomu vedlo?
„Vrátil jsem se na přání bývalého starosty
pana Dospivy. Vyhověl jsem mu, a tak to

Do čeho jste se již stihlii pustit?
„V letošním roce mámee požádáno
o dotaci z Operačního programu
mu životní
prostředí (OPŽP) na celkovou
u rekonstrukci budovy mateřské školy.
y. Jde o
zateplení a opláštění, výměnu oken,
novou střechu. Bude to státt přes
milion korun a pokud bychom
m dotaci dostali, pokryla by asi polovinu
ovinu

Na co získáme dotace, to budeme postupně
zvelebovat. Třeba za obecním úřadem je
prostor s přestárlými ovocnými stromy a
mám představu tenisového kurtu, venkovní
posilovny, odpočinkového místa. Je to ale o
penězích a pokud dotace neklapne, horkotěžko bude obec něco zvládat sama...“
O příspěvek z Programu obnovy
venkova (POV) jste letos nežádali?
„Ne, protože vyloženě spoléháme na školku a nechtěli jsme rozjíždět více akcí. Ale
máme sedm hektarů lesa a více než dva-

inzerce

cet let starou multikáru, takže uvažujeme
o podání žádosti na lesní techniku. Letos
k nám zavítal kůrovec a museli jsme asi
patnáct stromů pokácet. Dále máme jednoho obecního zaměstnance a každý rok
využíváme dotační program na veřejně
prospěšné práce. Vloni jsme měli dva, letos jjednoho.“
Předloňské volby dopadly výsledkem 4:3, ty loňské pak drtivým
rozložením mandátů 6:1. Situace se tedy
uklidnila?

„Ano. Myslím si, že i občané vidí, že se situace zklidnila. Zasedání jsou veřejná, vyšli
jsme jim vstříc i s pracovní dobou. To byl i
můj cíl, aby lidé věděli, že jsem tu pro ně.
Mou podmínkou bylo, že pokud mě zastupitelé zvolí, chci být uvolněným starostou.
Starostu jsem nikdy nedělal, ale za rok jsem
se hodně přiučil. Vždy budou spokojení a
nespokojení lidé, ale snažíme se s místostarostou panem Soběslavským i zastupiteli
odvést maximum pro naši obec a tím i pro
naše spoluobčany.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ s Vlastimilem Vondruškou
Podkrovní sál prostějovské knihovny zaplněný do posledního sedadla, vzrušená
debata o dobrodružstvích hrdinů z knih a napjaté očekávání už několik desítek minut
před samotným zahájením. Taková byla ve stručnosti atmosféra besedy s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou (Olomoucký bestiář, Mezi tiárou a
orlicí, Pečeť smrti...), která se konala pod střechou Městské knihovny v Prostějově.
Prostějov/peh

Hned na první pohled bylo
znát, že spisovatel má v Prostějově mnoho fanoušků, a to
v žádném případě nejen mezi
staršími čtenáři. Na besedě s autorem oblíbených knih se sešli
zástupci snad všech generací.
Ke všeobecné pohodě, která v
sále panovala, velmi přispěl i
sám Vlastimil Vondruška, který poutavou formou seznámil
publikum mimo jiné s motivy,
které jej dovedly k dráze spisovatele. Na několika humorných
příkladech posluchačům přiblížil zajímavé detaily z oblasti
středověkých zvyklostí, práva
a dobových hodnot. Pro ty, kteří
by chtěli snad kráčet ve stopách
autora historických románů a
detektivních příběhů, uvedl několik zásadních kritérií, kterých

by se začínající literáti měli držet: „Nestačí hlavního hrdinu
převléknout z džínů do krinolíny
a místo samopalu mu dát meč...“
Kdo by čekal fádní přednášku
o středověku, byl by zklamán...
Z autorova vystoupení bylo
cítit nadšení pro věc, opravdový cit k postavám ze svých
příběhů a radost ze setkání se
svými fanoušky. Jeho vtipné
glosy nejednou vyvolaly v publiku nadšené ohlasy a také údiv,
když spisovatel odhalil, že jeho
manželka, spisovatelka Alena
Vondrušková, je pravděpodobně
prapotomkem Barbory Novotné
(skutečné jméno babičky Boženy Němcové - pozn. redakce ).
V závěru besedy autor poukázal
na to, že přestože středověk nebyl právě ukázkovým obdobím
lidského věku, lidé v té době
kladli velký důraz na tradice

a duchovní hodnoty. Tehdejší
právo bylo sice podle dnešních
měřítek primitivní, ale o to víc
se dbalo na jeho dodržování.
Vlastimil Vondruška během své
přednášky upozornil na důleži-

tost našich národních tradic, na
které můžeme být hrdí a které by
měly být odkazem pro budoucí
generace. Kvůli pokročilé době
na dotazy čtenářů bohužel nedošlo, ale o autogramiádu se čtenáři připravit nedali.
Osobní setkání s autorem oblíbených publikací bylo pro všechny
zúčastněné výjimečným zážitkem a spokojenost s výsledkem
besedy byla vidět na obou stranách.

ŽÁN Z VÁŽAN FEST
- pohoda a skvělá zábava
Vážany u Vyškova/nih - V
sobotu proběhl ve Vážanech
u Vyškova již druhý ročník
Žán z Vážan festu, který je
pořádán jako vzpomínka na
Jana Usnula. Ten loni tragicky zahynul při záchraně
tonoucího školáka na jezu
v Olomouci-Řepčíně.
Na letošním ročníku festivalu
vystoupila celá řada kapel a
hudebníků. Publikum dostala
do varu domácí kapela Cock-tail, která předvedla jedno ze
svých nejlepších vystoupení.
Její produkce byla doplněna o
velmi působivou a dojemnou
videoprojekci ze Žánova života. Pak již nastoupil Pepa Nos
a rozhodně nezklamal. Svý-

mi songy dokázal rozparádit
všechny přítomné - nadchnul
nejenom generaci dříve narozených, ale dokázal pořádně
rozparádit také teenagery. To
stejné platilo i u hvězdného
Blue effectu, kde se snoubila
vysoká muzikantská profesionalita s prvotřídním zvukem.
Všichni se skvěle bavili a když
ve tři hodiny ráno opouštěla
známá kapela UDG hlavní
stage, festival rozhodně nekončil. Na vedlejších scénách
se muzicírovalo až do sedmi
do rána.
Návštěvníci tak odcházeli plni
nejlepších dojmů a skvělých z Vážan Festu. Už teď můžezážitků a pořadatelé v tu dobu me směle říci, že se všichni
již plánovali příští ročník Žán máme rozhodně na co těšit...

Vlastimil Vondruška

V Pointu promítli „hollywodské“ filmy ze Sobotína

Prostějov/mls - Snímky z
letošního filmového tábora
Sobotín Junior 2012 nabídlo
v pátek v domácí premiéře
divadlo Point. V několika
krátkých snímcích se mladí tvůrci nechali inspirovat
americkými filmovými trháky.
Letos poosmé už vyrazili
mladí tvůrci sdružení kolem
divadla Point na filmový tábor do Sobotína. Ten se tento
rok konal pod heslem Princip Hollywood a záštitu nad
ním tradičně převzal náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák. A byl
to právě on, kdo společně s
hlavními organizátory celou
páteční akci zahájil.
Co konkrétně bylo k vidění?
Všichni tvůrci na něm pracovali na několika menších
projektech, na nichž si mohli
vyzkoušet výrobu filmu od

hledání námětu, přes psaní
scénáře, výrobu dekorací, kostýmů a masek, výběr hudby,
tvorbu choreografie, hraní,
natáčení, střih až po premiéru.
Na jejich práci dohlížel tým
ostřílených lektorů, který byl
zárukou toho, že jejich nasazení povede k výsledku. Během
natáčení lektoři přispěli radou,
nezahovali do něj však více,
než bylo nezbytně nutné. „Začínající tvůrci si na krátkých
filmech mohli vyzkoušet principy nejrůznějších filmových
žánrů jakými jsou například
horor, parodii, či detektivka,”
uvedl jeden z lektorů Aleš
Procházka. Každý z účastníků tábora si v pátek z Pointu
odnášel i DVD, které bylo
před samotným promítáním
slavnostně pokřtěno. Tábor v
Sobotíně pořádá prostějovské
Gymnázium Jiřího Wolkera
ve spolupráci s Městskou kni-

hovnou Prostějov a Divadlem
Point pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka. Den na to pak
tamtéž viděli premiéru krátkých filmů, které pod vedením lektorů převážně z Pointu

vznikly na mezinárodním Film
Campu 2012. Toho se zúčastnilo na padesát mladých lidí z
Irska, Estonska, Itálie, Německa, Slovinska a Česka. Akce
se konala v rámci evropského
programu „Mladí v akci”.

Bylo veselo. Žán z Vážan fest se skvěle vydařil a všichni se dobře bavili.

Václav Obr předvede opravený „obrkočár“

Na svatého Václava se otevře depozitář Muzea kočárů

Křest v Pointu. Účastníci táboru dostali DVD, které společně pokřtili
náměstek hejtmana Alois Mačák a ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr. Asistovali jim zakladatelé a dlouholetí tahouni Pointu Aleš
Procházka a Mira Ondra. Přihlížel i Jakub Hyndrich. Foto: M. Zaoral

pozvánka na akci...

Oskar a růžová paní navštíví Prostějov

Prostějov/nih - Jímavý příběh
o desetiletém chlapci Oskarovi, který v nemocnici umírá
na leukemii, je sice tragický,
ale zato skvěle zpracovaný a
divák se několikrát neubrání
úsměvu. Malý rozumbrada
Oskar si každého rychle získá,
stejně jako jeho ošetřovatelka
babi Růženka...
Oskar prožívá v posledních
deseti dnech svého života jakoby každý den celé desetiletí
a o svých zkušenostech píše
dopisy Bohu. V jeho pozorováních, nápadech, zážitcích
a úvahách se snoubí dětská
komická
bezprostřednost
s moudrostí umírajícího.
Eric-Emmanuel Schmitt, autor stejnojmenné knihy, podle
níž představení vzniklo, je v
současné době zřejmě nej-

překládanějším francouzsky
píšícím autorem. Po studiích
filozofie, zakončených doktorátem, vyučoval počátkem
devadesátých let filozofii na
univerzitě v Chambéry, po
velkém úspěchu svých divadelních her se začal věnovat pouze psaní. Nyní žije v Bruselu.
Je autorem sedmi divadelních
her a devíti próz, z nichž zatím poslední kniha Můj život
s Mozartem, doplněná hudebním nosičem, vyšla souběžně v
několika zemích v roce mozartovských oslav.
V hlavních rolích se divákům
v Prostějově představí Květa
Fialová, Josef Kubáník, Alžběta Kynclová, David Vaculík
a Martin Vrtáček. Představení
této hry, umocněná excelentními výkony protagonistů, jsou

Foto: Břetislav Usnul

Čechy pod Kosířem/mls - V
pátek byl úspěšně zkolaudován nový depozitář Muzea historických kočárů v
Čechách pod Kosířem. Ten
bude veřejnosti zpřístupněn o
týden později, tedy přesně na
svátek svatého Václava. Slavnostní akce začne od 14.00 hodin před muzeem, následně se
lidé přesunou do interiéru depozitáře. Zde budou moci obdivovat monumentální smuteční kočár v celé jeho parádě.
Prostory nového depozitáře
Muzea kočárů jsou dokončeny. Původně měly sloužit jako

místo pro to, co se už nevlezlo
do hlavního sálu. Nyní jsou
přizpůsobeny hlavně k tomu,
aby v nich mohl stát největší
kočár, který kdy vyrobila plzeňská firma Brožík a syn. Přes
čtyři metry vysoký kočár byl
postaven před 110 lety, na jaře
2010 jej Václav Obr na základě
podnětu jednoho z návštěvníků
muzea objevil v Napajedlích.
„Na opravě tohoto velkolepého
díla našich předků se podílejí
řemeslníci ze všech koutů republiky. Ti by se nikdy nedali
dohromady, pokud bychom nepořádali prázdninový Josefkol,”

říká Václav Obr s tím, že nic
podobného by nebyl schopen
podniknout bez řady svých
spolupracovníků a také bez finanční podpory Olomouckého
kraje.
Kromě Brožíkova kočáru by
se v depozitáři muzea postupně měly objevovat další nově
opravené kočáry. Při pátečním
slavnostním otevření návštěvníci uvidí i výstavu , která
představí Václava Brožíka,
jehož firma kočáry vyráběla v
letech 1848 až 1915. Těšit se
však mohou i na velkou řadu
dalších překvapení...

Jana Bálešová vyhlášena choreografkou roku!

Skvělé herecké výkony. Květa Fialová a další hvězdy jsou
zárukou skvělé podívané.
Foto: internet
na domácí scéně od lednové
premiéry beznadějně vyprodaná. Výtěžek z prodeje CD se
záznamem inscenace pomůže

onkologicky nemocným dětem. Přijďte se ve středu 26.
září v 19.00 hodin do Městského divadla také podívat!

Vrahovice/nih - Vrahovické
taneční studio Free Dance,
které v Prostějově funguje
už sedmnáct let, si na své
konto připisuje úspěchy často. Mladí tanečníci jsou šikovní a například v loňském
roce získali na Mistrovství
ČR Svazu učitelů tance čtyři tituly mistrů a jeden titul
vicemistra České republiky.
Na tuto soutěž se tanečníci
z Free Dance probojovávají
každým rokem už více než
deset let po sobě. To svědčí
nejen o jejich šikovnosti a
nadšení, ale také o kvalitě tanečního souboru vůbec.

Letošní novinkou na Mistrovství ČR Svazu učitelů tance
bylo usnesení valné hromady
a prezidia o tom, že udělí cenu
nejlepšímu choreografovi. A
právě toto ocenění si připsala
na konto prostějovská tanečnice, lektorka a zakladatelka výše
zmiňovaného tanečního studia
Free Dance Jana Bálešová.
„Je to pro mě velká pocta. Myslím, že to také souvisí s tím, že
jsme na soutěžích v posledních
letech tolik úspěšní,“ říká s úsměvem na rtech. S oceněním je
spojena také řada příjemných
povinností. Prostějovská lektorka
nejenže obdrží zlatou plaketu, ale

také se zúčastní několika přednášek o tom, jak se dělá choreografie. V Brně a v Praze bude vést
workshopy, kde bude učit své
kolegy i soupeře různé metody
a fígle jak na to. „Je to příjemná
povinnost a moc se na to těším,“
shrnuje celou událost sympatická
a usměvavá Jana Bálešová.
Pokud byste se chtěli dozvědět
více o Janě Bálešové a jejích aktivitách v tanečním studiu Free
Dance, které po celé září přijímá nové tanečníky a tanečnice,
přečtěte si naši dnešní rubriku
Večernice, ve které najdete zajímavý rozhovor s touto úspěšnou prostějovskou ženou...

Jak hodnotí zástupci Prostějovska výsledky ankety o 7 divů kraje?
„JE TO BOMBA!” raduje se plumlovský kastelán
Jak už jsme informovali v
minulém čísle Večerníku,
zámku v Plumlově se podařilo proniknout mezi 7 divů
Olomouckého kraje. Mezi
jednadvaceti nomonivanými
se neztratili ani prostějovský
Národní dům a Prostějovská
Starorežná. Na to, jak jsou
spokojeni se svým umístěním
jsme se zástupců jednotlivých
památek zeptali v průběhu
uplynulého týdne...
Prostějovsko/mls
Kastelán zámku v Plumlově
nad výsledky ankety netajil
nadšení. „Je to bomba. To,
že jsme dostali tolik hlasů, je

důkazem toho, že jsme vidět a
že nás lidi mají rádi. Chceme
se stát skutečným centrem
kulturního dění v regionu a
zároveň obnovit tuto unikátní
památku, která stále zdaleka
není v ideálním stavu,“ reagoval Pavel Zástěra, který z
nejbližších připravovaných
akcí vypíchl hned dvě. „Ve
čtvrtek 27. září se u nás opět
rozjedou populární noční prohlídky. I letos budou stejně
jako každý podzim věnovány
historii a pověstem, které se
týkají našeho zámku. Hned v
sobotu 29. září budou na zámku k vidění ukázky bojových
střetů z druhé světové války.
Ty proběhnou v rámci setkání

klubů vojenské historie,” uvedl Pavel Zástěra.
Jako jediná památka přímo
v Prostějově byl za dva roky
pořádání ankety nominován
pouze Národní dům. Prostějované se však do hlasování
příliš nehrnuli a tak „Národ”

se 125 hlasy skončil na 14.
místě. Podle slov svého ředitele je tato památka zajímavá
i tím, že více než na turisty je
zaměřena na místní. „Za každé zviditelnění v rámci kraje
i republiky jsme však rádi.
Díky anketě k nám určitě
dorazilo více lidí z Olomouce či Šternberku. Kromě ní
se Národní dům v létě objevil
i v Toulavé kameře na České
televizi. I to se návštěvnosti určitě pozitivně odrazilo,“
vyjádřil se pro Večerník Jan
Páleník.
Hned za Národním domem
skončila Prostějovská Starorežná, která tak porazila takové památky jako je napří-

d olomoucká
klad
Zooo či arcibispský palác.
kupský
„Zaa všechny
sy, které
hlasy,
me od najsme
h fandů došich
li, bychom
stali,
ěli poděkochtěli
vat.. Potvrzují,
že Starorežná
utečně patří
skutečně
do kraje, kde
se nepřetržitě
rábí už od
vyrábí
ku 1518,“
roku
ádřil
vyjádřil
se
uvčí Stamluvčí
ežné Petr
rorežné
axa.
Maxa.

3x foto: internet

Ze života města
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PROSTĚJOV JE jako EMENTÁL. Samá díra...
„Překvapují mě ale řidiči, berou to v klidu,“
konstatuje šéf odboru dopravy Miroslav Nakládal

Zdá se vám současný Prostějov také jako po bombardování spojeneckým letectvem? Není divu, ulice v samé blízkosti centra jsou totiž samá díra! Důvod je prostý
a pochopitelný. Společnost Vodovody a kanalizace
Prostějov spustila další etapu generální opravy kanalizační sítě, s čímž souvisí většina dopravních omezení.
Ty další mají na svědomí opravy komunikací. Řidiči však
snášejí veškeré objížďky celkem v klidu. Zatím...
Prostějov/mik
Úplná uzavírka Melantrichovy
ulice, částečně uzavřená Polská a
výrazná dopravní omezení v Olomoucké a Rejskově ulici. V prvních dvou případech se tak stalo
kvůli totální rekonstrukci vozovky,
v dalších dvou ulicích se opravuje kanalizace. „Řidiči se v těchto
dnech musí obrnit trpělivostí. Chápu, že to není pro ně jednoduché,
ale jinak to prostě nejde. Je to tak
stejné každým rokem, vždy ve
druhém pololetí se investuje do stavebních prací a letos to ´odnesly´
tyto čtyři lokality. Překvapuje mě
ale reakce, které se ke mně donášejí. Šoféři veškeré komplikace berou v klidu a místy i s humorem,“
podotkl pro Večerník Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Prostějova. Zároveň však uklidňuje všechny Prostějovany tím, že letos se už žádná
další dopravní opatření a omezení
nepřipravují.
Co se týká Olomoucké ulice, která je z pohledu řidičů nejvíce sledovaná, probíhají tady v současnosti zmíněné práce na generální
opravě kanalizační sítě. Brzy nato
se vyfrézuje vozovka, na níž bude
položen nový koberec. Společně s
tím se město pustí do vybudování
odbočovacího pruhu na Vápenici
a celá rošáda v Olomoucké ulici
skončí rekonstrukcí chodníku
vlevo ve směru od centra města.
To však ale není všechno, co se
dnes v této frekventované ulici děje.
Nejenom že řidiči musejí dávat pořádný pozor a projíždět ulicí v obou
směrech značně zúženým prosto-

Prostějov/mik - Už je to tady! Od tohoto čtvrtku 27. září do neděle 30. září bude zcela uzavřena Olomoucká ulice, a to od železničního přejezdu po most přes říčku Hloučelu. Důvodem úplné uzavírky
je již avizovaná první etapa rekonstrukce vozovky.
„Jde o jednu z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově a byť bude uzavírka pouze čtyřdenní, z čehož jsou tři dny volna, dají se očekávat velké dopravní komplikace. Na uvedeném úseku proběhne po
dva dny frézování a další dva dny budou silničáři pokládat nový povrch,“ uvedla Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova. Jak vzápětí dodala, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny povede
Vrahovickou ulicí přes Vrahovice a Držovice a dále po Olomoucké ulici. Pro vozidla nad 3,5 tuny povede
objížďka ulicí Vrahovickou přes Vrahovice, Vrbátky, Dubany, Držovice a dále po Olomoucké ulici.
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Pane primátore,
e, kolik
u postály městskou
osti ?
kladnu letošní hodové slavnosti
eznám.
„Přesnou částku zatím neznám.
hadovat
Troufám si to ale zatím odhadovat
na zhruba třista tisíc korun. Polovibdrželi
nu této částky jsme ovšem obdrželi
aje, nejako dotaci Olomouckého kraje,
mi hody
boť zároveň s prostějovskými
se v našem městě uskutečnilyy i krajské dožínky.“
A kolik se vydělalo?
ělalo?
„Podívejte, organizoganizovat hody a přemýšlet, jestli se něco
vydělá nebo prodělá, tak to prostě
nechodí. Hodové slavnostii mají
v Prostějově tradici už od středověku, od doby, kdy vyhořelo
lo celé
město. Při hodech se scházíí tisíce
lidí a baví se. Něco takového
ho nemůžete měřit penězi. Samozřejmě,
zřejmě,
že něco město vydělalo na pronájmu prodejních míst stánkařům
nkařům
pravdu
nebo kolotočářům. Ale opravdu
bych hody nespojoval s výdělkem
dělkem
či prodělkem. A já jsem rád, že ty
ášletošní slavnosti byly obzvláště vydařené.“
Chápu,
že
není na místě
tuto akci měřit penězi. Ale
přesto, letos město výrazně
ušetřilo díky vstřícnostii
Manthellanu…
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Samé jámy. Bagry se zakously do mnoha míst v prostějovských ulicích. Dělníci
v Olomoucké a Rejskově
ulici pracují na rekonstrukci
kanalizační sítě.
2x foto: Michal Kadlec

Bude v Brněnské ulici

„malá průmyslová zóna“?
Prostějov/mik - Prostějovští radní projednávali záležitosti okolo takzvané malé průmyslové zóny v Brněnské ulici. A Večerníku potvrdili, že z důvodu naplnění kapacity prostoru v Kralickém Háji hledají
jinou lokalitu, kde by město připravilo pozemky pro potencionální
investory.
A proč zrovna v Brněnské ulici? Radním nahrává fakt, že značnou část
pozemků nabídla k odprodeji jedna z majitelek. „Skutečně se jedná o nabídku majitelky pozemků za areálem firmy PV Auto, kde by do budoucna mohla vzniknout další průmyslová zóna. Konkrétně se jedná o výměru necelých pětadvaceti tisíc metrů čtverečních. Cena tohoto pozemku
není ještě jasná, bude otázkou dalších jednání,“ prozradil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Jak dále uvedl, není zatím prozkoumáno, zda investoři budou mít o prostory
v Brněnské ulici zájem. „Jsme teprve na počátku všech jednání, jde o jeden z
prvních pozemků v této lokalitě, který je městu nabízen,“ vysvětlil Pospíšil.

„Jde o tradici, nikoliv o výdělek,“ komentuje
vydařenou slavnost primátor Miroslav Pišťák

„Jistě, s touto společností jsme se
domluvili na bezplatném pronájmu
pozemků okolo stávajícího Společenského domu, které jsme my
naopak mohli za úplatu pronajmout
zase kolotočářům. To bylo velmi
vstřícné gesto, kterého si vážíme.“
Opravdu jste s letošními hodovými slavnostmi jen a jen spokojen?
„Každopádně! A nejenom já,
velmi dobrou organizaci ocenil i hejtman
Olomouckého
kraje
Martin
Tesařík. Navíc
se náramně vydařilo počasí

!

  
    

HODY STÁLY 300 TISÍC KORUN

Michal Kadlec



 

Radní pod palbou

Prostějov - Hodové slavnosti v Prostějově spojené s krajskými dožínkami se vydařily. Jinými slovy se tradiční lidová
veselice snad ani hodnotit nedá. A pozor, tato společenská
událost snesla ty nejpřísnější měřítka zábavy také ve chvíli,
kdy už vstoupila v platnosti celorepubliková prohibice, spočívajíc v zákazu podávání alkoholu nad dvacet procent. I prostějovský primátor Miroslav Pišťák (na archivním snímku)
p
py
tak musel oželet tradiční p
přípitek
slivovicí... V závěru uplyerník požádal o krátký rozhovor na
nulého týdne jej Večerník
uváděné téma.

 
 "

rem, se změnami se musí vyrovnat
i občané využívající městskou hromadnou dopravu. Jak již Večerník
v minulém vydání informoval, od
pondělí 17. září byly v Olomoucké
ulici zrušeny bez náhrady autobusové zastávky před prodejnou Elektro Spáčil i na druhé straně naproti
restaurace U Koule. „Předpokládá
se, že cestující využijí místo toho
zastávek u Arkády v Držovicích v
Konečné ulici. Zmíněné autobusové zastávky jsou v rekonstrukci,
která potrvá až do 21. října,“ dodala
Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
Jak jsme se dozvěděli, všechny
rozkopané ulice by se měly průběžně uvést do původního stavu
do konce tohoto roku. Tedy lépe
řečeno do mnohem vylepšeného
stavu...

TOTÁLNÍ UZAVÍRKA
OLOMOUCKÉ ULICE!

INZERCE

a lidé se bavili i přesto, že v tu
chvíli už byla vyhlášena prohibice. Bylo tak vidět, že zábava není
pouze o tvrdém alkoholu. Jsem
přesvědčen o tom, že v tradici
úspěšných hodů budeme v Prostějově pokračovat. Navíc můžeme
být pyšní na to, že v posledních
deseti letech si naše město vybral
Olomoucký kraj k uspořádání
dožínek.
krajských dožínek.“

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

rubriky Večernice!

studia Free Dance.
vám přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

styl a svět módy...

VYZRAJTE NA podzimní
DEPRESE snadno a rychle
Podzim si pomalu přebírá nadvládu a kromě krásných pestrobarevných slunečních dnů
na nás čekají také ty pošmourné a uplakané. Tedy ty přímo
stvořené pro podzimní deprese
a stavy úzkosti... Jestli je neznáte, buďte rádi. Jak si ale
pomoci, pokud se lidově řečeno
„depka“ dostaví, to se dozvíte
v následujícím příspěvku této
rubriky...
Co je vlastně deprese?
V dřívějších dobách si lidé svoje
biorytmy řídili podle venkovního
počasí. Když se brzy stmívalo,
prostě si zalezli pod peřiny. Dnešní doba je uspěchaná a lidé jsou
vlastně aktivní celoročně, proto si
tělo někdy samo řekne, že je unavené a prostě nemá náladu. Dalo
by se říci, že podzimní deprese je
nakažlivá jako zívání a je snadné
střihu, ale stejně tak dobře svými náladami znechutit i ostatní.
umí být velice elegantní a
decentní na kostýmku či
společenské róbě.
Podzimní kolekce ještě pořád trošku koketují se zbytky letních paprsků, a to v
podobě krajek a lehkých
květinových vzorků, které v Pokud se vám zdají erotické
kombinaci s tmavě červenou sny, berte to jako dar, většibarvou vypadají velmi chic ně lidí se totiž něco takového
a stylově. Návrháři se pro poštěstí jen málokdy... Navíc
letošní rok nechali vínovou je vědecky dokázáno, že kdo
opravdu inspirovat, a tak eroticky sní, má víc šarmu a
kromě vašeho šatníku mů- potenciálu. Dají se však erožete doplnit i ten partnerův. tické sny nějak navodit nebo
Vínové kalhoty nebo plete- vysvětlit?
né vestičky budou mužům Výsledky zkoumání čínských
vědců prokázaly, že lidé spící na
opravdu slušet!
břiše mají výrazně víc erotických
snů než ti, kteří spávají v jaké-

Máte vínovou v šatníku? Pak jste IN!

S podzimem přicházejí
také nové módní trendy.
Jednou z módních barev je
také tmavě červená neboli
vínová. V odstínech se znělými a ušlechtilými názvy
jako burgundy, rubínová
či nachově krvavá letos pořídíte kdeco. A čím je tato
barva tak zajímavá?
Jde o tmavě červený, sytý a
výrazný témbr, který odvozuje svůj název od červeného vína na základě barevné
podobnosti. Vínová je výjimečná také tím, že dokáže
být jednak úžasně slušivá a
neotřelá na zajímavém topu
či sukni extravagantního

Ilustrační foto
Kromě mnoha osvědčených
a známých rad, jakými jsou
hodně světla, domácí mazlíček,
odpočinek a podobně, vám
možná pomůže i jedna rostlinka, kterou určitě všichni znáte
- meduňka lékařská!
Voňavý meduňkový čaj totiž
skvěle zažene nejen špatnou náladu, ale pomůže vám třeba také

při nespavosti, nervozitě, migréně
nebo při nepříjemných bolestech
břicha. V naší zemi je tato po citrónu vonící hluchavkovitá bylinka pěstována již od středověku a
nejen jako léčivku ji využívaly už
naše babičky. O její oblíbenosti
svědčí i nádherné lidové názvy
jako medlinka, včelanka, citronelka, lemonka a další...

víte, jak na to...

Dají se přivolat EROTICKÉ SNY?

Ilustrační foto

rozhovor se zajímavou osobností...

koli jiné poloze. Kromě polohy
spánku si ke snům s erotickou
tematikou můžeme pomoci například vůní v ložnici. Obecně
se traduje, že pomáhají olejíčky,
svíčky a bylinky. Nejlepší aroma
je pomeranč nebo vanilka. Doporučena je také sklenka nejlépe
bílého vína.
Naději na erotický sen také spolehlivě zaženete dlouhým sledováním televize. Mezi ním a odchodem do postele by měla být

minimálně dvouhodinová pauza.
Dávejte si také pozor na to, co
jíte. Pokud si před spaním dáte
guláš se šesti, tak se vám bude
nejspíš zdát cokoliv, ale erotické
to rozhodně nebude.
A výklad? Co člověk, to jiné zážitky, touhy a fantazie. Výklad
erotických snů je proto velmi složitý. Přesto existují motivy, které
se opakují. Co znamenají a jak
je možné si je vyložit, se dozvíte
v příští Večernici slečny Nikol...

„Mám strašnou radost, když přijde někdo, kdo nikdy netancoval a my ho to můžeme naučit,“
říká JANA BÁLEŠOVÁ, nositelka ocenění nejlepší choreografka roku 2012
Prostějov - Sympatická Jana Bálešová začala
tancovat, když jí byly teprve čtyři roky. V té chvíli
ještě určitě sama netušila, že bude zakladatelkou
tak úspěšného tanečního studia Free Dance. To
funguje již sedmnáctým rokem a pod jejím vedením získalo mnoho titulů mistrů republiky, které se
tanečníkům daří každý rok úspěšně obhajovat.
Sama Jana Bálešová pak minulý týden obdržela
prestižní titul choreografka roku. Má tři dcery, miluje olivy, seriál Přátelé a samozřejmě svoje taneční
studio. Zajímá vás, co Večernici nejen o něm prozradila? Přečtěte si následující exkluzivní rozhovor!
Nikol Hlochová
Úvodem by nás zajímalo,
co přesně tanečníkům nabízíte? Jaké styly se u vás
vyučují?
„Pro ty nejmenší máme kategorii
´dance art´. Jde tam hodně o držení těla, propnuté špičky a vše je
proloženo akrobatickými prvky.
Dále zkoušíme ´show dance´, to
je také hodně oblíbená disciplína.
Jde o tanec, který znázorňuje nějaký děj, zjednodušeně řečeno je to
svým způsobem taneční divadlo.
Ty stejné disciplíny jsou i u dětské
věkové kategorie jedenáct až patnáct let, ke které jsme letos přidali i
´street´. Ten se bude učit od úplného začátku. Jde o současné moderní styly jako hip hop a podobně. A
junioři mají na výběr úplně všechno. Záleží pak už jenom na jejich
zájmu a chuti...(úsměv)“

Co Free Dance a lektoři,
je těžké sehnat kvalitní
tanečníky?
„Tanečním studiem mi prošlo
hodně lektorů, ale nemůžu říct,
že bych je brala nějak masově.
Většinou jsem se s nimi po čase
rozloučila a málokdo mi pomáhá, protože je takový, aby dělal
ten tanec kvalitně a děti měl rád.
Spíš mi pomáhají naše tanečnice,
které si beru na hodiny jako asistentky.“
A jak je to se zájmem dětí,
hlásí se jich i v této složité
době hodně?
„Dětí je dost, ale byla bych určitě
ráda, kdyby se hlásily další, hlavně ty malé. Juniorů mám hodně,
jsou mezi nimi ti, kteří u nás tancují od pěti let, ale také ti, kteří
se přidali později, například až v
jedenácti, dvanácti letech. Chtěla
bych teď hlavně ty mladší, abych

Nadšení a euforie. Obrovskou radost z úspěchů mají nejen
šikovné tanečnice, ale i sama lektorka Jana Bálešová (uprostřed).
Foto: archiv Jany Bálešové

si je zase nějakým způsobem ´vychovala´. Zápis je však po celé
září otevřený pro všechny věkové
kategorie. Ráda bych také zmínila, že školné nevybírám hned, ale
až koncem října. Děti si můžou
své působení aspoň vyzkoušet,
zjistí, jestli je tanec baví a podobně. Chci, aby pochopily, že to
nedělám pro sebe, ale především
pro ně. Novinkou jsou také páteční taneční kurzy pro veřejnost a
pro všechny, kteří mají rádi tanec.
Takže pokud byste měli zájem,
určitě přijďte!“
Spolupracujete třeba
také se známými tanečníky?
„Obrovskou novinkou je spolupráce s šikovným třiadvacetiletým tanečníkem Davidem
Olejníčkem, který je profesionál
na irský step a tančil ve známé
skupině Lord of the Dance.
Chce si u nás založit skupinu asi
osmi lidí, které by vedl a jimž by
INZERCE

„Všechny je znám jménem, jezdíme na tábory,
soustředění, jsme taková velká rodina! Hodně
z nich se potřebuje vypovídat, takže musím být
také trošku psycholog. Nároky zvládají dobře,
v pauze mezi tréninky si dělají úkoly, učí se, před
soutěžní sezonou ve studiu kolikrát i spíme...“
Zakladatelka TS Free Dance JANA BÁLEŠOVÁ
o atmosféře, podmínkách i vztazích uvnitř studia
se opravdu věnoval. Dokonce
tvrdí, že někoho může tak dobře
naučit step, že by ho dostal až
do Lord of the Dance! (úsměv)
Myslím si, že je to pro lidi tady
ve městě obrovská příležitost a
mohlo by to scénu v Prostějově
skvěle oživit a zkvalitnit. Dále
se v našem studiu chystáme otevřít lekce capoeiry, což je brazilské bojové umění, pro které

nabíráme začátečníky od šesti
do deseti let. Je to asi vhodnější
pro kluky než pro holčičky, ale
samozřejmě nikdo nikomu nebrání a kurz můžou navštěvovat
všichni. Uvidíme, kolik bude zájemců, ale rozhodně by to bylo
zajímavé.“
Vaše hodiny asi nebudou jen pouhým vyplněním volného času... Jaký

Je úspěšná. Zakladatelka Tanečního studia Free dance Jana Bálešová.
Foto: archiv Jany Bálešové

máte s dětmi vztah a kolik
času spolu trávíte?
„Všechny je znám jménem,
jezdíme na tábory, soustředění,
takže jsme všichni taková velká
rodina! (úsměv)Hodně z nich se
potřebuje vypovídat, takže musím být také trošku takový psycholog. Ale asi bych to bez toho
dělat nechtěla. Hodně nám také
pomáhá, že máme svoje pro-

story pronajaté od města, které
nám vychází vstříc. Najdete tak
u nás krásné taneční sály, půjčujeme kostýmy, pro rodiče je k
dispozici malá kavárnička. Samotné děti zvládají nároky berou hodně dobře, v pauze mezi
tréninky si tam dělají úkoly, učí
se, vaří si čaje, před soutěžní sezonou tam kolikrát i spíme. Je
to prostě super!“

Zpravodajství
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PROHIBICE trvá, v Prostějově se ale nalévala zakázaná ZELENÁ!
Hygienici zatím zjistili pět případů porušení nařízení,
Večerník provedl vlastní průzkum

Ač se to spoustě lidí nelíbí, zákaz prodeje tvrdého
alkoholu i nadále trvá. A zřejmě ještě nějakou dobu
bude. Během uplynulého týdne však v Prostějově
a okolí hygienici odhalili v pěti případech porušení
tohoto zákazu. Na jeden z prohřešků přišli v restauračním zařízení v jedné z příměstských částí. A
Večerník ví, kde! Majitel nám dokonce poskytl krátký rozhovor, v němž nám své pochybení vysvětlil... Koncem uplynulého týdne také celá redakce
vyrazila do restauračních zařízení, supermarketů,
večerek i na „benzínky“, abychom si na vlastní kůži ověřili, jak prohibice funguje v praxi. A přestože
jsme byli obzvlášť ostražití, nic nekalého nás nepotkalo. V rámci našeho miniprůzkumu tak prodejci
uspěli... Podobně dopadli i kontroloři, kteří metylalkohol na Prostějovsku doposud nezjistili.
Prostějov/mik, mls, red
Hygienici, celníci i policisté se činí
a také v uplynulém týdnu provedli
stovky kontrol. Na zásadní porušení prohibice nepřišli, přesto pár
pochybení zjistili. „Od vyhlášení
prohibice se stalo již pětkrát, co

jsme na Prostějovsku v různých
hospodách či restauracích zjistili
nerespektování mimořádného
opatření. Jen za minulý týden
jsme na Prostějovsku provedli
celkem osmapadesát kontrol.
Majitelé provozoven rozlévali
nepovolený alkohol a hrozí jim za

to desetitisícové pokuty,“ uvedla
médiím Jitka Švecová z Krajské
hygienické stanice Olomouckého
kraje. Policisté a celníci pak navštívili další desítky zařízení, ti
ale žádné pochybení neodhalili.
Na konci předminulého týdne hygienici vtrhli do restaurace v jedné
z příměstských částí. A co nespatřili? Majitel naléval štamgastovi
„peprmintku“! Ta obsahuje
dvacet procent alkoholu, čímž
už patří do zakázaného sortimentu. „Nařízení o prohibici
jsme pár hodin po jejím vyhlášení
špatně pochopili. Netušili jsme, že
se týká i „zelené“. Ta má dvacet
procent a my jsme si mysleli, že
zákaz nalévání platí pro alkohol
nad tuto hranici a nikoliv včetně
této hodnoty,“ vysvětlil Večerníku
své pochybení majitel restaurace,
který si však nepřál být jmenován.
Zveřejnit bohužel nemůžeme ani
identitu podniku, který provozuje.
Vlastní průzkum si provedl i
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Během pátečního odpoledne a
večera jsme navštívili dvacítku
hospod, restaurací i obchodů.

V BYTĚ ZAVRAŽDĚNÉ
SE KONALY PODIVNÉ RITUÁLY...
Večerníku se také podařilo
zkontaktovat syna zavražděné
ženy, který s ní bydlel v Dolní
ulici. V prví chvíli jsme sami
ani netušili, jak podivuhodný,
zajímavý a především nedořešený propletenec událostí byl
spuštěn... Do mobilního telefonu
se nám syn ani nepředstavil, ba
dokonce dlouho tajil svoji samotnou identitu. Po více jak půlhodinovém hovoru nakonec souhlasil s osobním setkáním, načež
jsme si domluvili termín a místo
schůzky. „Tajné rituály u nás v
bytě? To je naprostý nesmysl! K
nám žádné návštěvy moc nechodily...,“ reagoval muž na indicie
svědků, byť připustil, že do bytu
v pátém patře mohlo být z protějšího domu vidět. Okna nebyla

zakryta záclonami ani žaluziemi.
Stejně potvrdil i skutečnost, že na
stěně visel malý křížek a byl tam
velký historický lustr. „V lustru
jsem ale měl normální žárovky.
Že by u nás někdy svítilo červené
světlo? To je naprosto absurdní
stejně jako to, že se tam pořádaly nějaké rituály,“ tvrdil chlapík.
To se však jednoznačně rozchází
s výpovědí svědků z protějšího
domu v Jezdecké ulici. Několik
obyvatel domu popsalo, že lidé
v hábitech chodili pod lustrem
s červeným osvětlením. Může
to nějak souviset se smrtí třiašedesátileté ženy?
Těžko říct. V každém případě
je jisté, že syn zavražděné byl v
souvislosti s ohavným trestným
činem policií vcelku rozsáhle
vyšetřován... „Bylo to krajně nepříjemné, šli na mě hodně tvrdě,“
přiznal syn zavražděné. „Musel

jsem jim minutu po minutě popisovat, co jsem dělal ten den,
kdy máma zemřela. Všechno si
navíc ověřovali. Bylo několik
vyšetřovacích variant, nakonec
se však na nic konkrétního nepřišlo,“ prozradil Večerníku muž,
který ovšem dost silně pochybuje
o tom, že by jeho matka byla ve
skutečnosti zavražděna. „Byla
to nešťastná náhoda. Pokud by
to byla vražda, už bych s vámi
takhle nemluvil! Zřejmě bych byl
obviněn a skončil ve vazbě...,“
argumentoval syn zavražděné na
závěr.
Nad okolnostmi vraždy se tak
stále vznáší spousta otazníků,
o dalším průběhu policejního
vyšetřování, ale i naší snahy,
jít po stopách „TAJEMSTVÍ
UTAJENÉ VRAŽDY“, vás
budeme informovat už v příštím vydání...

A věřte nevěřte, ani jednou se
nestalo, že by nám chtěl někdo
prodat zakázaný alkohol nebo
že by v nějaké prodejně byla v
regálu vystavena jaksi „zapomenutá“ flaška tvrdého alkoholu.
Co jsme však zpozorovali, tak
určitě skutečnost, že prohibice na
alkohol silnější než dvacet procent
stojí za citelným úbytkem lidí, který byl během jinak vždy silného
předvíkendového dne znát. Ve
sledovaných restauracích sedělo
jen pár hostů...
„Jste normální? Tvrdý alkohol
nenaléváme, to bychom si teďka nedovolili. Ztráty sice máme,
ale ta pokuta nám za to nestojí,”
reagovala na náš dotaz obsluha
restaurace Luto. Podobná situace se opakovala i v restauraci
„U Kulaté báby“ na ulici Újezd.
V obou hospodách u piva sedělo jen několik málo hostů. „Kdo
se chce trošku víc odvázat, pije
doma nebo na chatě. Dokonce
jsem slyšel i o případech, že si
lidi nechávají vozit chlast z Polska. Ze srandy to nazývají dovoz

Ani kotel! Dát si v
těchto dnech v nějaké
prostějovské hospodě
frťana tvrdého alkoholu? Až na pět odhalených případů ani
náhodou!Ilustrační foto

humanitární pomoci ze spřáteleného státu. Mně to tak vtipný
nepřijde. Poláci z toho teďka totiž
mají kšeft. Přitom jsem slyšel, že
i tam už umírají lidi a že za celou
tou aférou stojí výroba chlastu z
nemrznoucích směsí vyráběných
právě v Polsku. Co na to chcete
říct?,“ rozpovídal se na aktuální
téma jeden ze štamgastů.
Žádné pochybení či snahu nám
nalít tvrdý alkohol jsme nezjistili například ani v hospodách
na hlavním nádraží, U Švejka,
v Chaloupce, Plzeňce, na čerpací
stanici v Brněnské ulici, v prodejnách Morava a Družba a dalších.
Každého provozovatele děsí
tučné pokuty...
Zajímalo nás také, jak se vyvíjí
nález distribučního skladu v
Konici, o němž Večerník informoval v minulém čísle jako

první. „Zadrželi jsme více než
tři sta litrů špatně nebo vůbec
označeného alkoholu,“ sdělila
mluvčí krajské celní správy Marie Bortlová. Výsledky testů však
bohužel nebyly do uzávěrky této
strany známy... „Laboranti mají
k dispozici pouze dvě zařízení a
některé vzorky se testují až třikrát.
Při současném objemu to trvá skutečně déle,“ nechala se slyšet Jitka
Švecová, vedoucí odboru hygieny
výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje. Konice doposud zůstává jediným hříšným
místem, v jiných městech a obcích
na Prostějovsku celníci, ani policisté či hygienici nic podobného
neobjevili.
Celou situaci kolem metylalkoholové aféry bude Večerník
pochopitelně i nadále sledovat.

„Prohibice by se neměla zneužívat,“ říká Petr Sokol
Prostějov - Alespoň v médiích
se událostí posledních dnů jednoznačně stala prohibice, kterou ministr zdravotnictví Leoš
Heger (TOP 09) vyhlásil jako
obranu proti sérii úmrtí po požití jedovatého alkoholu. Kontroverzní rozhodnutí se stalo
okamžitě obsahem politických
debat. Večerník se proto na
prohibici zeptal prostějovského politologa Petra Sokola (na
archivním snímku Večerníku).
Petr Kozák
Co si myslíte o
zavedení prohi-

bice?
„Prohibice by se hlavně neměla
zneužívat, a to hned v několika
ohledech. Jednak mi připadá
opravdu ošklivé, když politici některých stran vyhlášení prohibice
využívají k opoziční kritice. Smrt
více než dvou desítek lidí je bezesporu takovou tragédií, že bychom měli alespoň na chvilku zapomenout na stranické přestřelky

a měli bychom naopak hledat řešení do budoucna, i když úplnou
jistotu před podobnou otravou asi
nikdy nezajistíme...“
Jak jinak je ještě
prohibice podle
vás zneužívána?
„V konkurenčním boji. Vidíme
teď jasně, jak na nás Evropská
unie tlačila, abychom zakázali
vývoz českého alkoholu. A když
se jí to povedlo, už říká, že ona
rozhodne, kdy náš zákaz skončí...
Chápu, že i jiné státy chtějí chránit své občany před otravou, ale
je v tom i hodně hra o to, která
země prodá víc svého zboží. A to
se mi nelíbí!“
Máte zkušenost s
prohibicí v jiné
zemi?
„Koncem srpna jsem byl na
pracovní návštěvě v norské metropoli Oslo, a ač nejsem nějaký
přehnaný konzument alkoholických nápojů, s chudáky Nory
jsem tam musel ´alkoholově´
soucítit. Když mí norští kolegové začali v sobotu odpoledne

nervózně pošilhávat po hodinkách, nedalo mi to a zeptal jsem
se jich, kam spěchají. Odpověď
mne dost překvapila - nakoupit
alkohol, přece.... Na můj další
dotaz, jestli je v neděli v Norsku
vše zavřené, mi odpověděli, že
ne, ale že alkohol se smí v obchodech prodávat jen v sobotu
do šesti hodin a v neděli už je po
celý den jeho prodej zakázán!
To vede k tomu, že si hlavně
mladší Norové v sobotu odpoledne pořizují zásoby, aby bylo
co pít. Zákaz pít v neděli navíc
není v Norsku zdaleka jediný. V
restauracích a hospodách se nesmí nalévat ani po jedné v noci.
Ještě nepochopitelnější se pak
jeví pravidlo, podle kterého se
sice v běžných obchodech může
prodávat kořalka a pivo, ale víno
je k dostání jen v obchodech
státního monopolu. Takže asi ti,
co nyní pláčou nad dočasným
zákazem prodávat tvrdý alkohol,
by se naopak měli radovat, že
nežijí třeba ve skandinávském
Norsku...“

Vzkaz pro lídra občanských demokratů na Prostějovsku:

JIŘÍ POSPÍŠIL PODPORUJE JIŘÍHO POSPÍŠILA!
Prostějov/red - „Jedničce“
občanských demokratů na
Prostějovsku - Jiřímu Pospíšilovi - se dostalo výrazné
předvolební podpory, když ho
veřejně podpořil Jiří Pospíšil!
Ne, nepřehlédli jste se. Skutečně je to tak, že Jiří Pospíšil
podpořil Jiřího Pospíšila. A
není to ani tak, že by náměstka prostějovského primátora
Jiřího Pospíšila podporoval
jen on sám. Naopak, aktuálně
druhý nejpopulárnější politik
celé České republiky, poslanec
a bývalý ministr spravedlnosti
Jiří Pospíšil podporuje v krajských volbách na Prostějovsku
náměstka prostějovského primátora Jiřího Pospíšila.
Oba stejnojmenní politici se
osobně potkali již při minulých
komunálních volbách a samozřejmě je zaujalo, že v řadách

občanských demokratů působí dva politici s úplně stejným
jménem. Při prvním setkání
navíc oba Pospíšilové zjistili,
že je nespojuje jen jméno, ale i
názory na celou řadu politických
problémů. Exministr Pospíšil,
který je pro mnohé symbolem
boje proti korupci a těší se velké podpoře veřejnosti napříč
politickými stranami, se i proto
letos dokonce rozhodl podpořit „prostějovského Pospíšila“
formou společného billboardu
s jednoduchým heslem „JIŘÍ
POSPÍŠIL PODPORUJE JIŘÍHO POSPÍŠILA!“

Kopeme za Prostějovsko
„Prostějovský Pospíšil“ vstupuje
do krajských voleb s jasnou představou, co Prostějovsko od kraje
potřebuje. „Nezaměstnanost tíží
celý kraj i okres. My nabízíme

zlepšení podpory průmyslových
zón, protože víme, že v Prostějově nám průmyslová zóna se
zaměstnaností velmi výrazně pomáhá,“ představuje svůj volební
cíl náměstek primátora statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil,
který „modré“ vede do krajských
voleb na Prostějovsku poprvé
jako lídr. Silný tým občanských
demokratů zastupujících v
krajských volbách Prostějovsko doplňují na dalších místech
živnostník z Hrubčic Kamil
Zápeca, vysokoškolská docentka Nina Škottová z Bedihoště a
jednatel firmy Vilém Novotný z
Vranovic-Kelčic.
V programu občanských demokratů se nachází například závazek vybudovat severní obchvat
Prostějova nebo obchvat Ohrozimi. Občanští demokraté také
chtějí v následujících čtyřech

letech dokončit rekonstrukci
zámku Čechy pod Kosířem, a
to včetně revitalizace parku, a
více celý areál zpřístupnit pro
občany i návštěvníky kraje.
Tlakem ze strany kraje také

Představujeme kandidátku ČSSD do krajských voleb

Ivana Dvořáková starostuje Němčicím nad Hanou už sedm let
Němčice nad Hanou/red Starostkou města Němčice
nad Hanou je od roku 2005
Ivana Dvořáková (na snímku), která předtím vykonávala funkci místostarostky.
O tom, že se Němčicím v posledních letech daří, svědčí investice za poslední čtyři roky.
Celková částka, kterou město
proinvestovalo, činí 162 milionů korun. Za tu dobu byla
opravena celá řada ulic ve městě. Jednalo se o opravu komunikací, chodníků, veřejné zeleně a
veřejného osvětlení. Velkou pozornost věnuje město školství.
V současné době probíhá V.
etapa rekonstrukce ZŠ. Škola
byla zateplena, byla provedena

výměna oken, oprava střechy,
oprava areálové kanalizace,
výstavba nového stravovacího
pavilonu, vybavení odborných
učeben, výstavba výtahu a
v současné době se staví sportovní hala.
Město dosáhlo na tři evropské
dotace. Dvě byly směrovány na
základní školu, třetí byla využita
na revitalizaci centra města. Na
náměstí byla vybudována kašna a venkovní galerie, a to díky
dotaci z MAS Na cestě k prosperitě. Byla vybudována cyklostezka, spojující Němčice s obcemi Mořice a Vrchoslavice. Za
přispění dotace MV ČR a Olomouckého kraje pořídilo město
pro jednotku požární ochrany

V krajském zastupitelstvu působí Ivana Dvořáková čtyři roky,
kde se nejvíce angažuje v oblasti kultury a komunální politiky. Je členkou kulturní komise
Rady Olomouckého kraje a zároveň členkou kulturní komise
Svazu měst a obcí.
Působí také v Klubu starostů a
primátorů při ČSSD.
Své získané zkušenosti uplatňuje také v představenstvu MAS
Na cestě k prosperitě a v mikroregionech Němčicko a Střední
Haná, kterých je město Němčice nad Hanou členem.
cisternu CAS 25. Největší inves- I v nadcházejících volbách do
tiční akcí za poslední období je zastupitelstva kraje se Ivana
dokončení kanalizace a výstavba Dvořáková uchází o přízeň
voličů.
nové čistírny odpadních vod.

chtějí zařídit dokončení vyčištění a rekonstrukce Plumlovské přehrady, včetně jejího
napuštění a „předání veřejnosti.“
Zaměřit se chtějí také na podporu zachování škol v malých i

středních obcích a na tlak, aby se
zamezilo zneužívání sociálních
dávek. „Lidem se musí vyplatit
pracovat,“ komentuje poslední
programový bod občanských
demokratů jejich lídr Jiří Pospíšil.

Američané Kovaříka
ještě NEVYDALI

(pokračování ze strany 3)
Proč Kovaříka Američané stále drží pod zámkem a nechtějí ho vydat stejně bleskurychle, jako před časem jiného Prostějovana Jaroslava Melku? Tak tady je každá rada drahá, spíše se vedou jen dohady...
„Opravdu těžko říct. Byl zadržen na základě mezinárodního zatykače a
snad i za mořem funguje mezinárodní právo. Melku vydali hned druhý
den po zadržení, takže nechápu, proč je to v případě Kovaříka tak složité.
Jedině že by v Americe spáchal také nějaký závažný trestný čin, že jej
odmítají do vyřešení vydat. O tom ale žádné zprávy nemáme,“ spekuluje jeden z detektivů, který před dlouhými roky pracoval na objasnění
série loupežných přepadení, za které byl Robert Kovařík pravomocně
odsouzen a nyní si má odpykat dvanáctiletý kriminál.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník má k dispozici výpisy z rozsudků, na
základě kterých byl Robert Kovařík odsouzen Krajskými soudy
v Brně i v Ostravě. Víme tak podrobně, jakých závažných skutků
se dopustil. A vězte, že to je hodně zajímavé čtení... Z některými fakty seznámíme čtenáře už v příštím Večerníku. Pečlivě také sledujeme
vývoj jednání mezi českou a americkou justicí o vydání Kovaříka do
České republiky.

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

A GRATULUJEME!!!

Jakub Šurkal
8. 9. 2012 52 cm 3,85 kg
Olomouc

Nela Jiráková
16. 9. 2012 49 cm 3,40 kg
Stařechovice

David Pišťák
16. 9. 2012 50 cm 3,75 kg
Vrahovice

Sophia Batíková
17. 9. 2012 53 cm 3,70 kg
Prostějov

Radek Navrátil
16. 9. 2012 52 cm 4,15 kg
Náměšť na Hané

Laura Sedláčková
19. 9. 2012 48 cm 2,47 kg
Vrahovice

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.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Letní soutěž Aloise Mačáka poznala své šťastné trio

INZERCE

Latinsko-americké rytmy jen pro Matyáška
Vybralo se 13 000 korun!
Prostějov/mim - Jak Večerník zval
v minulém vydání, v úterý 18. září
se rozezněly pod širým nebem na
Sídlišti svobody v Prostějově rytmy
latinsko-americké hudby. Na sedm
desítek dospělých a dětí si přišlo
zacvičit pro dobrou věc. Darina Vaverková, cvičitelka a lektorka zumby, uspořádala na hřišti „Zumba
maratón pro Matyáška“. Výtěžek z
této akce šel jako příspěvek na speciální rehabilitační kočárek právě
pro rodiče dvouletého Matyáška
Hadru. Nakonec se vybralo se 13
000 Kč, což je úžasná částka, s níž
organizátoři nepočítali ani ve snu.
„Můj syn chodí do školy s Nikolou,
což je sestřička Matyáška. Maminku
jsem poznala na třídních schůzkách
a jejich příběh mě dojal, ale zároveň
i naštval,“ svěřila se iniciátorka této
akce Darina Vaverková. „Bohužel ná-

Vendula Vybíralová
18. 9. 2012 54 cm 4,25 kg
Stařechovice

klady na pomůcky pojišťovna nehradí a stát asi nemá zájem těmto lidem
pomáhat... A tak jsem se rozhodla
uspořádat tuto charitativní akci,“ dodává Darina. „Rehabilitační kočárek
je pro nás v podstatě nezbytnou nutností pro běžný chod života,“ svěřila
se maminka Matyáška. „V běžném
kočárku se mu sedí velice špatně,
nemá v něm oporu páteře a hlavy a
může to vést ke zhoršení jeho zdravotního stavu,“ dodala maminka. Rodiče
cvičí s Matyáškem čtyřikrát denně
náročnou Vojtovu metodu. Matyášek má vrozenou vývojovou vadu
mozku, redukci bílé hmoty - to znamená., že jeho motorika je velmi
omezená. Příčina není známá...
„Není snad nic lepšího, než když se
dokáže spojit příjemné s užitečným a
myslím si, že takových akcí by mohlo a mělo být mnohem více. Lidé se

pro dobro věci umí spojit a ještě se u
toho i pobavit. Mnohdy si ale ani neuvědomují a v některých případech
ani neváží, že jsou zdraví a mohou
vykonávat věci, které jiní nemohou,“
poznamenal moderátor této sportovní
a benefiční akce Michal Mucha. „Byl
to skvělý nápad Dariny a věřím, že
částka, která se vybrala, rychleji napomůže k získání speciálního rehabilitačního kočárku,“ doplnila jeho slova
jedna ze cvičenek Jana Petříková.
Bližší informace se o Matyáškovi dozvíte na internetové stránce
www.matyaskovanadeje.cz. Najdete
zde podrobnosti o jeho zdravotním
stavu a kontakt, kam mohou zájemci
posílat finanční příspěvky. „Mrzí mě,
že stát rozděluje příspěvky a sociální
dávky lidem, kteří mají zdravé ruce a
nohy, ale nechce se jim pracovat a lidé,
kteří to potřebují, na ty moc nemyslí.
Takhle se sociální stát nechová,“ dokončila rozhovor organizátorka akce
Darina Vaverková.

Foto: Michal Mucha

Prostějov/pk - Půldruhého
měsíce trvala na stránkách
nejčtenějšího
regionálního
periodika „Velká letní soutěž
Aloise Mačáka“, v níž se bojovalo o vskutku atraktivní a
hodnotné ceny v celkové ceně
18.000 Kč! Tou hlavní se stal
týdenní pobyt v Sobotíně, jehož hodnota dosáhla rovných
deseti tisíc korun. A lákavé
výhry se „uchytily“, neboť do
soutěže se zapojilo 334 čtenářů, avšak do losovacího osudí
bylo nakonec zařazeno 42 z
vás, kteří jste správně odpověděli na všech osm položených
otázek.
„Dovolím si využít i této možnosti a ještě jednou srdečně pogratulovat výhercům a zároveň
velmi poděkovat všem lidem,
kteří se mojí letní soutěže zúčastnili. Ten počet je úžasný.
Jsem moc rád, že zájem o tuto
soutěž byl velký a předčil očekávaní,“ vzkázal všem Alois
Mačák, garant úspěšné soutěže.
Všem výhercům z celého
srdce blahopřeje nejen Alois
Mačák, ale i celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Do Sobotína se těší rodina Duškova,
z financí se radovaly dvě ženy...

Losování. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák ve středu osobně vylosoval za spolupráce asistentky redakce Večerníku Hanky Šmídové a dozoru manažerky Karly Klosové tři výherce své letní soutěže... Foto: Josef Popelka
Šťastní výherci. ... A už o den později si přímo v našem sídle vyzvedla první cenu za Antonína Duška manželka Jitka (na snímku vlevo). Ceny za druhé místo převzala paní Andrea
Šmídová (druhá zleva) a třetí výherkyní byla Marcela Hrádková. Všechny dámy měly z cen
předaných přímo z rukou Aloise Mačáka obrovskou radost.
Foto: Josef Popelka

Výherci:

1. cena: Antonín Dušek, Slovenská 5, Prostějov
Poukaz na TÝDENNÍ POBYT pro dvě osoby (plná penze)
do hotelu Dolte v Sobotíně (termín pobytu dle dohody) V
CENĚ 10 000 Kč
2. cena: Andrea Šmídová, Na Stráži 461, Plumlov
POUKAZ V HODNOTĚ 5 TISÍC KORUN + básnická sbírka
A. Mačáka „Medunka“
3. cena: Marcela Hrádková, E. Králíka 3, Prostějov
POUKAZ V HODNOTĚ 2 TISÍCE KORUN + Elvis Presley
„Hit story – výběr nejlepších písní na 3 CD“

Správné odpovědi:
Secesní památka Národní dům
v Prostějově byla postavena v letech: 1905 - 1907. Šupna je hanácky: kůlna. Crkánek je hanácky:
deštík. Krč je hanácky: pařez. Chróst
je hanácky: hubený. Šnurport je
hanácky: knír. Alois Mačák vydal
básnickou sbírku „Medunka“ v roce:
2006. Alois Mačák vydal knížku říkadel pro děti „Abeceda se zvířátky od
A do Ž“ v roce: 2008

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
pondělí 24. září
od 11.00 návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova.
středa 26. září
od 17.00 zapomenuté výpravy
Otto Horského v podkrovním
sále Městské knihovny Prostějov.
čtvrtek 27. září
Regionální pracoviště Tyflo- Autobusový zájezd na hrad
Centra Olomouc v Prostějově Bouzov a prohlídka Arboreta v
nadále poskytuje služby nevi- Bílé Lhotě.
domým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Prostějov.
Husovo náměstí 67, Prostějov,
MC Cipísek – komunitní www.iris.cz, iris@iris.cz, tel:
582 338 278
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostě- tvořivá dílna
jov, www.facebook.com/cipi- pondělí 24. září Keramika
od 16.00 do 18.00 na Kovárně
sekprostejov
www.mcprostejov.cz, e-mail: Ekocentra Iris. Pracovní oblemcprostejov@centrum.cz tel.: čení s sebou.
723 436 339 nebo 602 364 874
Pravidelný provoz znovu začal Ve středu 26. září od 17.00
hod se koná prezentace by1. 9.!
Podzimní burza dětského oble- linných potravinových doplňků s vitamíny a minerály
čení a obuvi:
pondělí 24. 9. od 8.30 do 16.30 pro dospělé i děti k řešení
zdravotních problémů a imupříjem zboží
úterý 25. 9. od 8.30 do 16.30 nity. Vhodné i pro celiatiky.
Kostelecká 17, Prostějov.
prodej
středa 26. 9. od 13.00 do 16.30 a Tel.: 776 060 089
čtvrtek 27. 9. od 8.30 do 12.00
Svaz postižených civilizačvýdej neprodaného zboží.
ními chorobami v ČR – ZO
Výstava ROMANY HADO- SPCCH Prostějov, Kostelecká
VÉ malba a návrhářství v Ga- 17, 796 01 Prostějov. Zájezd
lerii umění Prostějov potrvá až do Českého Těšína a Polska se
do 30. září 2012. Výstava je pří- bude konat ve středu 24. října
stupná veřejnosti od úterý až do 2012, odjezd z Hl. n. od lokomopátku v čase od 13.00 do 17.00 tivy v 5.45 hod, návrat do 15.30
hod. Přihlášky přijímá pan Hořaa v sobotu od 9.00 do 12.00.
va, tel. 606 780 313, Kostelecká
Svaz tělesně postižených v 17, Prostějov, dveře č. 109, kažČR, o. s., Prostějov, Koste- dé úterý od 9.00 do 11.00 hod.
lecká 17 pořádá dne 19. 10.
2012 zájezd do Veĺkého Mede- Setkání s významným prosru – slovenské termály. Bližší tějovským sportovcem Otoinformace v kanceláři č. 106 karem Hořínkem dne 26. září
nebo na tel. č. 588 000 167, 2012 v 17 hodin v Muzeu Prostějovska.
724 706 773

Ve středu 26. září v chrámu
Povýšení sv. Kříže v Prostějově proběhne BENEFIČNÍ
KONCERT, jehož výtěžek
bude věnován na generální
opravu velkých varhan.
ArtMoravia si Vás dovoluje
pozvat na výstavu v Kavárně
Galerie ND v Prostějově Ivan
Marek-Fotografiky. Výstava
probíhá ode dne 27. září do
28. listopadu 2012. Vernisáž se
koná za účasti autora ve čtvrtek
27. září 2012 v 18.00 hodin
Aikido Prostějov přijímá nové
členy, přijďte si zacvičit. Kde:
Sportcentrum DDM Vápenice 9.
Bližší info tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz
Kulturní klub Určice ve spolupráci s Mateřskou školou
v Určicích pořádá BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ V
PŘÍSÁLÍ SOKOLOVNY V
URČICÍCH. PRODEJ DĚTSKÉHO OBLEČENÍ: středa
3. 10. 2012 13.00 až 17.00 hod.,
čtvrtek 4. 10. 2012 8.00 až 12.00
hod. a 13.00 až 17.00 hod.
MORAVSKÁ
VÝSTAVA
PEDDY KRÁLÍČKŮ - dne
30. 9. 2012 od 10.00 ve Stařechovicích. Akce se koná v areálu Základní organizace českého svazu chovatelů. Více nfo:
www.peddyzdohovehokopce.
estranky.cz
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 29. 9.
10.45 - 12.45 hodin

TIP Večerníku
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
KDY: STŘEDA 26. ZÁŘÍ
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
Hrají: K. Fialová j.h., J. Kubáník, A. Kynclová, D. Vaculík, M. Vrtáček, K. Jiráčková
Režie: Zoja Mikotová j.h.
Desetiletý chlapec Oskar umírá v nemocnici na leukemii.
Ani ve vypjatých okamžicích
se divák neubrání úsměvu,
rozumbrada Oskar si každého
rychle získá stejně jako jeho
ošetřovatelka babi Růženka.
Oskar prožívá v posledních deseti dnech svého života jakoby
každý den celé desetiletí a o
svých zkušenostech píše dopisy Bohu. V jeho pozorováních,
nápadech, zážitcích a úvahách
se snoubí dětská komická bezprostřednost s moudrostí umírajícího. Hru Oskar a růžová
paní, napsal Eric-Emmanuel

Schmitt (nar. 1960 v Belgii)
je v současné době zřejmě
nejpřekládanější francouzsky
píšící autor. Po studiích filozofie zakončených doktorátem
vyučoval počátkem devadesátých let filozofii na univerzitě
v Chambéry, po velkém úspěchu svých divadelních her se
začal věnovat pouze psaní.
Nyní žije v Bruselu.

Blokové čištění
v Prostějově
25. září 2012, blok číslo 3: Kpt. O. Jaroše, (K. Svolinského –
průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy,
Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště.
26. září 2012, blok číslo 6: Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, Bezručovo náměstí, Floriánské náměstí, Hliníky, J. B. Pecky – parkoviště, J. B. Pecky
– vnitroblok, Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu),
Fanderlíkova – parkoviště (Fanderlíkova 17 – 21), Krapkova –
zálivka (vlevo k U Stadionu), Resslova.
27. září 2012, blok číslo 17: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova,
Bratří Čapků, Tyršova – Pod Kosířem – cyklostezka podél trati,
Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem – Bratří Čapků), Olympijská,
Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bratří Čapků), Pod Kosířem – parkoviště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2, Atletická.
inzerce

Trio pejsků
hledá páníčky!
Nechybí vám čtyřnohý miláček?

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...
Olga Doubravová 1927 Prostějov
Zuzana Sedláková 1954 Prostějov
Ladislav Soldán 1955 Soběsuky
Františka Koudelková 1929
Protivanov
Drahomíra Přidálková 1932
Vrahovice
Bohumír Hatle 1933
Prostějov
Alois Šálek 1948 Malé Hradisko
Marie Řezáčová 1929 Prostějov
Marie Marková 1927 Protivanov

MUDr. Jaroslav Sedláček 1917
Prostějov
Břetislav Tomášek 1943 Doloplazy
František Ošlejšek 1944 Prostějov
Jiří Faltýnek 1938
Vrahovice
Miloslav Dofek 1933
Prostějov
Jiřina Došlová 1923
Prostějov
Evžena Piňosová 1927 Prostějov
Antonín Cetkovský 1936
Kralice na Hané

Rozloučíme se...
Pondělí 24. září 2012
Jaromír Čížek 1933 Obědkovice
Jan Voženílek 1945 Prostějov
Středa 26. září 2012
František Huška 1942 Prostějov
Josef Koudelka 1938 Prostějov
Jan Blatner 1937 Brodek u Konice
Čtvrtek 27. září 2012
Jiří Jareš 1929 Prostějov
Anna Svobodová 1922 Soběsuky

11.20 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Vrahovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
10.00 Obřadní síň Mlýnská
13.00 Obřadní síň Mlýnská

ČÍ...
PRÁZDNINY KONČ
SURFUJTE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

středa 26. září
15.00 Víla - BioSenior
komediální drama
sobota 29. září
15.00 Rango
animovaný dobrodružný
17.30 Mission: Impossible
- Ghost Protocol
akční, dobrodružný
20.00 Mission: Impossible
- Ghost Protocol

Městské divadlo
v Prostějově
středa 26. září
19.00 Oskar a růžová paní
- Slovácké divadlo Uherské
Hradiště

Simetrix
pátek 28. září
21.00 DJ Doktor
sobota 29. září
21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná

Kulturní klub Duha

čtvrtek 27. září
9.20 a 10.30 Vítání občánků

Apollo 13
čtvrtek 27. září
FROM BEYOND – Křest new CD – Eternal Sleep - Death-doomová prostějovská legenda pokřtí v Apollu svoje zbrusu nové
cédéčko. Těšit se můžete jak na nové nářezy, tak i na starší kousky. Jako speciální hosté přijedou do Prostějova zahrát CROSS
THE RUBICON (death-core, Olomouc), COARSE GRAIN
(hardcore-metal, Česká Třebová), a UNDER THE SURFACE
(thrash-core, Valašské Meziříčí).
pátek 28. září
Night of living stars – Pořádná porce rapu, hip hopu a tvrdých
kytarových rifů!!! DYSCUTABYLL + live band (Tomy, Jakub,
PaullBlack, Shacool, Dj Malda, Dj Beck) – rap-hip hop (Prostějov) www.bandzone.cz/dyscutabyll. STO CHUTÍ - alternative
(Prostějov) www.bandzone.cz/stochuti. Afterparty by MALDA
až do rána!
sobota 29. září
JABLKOŇ - Koncert jedné z nejosobitější a nejsvéráznější
české hudební skupiny, pohybující se na pomezí folku, rocku,
jazzu a moderní vážné hudby! Host: TAVERNA - prostějovská newgrassová kapela, speciálně na tento koncert doplněná o
rytmickou sekci.

OD 24. DO 30. ZÁŘÍ 2012
TELEFON 582 344 130
Ve čtvrtek 27. 9. v 18. 00 hodin přednáška 20 LET ČINNOSTI
HUBBLEOVA KOSMICKÉHO DALEKOHLEDU.
Přednáší doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc., PřF Masarykovy
univerzity v Brně.
Ve čtvrtek 27. 9. v 16. 30 hodin se otevírá nový ročník KLUBU
GEMINI, který je určen mládeži ve věku 10 – 20 roků. Členství
v klubu možné oproti celoročnímu poplatku 100 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer (neplatí 27. 9.) ve 20. 30 hodin. V pátek, o tzv. Evropské
noci vědců, vstup na pozorování zdarma. Měsíc bude v neděli
v úplňku.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
každé odpoledne v 15. 00 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti MĚSÍC A HASTRMAN.
V neděli ve 14. 00 hodin SOUTĚŽ pro děti do 10 let, MĚSÍC.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI při pozorováních.
inzerce

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie

Obec: Vrbátky
Dne: 8.10. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Vrbátky včetně podnikatelských subjektů v obci mimo
farmu ZD Vrbátky.
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 8. 10. 2012 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Ptenský Dvorek - bytovky č.90
a 91.
Obec: Brodek u Prostějova,
Ondratice, Sněhotice
Dne: 9. 10. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Část obce Brodek u Prostějova celé Salajky od č. 81, Vila park,
ul. U lomu, celé Ondratice, celé
Sněhotice včetně hájenky.

pondělí 24. září
14.00 Happy Feet 2
animovaný, dobrodružný
17.30 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie
20.00 Nedotknutelní
úterý 25. září
14.00 Happy Feet 2
17.30 7 dní v Havaně
povídkový film
20.00 Nedotknutelní
středa 26. září
17.30 7 dnů v Havaně
20.00 Nedotknutelní
čtvrtek 27. září
17.30 Divoši
americký thriller
20.00 Divoši
pátek 28. září
17.30 The Words
americké drama
20.00 Divoši
sobota 29. září
17.30 The Words
20.00 Divoši
neděle 30. září
17.30 Divoši
20.00 Divoši

v Prostějově, p. o.

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

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:

Kino Metro 70

Lidová hvězdárna

Městská policie v Prostějově v uplynulých dnech odchytila v ulicích města další tři pejsky,
o které se zatím bohužel nepřihlásili jejich páníčci. Pokud na fotografiích poznáte svého
čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte Michala Pojezného z odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova na telefonní číslo 582 329 405 nebo ho kontaktujte
na e-mailové adrese michal.pojezny@prostejov.eu .

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
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Odběratelská
trafostanice
Brodek u PV ZD (č. 300683).
Odběratelská
trafostanice Ondratice pískovna (č.
300723). Odběratelská trafostanice Ondratice pramen
(č. 300724).
Obec: Pohora, Horní Štěpánov, Nové Sady
Dne: 10. 10. 2012 od 8:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Pohora, Horní Štěpánov, Nové
Sady.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 10. 10. 2012 od 14:30
do 16:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Brodek u Konice od Dešné od č.52, 110
a 114 po č. 3. 8, 156, 154
včetně všech postranních ulic
ve vymezeném úseku, mimo
Okály. Odběratelská trafostanice Brodek u Konice Preciosa (č. 300797).

Obec: Prostějov
Dne: 11. 10. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
Dolní ulice č. 8 -14.
Dne: 15. 10. 2012 od 7:30
do 16:00 hod. Vypnutá oblast: Dolní ulice č. 16 -24.
Obec: Hamry
Dne: 10. 10. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: celá chatová lokalita
směr Hamry ohraničená č.
201, 220, 207, 44, 225, 226
a 99.
Obec: Vícov
Dne: 12. 10. 2012 od 7:30
do 16:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Vícov - horní
konec vymezený č.127, 17,
28, 83, 89, 134, 158, 209.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 10. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: č. 8, 9 a parc. č. 7559/18
na ul. Kotěrova.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s Ladislavem Županičem o mládí v Prostějově, sportu i o tom, co by chtěl změnit...

„SRDCEM JSEM STÁLE ZŮSTAL V PROSTĚJOVĚ A VĚDĚL, ŽE SE JEDNOU VRÁTÍM!“
Výrazná herecká osobnost české scény má namířeno do Senátu ČR

Prostějov - Černým koněm neustále se přibližujících prostějovských
senátních voleb se letos stal nestraník Ladislav Županič. Rodilý
Prostějovan to v herecké profesi dotáhl hodně daleko a podobný
směr hodlá nabrat i v začínající politické dráze. I proto se teď vrací
do rodného kraje, aby pomohl řešit jeho problémy. Prostějovsko
totiž podle něj potřebuje v Senátu ČR skutečně silný hlas... V následujícím exkluzivním interview L. Županiče pro Večerník jej můžete
poznat i tak trochu z jiné stránky, než ho znáte doposud...
Petr Kozák
Županič není moc obvyklé jméno. Odkud
vlastně pochází?
„Moji předci pocházeli z Dalmácie
z ostrova Hvar, odkud se rozutekli
do celého světa, včetně Moravy. Syn
Jan, který je docentem historie na
Univerzitě Karlově, se naším rodem
poměrně podrobně zabýval a zjistil,
že jsme měli dokonce i erb...(úsměv)“
Kde jste v Prostějově
přesně vyrůstal?
„Bydleli jsme ve Wolkerově ulici
číslo 21. Dokonce jsem se přímo u
nás i narodil. Jak ale říká můj dobrý
kamarád, prostějovský výtvarník
Tomáš Vincenec: ´Prostějov je město
pauz!´ A bohužel právě jedna taková
pauza je dnes i místo našeho domu...
Je to hodně zvláštní pocit, když to
místo vidím. Na jednu stranu je mi
strašně líto, že ten dům už nestojí. Na
druhou stranu si vždycky vybavím
krásné vzpomínky na maminku
a tatínka. Člověk tam tak stojí na
parkovišti a říká si, tak tady jsme
měli kuchyni. A tam, kde stávala
maminka a kuchtila svoje dobroty,
najednou stojí auto. Opravdu strašně
zvláštní pocit...“
Někde jsem četl, že
jste byl v mládí aktivní sportovec, že jste zápasil a
boxoval. Je to pravda?
„Samozřejmě, dělal jsem řeckořímský zápas, potom box a nakonec
i motokros. Když mluvím o podpoře
sportu a hlavně mládežnického sportu, není to jen teoretické rozumování,
ale praktická zkušenost.“
Jak jste se k zápasení
vůbec dostal?

INZERCE

„Přivedla mne k tomu vlastně jedna
špatná zkušenost ze školy, kdy jsem
zažil šikanu... Chodil jsem do školy v
Palackého ulici. Pak mě ale přeložili do
školy na Husově náměstí. A tam byli
dva kluci, vzpomíná se na to strašně
těžce, ale je to pravda, měli jsme jet
asi v sedmé třídě do školy v přírodě. Já
byl tehdy takový chcípáček. No a oni
mě přivázali k věšáku a pověsili mi na
krk ceduli ´Pozor zlý pes´. Vodili mě
tak a všichni se mi strašně smáli. Pan
učitel, přestože byl strejda jednoho
z těch kluků, se strašně naštval. Seřval
je a odvázali mě. A já jsem začal kout
pomstu. Nejprve jsem posiloval. A
pak mě jeden kamarád, jmenoval se
Topinka, dostal do řecko-římského
zápasu. Ten trénoval pan Sekanina,
několikanásobný mistr republiky.
Takže jsem začal zápasit. A celkem mi
to šlo. Dokonce jsem vyhrál mistrovství
Olomouckého kraje a pak i mistrovství
Moravy.“
Kde jste tehdy v
Prostějově trénovali?
„V sokolovně u zámku. Vždycky jsme
měli trénink do osmi a po nás nastupovali boxeři. A takhle jsem se dostal
k boxu. Občas jsme se jako zápasníci s
boxery porvali. A po jedné z rvaček mi
trenér boxerů, jistý pan Králíček, řekl,
abych tam zůstal a zkusil si box...“
A jak vám to šlo?
„Celkem dobře. Měl
jsem dobrou průpravu ze zápasu,
takže jsem šel poměrně rychle nahoru.
Narostla mi ramena. Až jednou, když
jsem byl na závodě v Ostravě, tak jsem
podcenil soupeře. Dostal jsem strašnou
ránu. Byl jsem odpočítávaný, což bych
nikdy nikomu nepřál zažít. Ale vstal
jsem, za deset vteřin pak dostal na zem
jeho a on už nevstal... A tenkrát jsem

Za lidmi. Tímto autem brázdí Ladislav Županič v kampani svůj prostějovský
volební obvod.
Foto: archív L. Županiče
skončil s boxem, protože se mi přestalo
líbit, že tam končí někdo, kdo leží na
zemi.(úsměv) Sice se pak obejmete a
není tam ani stín nepřátelství, ale stejně
se mi to už nelíbilo. Tak jsem začal jezdit na motocyklu.“
Na jaké motorce jste
závodil?
„Měl jsem Jawu 350. Ale moc úspěšný
jsem v tom nebyl. Navíc mne to málem
stálo vyhazov ze školy. Jednou jsem totiž
jel na nějaký přebor - to už jsem studoval
herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně - ale panu profesorovi jsem řekl, že mám něco s babičkou,
abych se dostal na ten závod, protože
tehdy se vyučovalo i v sobotu. A v tom
závodě jsem se strašně rozmlátil... Přijel
jsem v pondělí do školy. Chyběly mi
některé zuby, měl jsem sešitý ret, bradu
zašitou. Vše se provalilo a byl jsem
podmínečně vyloučen z JAMU... Můj
sportovní život tak ukončila strašlivá
rána do brady a do zubů. Potom jsem
už jenom posiloval. A to zase ´zavinil´
Radek Brzobohatý. Ten v době, kdy
všichni herci byli houžvičky, byl docela
pořádně udělaný, měl opravdu velké
svaly, tak jsem chtěl být taky jako on.
Ale to se mi nikdy nepovedlo...(smích)“
Hlásil jste se kromě
JAMU ještě na jinou
školu?

odvolali pod nějakou smyšlenou
záminkou. Takže jsem se sice místo
poděkování dočkal vyhazovu, ale zase
jsem si zachoval čest...“
V senátorské kampani
vás někteří soupeři
zkouší oslabit tvrzením, že jste část
života prožil mimo Prostějov. Co
byste jim odpověděl?
„Mne z Prostějovska odvedla moje
profese. Stálý divadelní soubor tu
bohužel nemáme, takže herci odsud
vždy budou odcházet jinam. To je i můj
případ. Vždy jsem ale srdcem zůstal v
Prostějově a věděl jsem, že se sem jednou vrátím. Teď ta chvíle přišla. Chtěl
bych, pokud budu zvolen, vrátit svému
kraji alespoň část toho, co mi dal. A u
senátora je myslím
ím nejdůležitější, aby
uměl v hlavním městě otevírat dveře na
ministerstvech a prosazovat tam řešení
problémů v našem
em kraji.“

Co byste chtěl jako
případný
senátor

změnit?
„Chci se zaměřit hlavně na ty problémy, které nás všechny trápí, ale
politici dělají, jako by se nedaly řešit...
Nejde přece, aby se lidé, co nechtějí
dělat, smáli těm, co poctivě pracují za
pár tisíc?! A nemůžeme se smířit ani s
drobnými zlodějíčky a podvodníky, na
které jakoby zákon byl krátký. To se
musí změnit! A u nás na Prostějovsku
hlavně musíme udržet školy v menších
obcích. V Praze si myslí, že škrtem pera
zruší školy, které se nevejdou do nějaké
vymyšlené škatulky, a nevidí za tím
příběhy jednotlivých obcí. Chtěl bych,
aby Prostějovsko bylo v Praze konečně
slyšet a aby se nestávalo, že nám tu třeba
někdo z dálnice udělá silnici se stovkou
a nikdo s tím u nás nic nezmůže. To je
přece práce pro senátora!“

„Chtěl bych, aby Prostějovsko bylo v Praze
konečně slyšet a aby se tedy nestávalo,
že nám tu třeba někdo z dálnice
nice udělá
ím už vůbec
silnici se stovkou a nikdo s tím
nic nezmůže. To je přece prácee pro senátora!“
Netranný kandidát LADISLAV ŽUPA NIČ o tom,
jaké by mělo být hlavní poslaní senátora za Prostějovsko
„Ano, a to na leteckou školu v Košicích,
abych šel ve šlépějích táty, který byl pilotem na vojenském leteckém učilišti
v Prostějově. Ale hlavně jsem se chtěl
dostat na JAMU na herectví.“
A po JAMU jste
zamířil rovnou do
Hudebního divadla v Karlíně?
„Ne, ne. Prošel jsem několika divadly,
rok jsem zpíval v jazzovém orchestru
Pavla Bayerleho, ale stále jsem chtěl
tam, kde se hraje a zpívá. Jednou jsem
se měl jít někam představit a potkal jsem
spolužáka z JAMU Felixe Slováčka.
Ten říkal, že teď zkouší v Karlíně
nějakou věc a že jim onemocněl Jirka
Štědroň, tak abych to u nich zkusil. Tak
jsem se šel představit panu Vlachovi,
zehdejší mu režisérovi a řediteli. A
najednou jsem byl v rozzkoušené komedii. To byl rok 1969 a vůbec by mě
tehdy nenapadlo, že v Karlíně zůstanu
až do roku 2003 a že tam budu deset let
dělat ředitele...“
A jak jste v karlínském
hudebním
divadle
skončil?
„To bylo smutné, ale zase to ukazuje,
že mne žádná strana ani potentáti
nepřesvědčí, abych se vzdal vlastních
názorů... Tehdejší pražský primátor z ODS Igor Němec si vyhlédl na
moje místo někoho jiného. Za těch
deset let v čele divadla jsem sice zvedl návštěvnost, vyhrál řadu divadelních ocenění, zorganizoval několik
úspěšných zahraničních turné, včetně
těch japonských, a znovu jsem rozjel
divadlo po ničivých povodních, ale
pak si mne povolali na magistrát a řekli
mi, že mohu rezignovat. Odpověděl
jsem, že nemám důvod, a tak mne

INZERCE

Nikdy jste
nebyl členem žádné
dné politické
strany. Nebude vám
to v politice
olitice dělat
problém?
?
„Spíše
naopak.
Jak teď
ď jezdím v
rámci kampaně po
Prostějovsku,
ovsku, lidé
mi často
to říkají, že
mne budou volit
právě proto, že
jsem nestraník a
mám svůj vlastní
rozum.“
m.“

Foto: archív L. Županiče

kdo je

ladislav županič

Český
ký herec a dabér Ladislav
Ladislav Ž
Županič see narodil
narrodil 9.
na
9 srpna 1943
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v Prostějově. Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Prostějově absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně.
V roce 1969 byl přijat do Hudebního divadla v Karlíně, kde v
letech 1991 až 1993 pracoval jako umělecký šéf a od roku 1993
do roku 2003 jako ředitel. Ve své bohaté umělecké kariéře účinkoval v celé řadě divadelních her a muzikálů. Mezi nezapomenutelné patří zejména jeho
dvojrole Albína/Zazy v muzikálu Klec bláznů, za kterou v roce 1999 obdržel Cenu Thálie, či role advokáta Flynna v muzikálu Chicago. Z dalších divadelních rolí zazářil například v My Fair Lady, Někdo to rád horké, Vražda ve varieté, Hello, Dolly nebo Nebe
na zemi. Srdce filmových fanoušků si získal zejména účinkováním ve filmech Vesničko
má středisková či ve snímcích Zdeňka Trošky, dvoudílné Princezně ze mlejna a prvních
dvou dílech trilogie Kameňák. Svůj hlas v dabingu propůjčuje Clintu Eastwoodovi. Namluvil taktéž komentáře k několika dokumentům o historii a současnosti Prostějovska.
j
Ladislav Županič je čestným členem Okrašlovacího spolku města Prostějova. Naopak
nikdy nebyl členem žádné politické strany a jako jeden z mála umělců odmítl podepsat
Antichartu. Je ženatý, má syny Jana o Ladislava a vnučku Elišku.

Krok za krokem ke zlepšení
výuky automobilních oborů

Prostějov/pr - Ani v letošním roce 2. Zaváděním inovativních metod a
nepřestala Švehlova střední škola
forem výuky - workshopů a exkurzí,
polytechnická vyvíjet úsilí v obkteré povedou k zatraktivnění techniclasti nových školních projektů.
kých oborů a upevnění mezipředměV tomto roce nese projekt název
tových vazeb.
„Krok za krokem ke zlepšení výuky
automobilních oborů“. Hlavním 3. Úpravou existujícího e-learningového portálu projektu, na kterém budou
cílem projektu je zkvalitnění výdostupné nově vytvořené materiály a
uky a zvýšení odborných znalostí
jeho zavedení do řádné výuky.
a dovedností žáků školy. Při řešení
projektu vytvoří interaktivní výukové materiály, které pro výuku 4. Konzultacemi pedagogů ŠSŠ se špičkovými odborníky z automobilových
odborných předmětů ŠSŠ zcela
a opravárenských firem v otázkách
chybí, a které budou mít vliv na
rozvoj tvořivého a inovativního
tvorby výukových materiálů. To přimyšlení žáků.
spěje jednak ke přiblížení vytvářených
vzdělávacích materiálů praxi, jednak
Cíle projektu bude dosaženo
ke zvýšení odborné způsobilosti učitepomocí těchto kroků:
lů vyučovat odborné předměty.
1. Tvorbou interaktivních výuko- 5. Vytvořením spolupráce ŠSŠ s vyvých materiálů ve formě 7 výukobranými podniky (automobilové a
vých modulů. Jednotlivé moduly
opravárenské firmy jako například
budou obsahovat didaktické testy,
FTL a.s., či Mechanika a.s.) pro snazší
pracovní listy k díle
uplatnění absolventů v praxi.

Cílovou skupinou projektu jsou
žáci Švehlovy střední školy polytechnické, a to učebních oborů
Mechanik opravář motorových
vozidel, Opravář zemědělských
strojů a žáci studijního oboru Autotronik. Podpořeno bude minimálně 150 žáků.
Žáci této cílové skupiny jsou po
odchodu do praxe konfrontováni s
neznámými technologiemi, postupy
a přístrojovým vybavením autoservisů. Jejich okamžitá uplatnitelnost
je omezena na opravy starších vozů
a strojů. Pro samostatnou práci musí
absolvovat řadu dodatečných školení a kurzů, což je pro potenciálního
zaměstnavatele finančně velmi nákladné. Absolventi jsou tak znevýhodněni na trhu práce, jejich konkurenceschopnost je nízká.
Realizace projektu přispěje k odstranění těchto znevýhodnění a ke
zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy.

sportovní menu
www.tkplus.cz
tenis
HLEDÁNÍ HVĚZDIČEK

TRHÁK TÝDNE

Berdych s Kvitovou
rozdávali radost
svým nástupcům
čtěte
na straně

PEŠTUKA, PAŠKA, SMEJKAL I ŽAJGLA
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JSOU ZATÍM OUT!

fotbal
1.SK ŘÁDÍ JAKO VÍTR

Prostějovští fotbalisté
se vyhoupli
do čela MSFL!
čtěte
na straně

S VELKÝM A DOST NEČEKANÝM OSLABENÍM SE MUSEL V ÚVODNÍM KOLE 2.
LIGY MUŽŮ 2012/13 VYROVNÁVAT
HOKEJOVÝ TÝM LHK JESTŘÁBI. V SESTAVĚ PROTI OPAVĚ CHYBĚLI STABILNÍ
OBRÁNCI IVO PEŠTUKA A JIŘÍ PAŠKA
PLUS ZKUŠENÍ ÚTOČNÍCI FILIP SMEJKAL S PETREM ŽAJGLOU, A TO NIKOLIV ZE ZDRAVOTNÍCH DŮŮVODŮ.
„TIHLE ČTYŘI HRÁČI U NÁS HOSTUJÍ Z OLOMOUCE A BOHUŽEL
L
JSME SE S VEDENÍM TOHOTO ODDÍLU ZATÍM NEDOHODLI, ABY
Y
MOHLI ZA PROSTĚJOV V NOVÉM SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU NASTUUPOVAT,“ ŘEKL HLAVNÍ TRENÉR JESTŘÁBŮ PETR ZACHAR S TÍM,
M,
ŽE BUDE LEPŠÍ MOMENTÁLNĚ NEROZEBÍRAT PODROBNOSTI.

23

atletika
VESELÝ NEPŘIJEL

Tradiční mítink
Velká cena města Prostějova
tentokrát bez hvězd...
čtěte
na straně

basketbal

Hned na úvod je čeká prestižní duel v Ústí n.L.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

BK PROSTĚJOV
BC KOLÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 29. 9.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 3. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
Zimní stadion v Prostějově

nohejbal

NEDĚLE 30. 9.

Šéf klubu má starosti... Foto: archív Večerníku

Boxeři BC DTJ vstoupí do extraligy v neděli

31

ÚTERÝ 25. 9.

čtěte na strane 28

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 2. FINÁLE

Prostějov/son
Hodně vyhrocený
úvod nového ročníku nejvyšší týmové soutěže ČR
čeká
rohovníky
BC DTJ Prostějov.
K zápasu 1. kola
extraligy
mužů
2012-2013 nastoupí v neděli 30. září
od 10.00 hodin
v Ústí nad Labem,
kde na závěr minulé sezóny přišli
spornou
kontumací o mistrovský
titul.
„Samozřejmě máme velkou
motivaci rivala znovu porazit a
vrátit mu křivdu i s úroky. Tentokrát si dáme pozor, aby výsledek nešlo nijak zpochybnit a

případné vítězství nám nemohli
dodatečně vzít. Přitom Ústečáky nelze podceňovat, dali dohromady solidní a vyrovnaný
tým. Navíc zvítězit venku je

F o t o ree p o r tá
áž

vždycky hrozně těžké,“ upozornil kapitán
a druhý trenér
našich boxerů
Petr Novotný.
V sestavě SKP
Sever počítá
(od nejnižší po
nejvyšší váhovou kategorii)
s následujícími
jmény: Agateljan, Huliev,
Kovář, Chládek, Bilík, Bezvoda, Táborský
a Helešic. „Jak
nastoupíme my? To dopředu
nechci prozrazovat. O složení mančaftu máme s hlavním
koučem Pavlem Dudou docela jasno, ale neradi bychom

protivníkovi cokoliv zbytečně
ulehčovali,“ zůstal Novotný tajemným mužem.
Každopádně se Hanáci musejí obejít bez trojice Ruslan
Shakaldaev, Michal Vodárek a Pavel Šour, neboť tihle
borci v létě opustili kádr BC
DTJ. „Naopak můžeme počítat
s Emilem Kocveldou, který se
vrací po dlouhodobém zranění.
O posilách zatím pomlčím, nějaké zkoušíme a snad jejich příchod vyjde. S cizinci počítáme
hlavně do nejnižší a nejvyšší
váhy,“ prozradil kapitán aspoň
částečně složení týmu.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
připravuje tradiční předsezónní servis, který najdete
v nejčtenějším regionálním
periodiku před prvním domácím zápasem.

OVCE FOTBALISTKOU...
Referát z utkání čtěte na straně 26

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL STRATOV
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

.cz
ik
www.vecer nikpv

možnost

3x foto: Josef Popelka

INZEROVAT I NA WEBU

TEL.:

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 15. KOLO
SOKOL KONICE
TJ JISKRA OSKAVA
STŘEDA 26. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

KRAJSKÝ PŘEBOR – 15. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ TATRAN LITOVEL
STŘEDA 26. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

Za koho tedy kope? „Tak pánové, ve dva- Mně neutečeš. Čechovický Kvapil se s plnou Brácha na bráchu. Petr i Jirka Kiškovi už mají
nácti se přeci hrát nedá,“ jakoby pravil arbitr vervou vrhnul do odchytu ovce, která si pravdě- to nejlepší za sebou, marně se natahovali po
oběma aktérům sobotního derby.
podobně chtěla jen kopnout do mičudy.
rychlonohé ovci. To by se jim dříve určitě nestalo!

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 29. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO
SOKOL KONICE
FK TROUBKY
NEDĚLE 30. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK ŠTERNBERK
NEDĚLE 30. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 29. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V NEZAMYSLICÍCH

Pohledem
Miroslava Černoška
„Jsem rád, že
moje agentura
může předvést v České
republice obě
finále největších týmových soutěží
světa krátce za sebou. Půjde o
okamžiky pro tuto zem, český
sport, samotné tenistky i tenisty a také pro mě osobně velmi
významné. Vedle sedící Tomáš
udělal pro letošní postup do
daviscupového finále naprosto
vše, za možnost hrát o salátovou mísu doma proti Španělsku zaslouží absolutorium.
Naším jasným cílem je zorganizovat finálový zápas Davisova poháru v pražské O2
Aréně, kde se předtím odehraje i finále Fed Cupu. Příznivou
zprávou je, že jednání ohledně
termínové kolize s pořadateli
taneční párty Transmission
jsou na dobré cestě tak, aby
utkání Česko – Španělsko
mohlo ve vysočanské hale od
16. do 18. listopadu skutečně
proběhnout. Dostaneme tím
do hlediště dvojnásobek diváků v porovnání s Ostravou
a navíc ITF nás jednoznačně
tlačí do Prahy, kde je velké
mezinárodní letiště a mnohem
lepší podmínky ohledně V.I.P.
prostor. Ostrava je záložní
varianta pro případ, že hlavní
město nevyjde.“
Miroslav Černošek je šéfem a
spolumajitelem marketingových agentur TK PLUS Prostějov a Česká sportovní.
Rozhovor s hlavním hrdinou daviscupového mače v Argentině Tomášem
Berdychem si můžete
přečíst na straně 32!

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO
SK LIPOVÁ
SK JESENEC
NEDĚLE 30. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V LIPOVÉ

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

Poznáte, kdo je na fotografii?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 38 na snímku bylo nádvoří zámku, Pernštýnské nám. Vylosovanou výherkyní je Dagmar
ŠRÁMKOVÁ, J.B.Pecky 8, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 27. ZÁŘÍ 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 1. ŘÍJNA
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

I v závěru září si své místečko
nachází vaše oblíbené zápolení,
které na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika přinášíme
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“!
Také v dnešním čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která
je graficky mírně „poupravena“. A
vaším tradičním úkolem je poznat,
kdo že se to na snímku nachází...

Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru. DNES přitom můžete
UŽ POPĚTADVACÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v
podobě poukázky od BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již šestasedmdesátém po-

QDSURWLêHUSVW6KHOO

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37,
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ZZZSUR¿WH[SURVWHMRYF]
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DALŠÍ „BITVA“ O BALÍČEK DO SALONU...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

Po Hanáckých slavnostech nás v tomto týdnu čeká další
svátek, jímž bude v pátek DEN ČESKÉ ...

TIP
k obrazovce
COŽ TAKHLE
DÁT SI ŠPENÁT
komedie ČR (1977)

PÁTEK 28.9. 2012

12:15 HODIN

AALTO, ARLES, BLEDÉ, BONITA, DOYLE, DUNĚT,
EARLY, FAMES, FRIML, HODŽA, KDEŽE, KLENY,
KONEX, MAJER, OTYLÍ, PATKY, PORTYK, SKICA,
STRÝC, SVATÁ, TRKOT, TRNOŽ, VALENÍ, VALJA,
VOLÁN, ZÁMEK
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to MIMOŘÁDNĚ JEN do ČTVRTKU 27. ZÁŘÍ 2012, 14:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„OPAVA“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Miroslav
KOMÁREK, J. Zrzavého 14, Prostějov, jež se tak může
těšit na BALÍČEK V HODNOTĚ 500 Kč, kterou věnoval KOSMETICKÝ a KADEŘNICKÝ SALON NAISY
sídlící v Prostějově na Blahoslavově ulici! Vyzvednout si
ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 24.
září 2012.
Také dnes pak můžete UŽ POTŘETÍ zápolit o zmíněnou
pětisetkorunovou poukázku od Salonu NAISY.
Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží tuto veskrze
PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 1. října 2012

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Iva Janžurová, František Filipovský, Stella Zázvorková, Josef
Somr, Petr Kostka, Juraj Herz

kračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Jaroslava Navrátila. Známý tenisový kouč o minulém víkendu
dovedl český daviscupový tým
z pozice nehrajícího kapitána k
překvapivému triumfu 3:2 na
půdě Argentiny a tím i do finále soutěže o „Salátovou mísu“!
Šéftrenéra prostějovského tenisového klubu opět poznala celá
řada soutěžících, načež se v osudí objevilo přesně 541 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Zdeněk ŠÍDLO,
J. Zrzavého 12, Prostějov. Od
Večerníku tak obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY
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 opětovně zabrousili do
politických vod a poupravili fotografii jednoho ze zastupitelů
prostějovského magistrátu, který
v uplynulých dnech zaznamenal
v rámci statutárního města kariérní posun...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze sedmasedmdesátého kola čekáme v redakci
VZHLEDEM K PÁTEČNÍMU STÁTNÍMU SVÁTKU
POUZE do ČTVRTKU 27.
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 1. ŘÍJNA 2012.
cené mládí bohatým paničkám.
Má to však jeden háček. Takto
omlazená osoba nesmí v kritické době jíst špenát, který účinky
přístroje mnohokrát znásobuje.
A protože jde o bláznivou komedii, je zřejmé, že netrvá dlouho a
začnou se dít věci nevídané. Z
lupičů jsou kluci, z kluků dědci,
z bohaté vdovy je mluvící nemluvně, z nemluvněte dospělá
žena, a to ještě zdaleka není konec, ve kterém svou roli sehraje i
jedna obyčejná kremrole...

Hrdiny bláznivé vědecko-fantastické komedie, plné krkolomných, téměř absurdních zápletek,
záměn, zmatků a rozuzlení, jsou
dva meloucháři Jarda Zemánek
a Franta Liška, kterým nic není
svaté. A tak sotva se dostanou z
vězení, už jedou v další levotě.
Majitel kosmetického salonu v
hotelu Imperial, spolčený s docentem Mlejnkem z výzkumného ústavu, kde právě vynalezli
přístroj k regeneraci starých dojnic, je najmou, aby v salonu instalovali přesnou kopii přístroje.
S jeho pomocí chce Netušil, samozřejmě za valuty, vracet ztraVÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DNES POČTVRTÉ O BOWLING...

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
Počtvrté 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 PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat

do redakce na číslo 582 333 433
a to VÝJIMEČNĚ vzhledem k
pátečnímu státnímu svátku do
ČTVRTKU 27. ZÁŘÍ 2012,
12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 6 - 1 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově osmašedesátou výherkyní stala Pavla
BLAHUNKOVÁ, Čelechovice na Hané 315, jenž 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 1. ŘÍJNA.
Tak nezbývá, než abyste začali
již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
NCE

Nabídka realit a nemovitostí
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www

Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ 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.

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
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 820.000,3+1, Přerov, ul. Optiky
Kč 850.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.095.000,3+1, Pv, Dolní ul.
Kč 1.150.000,3+1+ garáž, Pv, Moravská ul.
1.420.000,3+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+kk, Rejskova ul. Kč 5.500,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Palečkova ul. Kč 6.000,-/měs. + ink. (1.800)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Prostějov, Dolní ul.
Zrekonstruovaný byt 3+1 v OV v revital. panel.
domě. Plocha 70 m2, 6. patro, zděné bytové
jádro, nová kuch. linka vč. spotřebičů, plastová
okna, lodžie, šatna, komora, sklep. Měs.
náklady: 3.521 Kč + ink.. Cena: Kč 1.150.000,-

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

Prostějov, Moravská ul.
Prodej bytu 3+1 s garáží v osobním vlastnictví
v cihlovém bytovém domě. Byt o ploše 74 m2
je v 2. patře s lodžií. Kuchyně a koupelna po
rekonstrukci, plast. okna, orientace bytu jih, sever.
Měs. náklady: 4.200 Kč. Cena: Kč 1.420.000,-

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.

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

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 2.590.000,m2

Prostějov, Anglická ul.
Prodej panel. bytu 3+1 v OV, 70 m2, lodžie, 3. patro,
po rekonstrukci, zděné jádro. Měsíční náklady:
3.485 Kč + inkaso.
Cena: Kč 1.095.000,-

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

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.

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,-

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 1.000.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Byt OV 3+1 do 1.200.000,- pro klienta s hotovostí
 Byt OV i dr. 2+1 pro klienta s hotovostí
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
Byty – prodej
 RD

SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2

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

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo
rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/panel, 2+1 Moravská ul., 7. NP, 56 m2. Byt
po rekonstrukci.
cena: 1.050.000,- Kč

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

Naše realitní kancelář hledá
nové spolupracovníky na pozici

REALITNÍ MAKLÉŘ
NABÍZÍME

nadstandartní oho
ohodnocení!
dnocení!
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY

NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY!
Naši aktuální nabídku nemovitostí
najdete
na:

www.byty-gfb.cz
NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaně stojící , přízemní RD 3+kk2 s tera-

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

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

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

800 107 014

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

2+1, E.Králíka, PV, os.vl.
650 000Kč
2+1 V.Špály, PV, os.vl., po úpravách
SLEVA : 870 000 Kč!
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

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

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

sou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m , obytná
pl. 100 m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
NOVINKA! Samostaně stojící , přízemní RD se dvěma
bytovými jednotkami 3+kk, 1+kk a s terasou Hrubčice, CP
pozemku 1.319 m2, obytná pl. 137 m2, voda obecní, topení el.
podl., plovoucí podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná
cena: 2.770.000,plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 2.900.000,240 m2.
NOVINKA! Samostatně stojící RD 5+1, Kralice
na Hané,
dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast. pl. 118 m2,
Cena: 3.200.000,- Kč
užitná plocha RD 220 m2.

Pozemky

SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD,

komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,NOVINKA!
Nabízíme k prodeji ornou půdu v kat. úz. Výšovice
Cena: dohodou
(6.109 m2) .
NOVINKA!
Nabízíme k prodeji pozemek v Držovicích o výměře
2
2
156 m , s garáží na 3 auta o výměře 78 m . Možnost využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
Cena 340.000,- Kč

Ostatní

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na vý-

robní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Olo

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Když chcete

Tip týdne: Prodej bytu,
Prostějov, ul. Moravská

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

Prodej bytu 3+1, po rekonstrukci
s lodžií, 74m2,
cena: 1540000,-Kč

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD 3+1 a 2+1 s garáží
a prostornou zahradou,
Cena: 1490000,-Kč- Výrazná sleva!!!!!

ká 10, Prostějov
c
u
o
m
Olo

Tel.: 608 9
60

042

Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané

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

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

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

Telefon: 608 960 042

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

POZOR
Už jen v tomto týdnu,
platí naše...

Další
speciál
ní

AKCE

Zářijová nabídka

v úseku řádkové inzerce:

FOTO KE KAŽDÉMU
INZERÁTU ZA POLOVIC
Bližší informace na tel.: 582 333 433,

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

na mailu inzerce@vecernikpv.cz
nebo přímo v redakci - sl. Šmídová

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) 1+1 OV Libušinka, 33 m
580 tis.Kč
2) RD Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.400 tis.Kč
3) RD Vranovice-Kelčice, 230 m2
1.050 tis.Kč
4) Chata, Seč, zděná, 102 m2
840 tis.Kč
5) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka 105 tis.Kč
6) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m2
650 tis.Kč
7) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
8) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
1.050 tis.Kč
2
9) 2+1 DR Finská, 44 m
680 tis.Kč
10) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
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
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
16) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2

PRONÁJMY :

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+1 Dvořákova
1+1 Dr.Horáka
1+1 Vrahovice, zahr.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
2+kk Krasická, krásný byt
3+1 Západní
3+1 Husserl.nám., 110 m2
3+1 Husserl.nám., 140 m2

5 tis.vč.ink.
5,5 tis.vč.ink., trv.pobyt
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
3 tis.Kč/měs., pro nenáročné
6 tis.Kč/měs., trv.pobyt
4,5 tis.+ ink.
5 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.vč.ink., trv.pobyt
6,3 tis.+ inkaso
9 tis. vč.ink.
6 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.+ ink., trv.pobyt

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
3+1 okál, Přemyslovice
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
3+1 OV E.Beneše
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

300 tis.Kč
720 tis.Kč
780 tis.Kč
680 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.039 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
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 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.400 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.350 tis.Kč - SLEVA !!!!!
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
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
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
- 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

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

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
949.000Kč
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
1.090.000Kč
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
320.000Kč
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 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
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.
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 Plumlovská 65m2 cihla 8.000Kč vč.ink.
3+kk Olomoucká 80m2cihla nový 6.500Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč 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. 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 :

VOLEJTE: 739 322 895

Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

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.

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
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Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.

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

Prodám cihlový byt 2+1 v Prostějově. Možnost půdní vestavby,
blízko centra – klidná část. Cena:
795 000 Kč. Tel.: 602 537 370

Pronájem bytu 2+1 + spíš + sklep,
75 m2, v RD s okrasnou zahradou.
Nájem 4 900 Kč + inkaso, sam.
energie. 602 718 545

Prodám garáž za Mechanikou,
95 000 Kč. RK NE. 724 321 104

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v PV - Krasická. T: 602 775 607

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

Prodám RD 2+1 v Kralicích na Hané.
750 000 Kč. T.: 421 948 944 777
magdaladyova@gmail.com

Pronájem nebytových prostor, vhodné pro kanceláře, ordinaci apod. Výhodné místo na křižovatce s možností reklamy na štítové zdi. 75 m2,
internet, alarm, sam. energie. Nájem
5 600 Kč + energie. 582 360 184

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 4+kk, Vrahovice 2 200 000 Kč
* RD 3+1, Vrahovice 1 750 000 Kč
* RD 2+1, Doloplazy
320 000 Kč
* RD 2+1, Prostějov
1 500 000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
680 000 Kč
* Byt 2+kk, centrum
660 000 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 byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu levně 1+kk v přízemí RD,
Lidická ul. , wifi a kabel. TV zdarma,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Olomoucká 3 500 Kč vč. ink
1+1 Česká
4 000 Kč + ink
1+1 Brněnská
4 000 Kč + ink
1+1 Dolní
4 200 Kč + ink
1+1 Vodní
4 200 Kč + ink
2+1 Šlikova
5 000 Kč + ink
3+1 Moravská
5 000 Kč + ink
2+1 Padlých hrdinů 6 300 Kč + ink
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink
3+kk Lužická
6 800 Kč + ink
NÁŠ TIP PRODEJE:
RD ZDĚTÍN
320 000 Kč
RD LUTOTÍN
700 000 Kč
1+1 M. Pujmanové 480 000 Kč
2+1 V. Špály
700 000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 4+1 (2x garáž)Mořice
800.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
310.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice, po
rekonstrukci
1.600.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice
1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov 1.800.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
780.000,-Kč
RD 6+2 Vícov
1.800.000,-Kč.
BYTY :
Z nabídky vše prodáno
(hledáme byty k prodeji pro
naše klienty)
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2
– u pošty Dobromilice 200.000,-Kč
POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma (60.000m2)
– u Prostějova
15.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD +
pozemky, Mořice
cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2
450,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV
=======================
HlEDÁME pozemky – pole
K PRONÁJMU
nebo ODKUPU
Potřebujeme pro klienta až
400.000m2 – nemusí být vcelku

=================================

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419

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 byt 1+kk M. Pujmanové.
Cena: 480 000 Kč. Tel.: 702 012 397

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.
Prodám RD v Myslejovicích. Tel.:
604 191 571
Koupím byt 1+1 v Prostějově. Jakýkoliv stav. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 231 606
Pronajmu 3+kk.Tel.: 723 565 897
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.
Hledáme byt v OV i DB v PV i
okolí. Stav ani cena nerozhoduje.
Rychlé jednání. Dluhy vyplatím.
Tel.: 776 878 002
Pronajmu zahradu v PV, voda, el.,
chata. Tel.: 775 758 828
Hledáme RD v PV a okolí. Stav
ani cena nerozhoduje. Příp. dluh
vyplatím. Tel.:776 878 001
Koupím stavební parcelu (cca 8001 200 m2) v lokalitě Kostelec n. H.,
Mostkovice, v ceně do 500 tis Kč.
Platba hotově! Tel.: 732 181 597
Pronajmu byt 3+1, ul. Zrzavého,
částečně zařízený. Cena 7 500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 603 954 246
Pronajmu garáž, u Cílu s el., za 900 Kč.
Tel.: 777 196 124
Hledáme dům ke koupi v Prostějově nebo blízkém okolí Prostějova
se zahradou, do ceny 2 000 000 Kč.
Kupní smlouvu u advokáta platíme. Tel.: 774 414 525
Prodám byt 2+1 v Prostějově,
cihlový dům po revitalizaci – zateplení, plastová okna a vchodové
dveře. Velikost bytu 54 m2. Možnost vybudování půdní vestavby-mezonet. Blízko centra (5 minut),
v klidné části. Nízký nájem. Cena
795 000 Kč. Tel.: 602 537 370
Pronajmeme pěkný jednopokojový
byt po rekonstrukci v I. patře 52 m2
+ terasa 34 m2, sklep v centru města
PV. 4 600,- + inkaso a služby. Možno i částečně zařízený. Volný od
1.10. 2012. Upřednostňujeme starší manželský pár k dlouhodobému
bydlení. Informace 603 546 705
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 3 167 m2, ul.
Okružní, za minimální kupní cenu
779 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu pěkný, slunný byt 2+1
blízko centra PV. Nájemné 5 800
Kč + inkaso. Volný od 1. 10. 2012.
Nejsme RK. Tel.: 776 808 064

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
Koupím rodinný dům v Prostějově
a okolí. Může být i k rekonstrukci.
Tel: 777 231 606
Pronajmu garáž na Brněnské ul.
(naproti Fiatu). Elektřina, voda.
800 Kč/měs. Volná ihned. Tel.:
608 718 071
Pronajmu byt 1+1 v PV, v blízkosti
centra, přízemní byt, v obývacím pok.,
prostorná šatní skříň a komoda, útulný dvorek. Volný od 1.11.2012. Cena
4 000 Kč + inkaso. Tel.: 775 173 731

Pronájem vytápěných místností, 150
m2, světlá výška místnosti 3,1m, el.
380/220V, včetně. soc. zařízení, k podnikání nebo skladování materiálu, v
obci Určice, Tel.: 603 832 796

Pronajmu dlouhodobě 1+1 v ul.
Libušinka, 6 000 Kč/měsíc + inkaso. Požaduji jeden nájem předem.
Tel.: 724 557 841
Pronajmu levně byt 2+1 (48 m2 s
lodžií 8,5 m2) Krasická ul., 2.NP,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
Koupím byt 2+1, os. vl., stav nerozhoduje, cena do 600 000 Kč.
Spěchá. Tel.: 724 093 820
Pronajmu velký obchod v PV, 150
m2, cena pouze 12 000 Kč. Tel.:
724 337 984
Prodám byt 2+1 (48m2 s lodžií 8,5m2)
Krasická ul., 2.NP, 777164309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz, Zn. vyřídím hypotéku.
Prodám 1+1 v PV, 42 m2, po kompl. rekonstrukci, lodžie, možnost i
přes RK. Tel.: 724 337 984
Pronajmu levně zahradu v Bedihošti. Tel.: 775 758 775

FINANCE
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
774 744 459
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Máte problémy se splátkami?
Nebankovní úvěr bankovním
úrokem. Řešíme rychle exekuce,
zástavy, ale i osobní bankroty. Informace na tel.: 777 947 136 nebo
773 579 975. Důvěřujte profesionálům. Konzultace zdarma!
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, diskrétně až do domu. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka i přeúvěrování hypoték na
zástavu nemovitostí. Nebankovní
sektor s bankovními úroky, solidní
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, podnikatele, zaměstnance. Volejte tel.: 720 611 484
Půjčujeme peníze oproti zástavbě nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až
15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.:
731 830 950, 777 696 836
Nejlevnější půjčka na trhu! Pro
schválení stačí zaslat na 604 425
986: jm, př, rč, tel.č. okres příjem
výdaje a výši úvěru.
Hypotéky a podnikatelské úvěry, Tel.:
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
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Úterý bylo v Prostějově zasvěceno tenisu. Hledaly se nové hvězdy, ty stávající se pak podepisovaly...

KVITOVÁ A BERDYCH OZDOBILI ZÁPIS DO TENISOVÉ ŠKOLY TK AGROFERT
„Bylo to příjemné odpoledne,“ shodla se obě prostějovská esa

Tenis v Prostějově prostě táhne. Potvrdilo se to
také při náborové akci Hledá se nový Berdych,
Kvitová a Veselý, která byla součástí zápisu do tenisové školy TK Agrofert. Antukové dvorce zaplnila
stovka malých dětí se zájmem o sport.
Prostějov/lv
„Každý rok je to stejné a to
nás pochopitelně těší. Zájem
je obrovský. Máme velkou
radost, že je v našem městě
o tenis zájem a doufáme, že

jak zajistit budoucnost seniorského tenisu, který v letošním
roce bude mít své zástupce ve
finále Fed Cupu i Davis Cupu.
„Postupně jsme zavedli baby
tenis a mini tenis. O tyto kategorie je mezi dětmi zájem a to

Hvězdy a hvězdičky. Největší současné prostějovské tenisové hvězdy na společné fotografii s vycházejícími hvězdami místní tenisové školy.

Obrovský zájem. Dlouhá fronta nadšenců se vytvořila při autogramiádě dvou největších es, každý měl zájem o podpis svého
tenisového vzoru.
děti u tohoto krásného sportu zůstanou,“ uvedla šéfka
prostějovských tenisových
projektů Petra Langrová.
Tenisová škola zapadá do celostátního systému výchovy
mladých talentů, na který již
řadu let klade velký důraz
prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Podle
šéfa svazu je to jediná cesta,

je dobrá zpráva. Snažíme se u
těch nejmenších probudit zájem o sport a troufnu si říct, že
se to daří. Pochopitelně doufáme, že jednou dnešní šestileté
dívky a chlapci budou reprezentovat Českou republiky na
té nejvyšší úrovni,“ přeje si
Kaderka.
Na tenisových kurtech byl
pro tenisové naděje při-

Exhibiční trénink. Petra Kvitová odehráva míček, který na ni
vyslal jeden ze členů prostějovské tenisové školy.
praven zajímavý program.
Součástí zápisu byl krátký
trénink dvou desítek minitenistů s Petrou Kvitovou a
Tomášem Berdychem. Opory reprezentací si alespoň na

Noví talenti. Bude některý z chlapců na snímku budoucí elitou českého tenisu?

kolegy si stačila všimnout i
aktuálního umění hráčů minitenisu. „Děti jsou šikovné. Talent
jim určitě nechybí,“ poznamenala Kvitová.
Největší české tenisové
hvězdy současnosti si neodpočinuly ani po tréninku.
Raketu pouze vyměnily za
pera a dlouhé desítky minut
rozdávaly autogramy. „Rozhodně to bylo náročnější než
trénink. Už mě začínala bolet
ruka. Zájem byl velký a to mě
příjemně překvapilo,“ řekl se
smíchem Berdych.
Tenisová škola v Prostějově
bude organizována formou
skupinového tréninku a

chvilku zahrály na trenéry a
otestovaly kvalitu úderů prostějovských talentů.
„Bylo to příjemné odpoledne. Po náročném programu z
posledních týdnů hezká změna. Vůbec jsem neuvažoval o
tom, že bych akci vynechal. Je
to dobrý projekt
a jsem rád jeho
součástí,“ nechal
se slyšet Berdych,
který setkání s
talentovanými
dětmi absolvoval
krátce po návratu
z Argentiny, kde
pomohl českému
daviscupovému
týmu k postupu
do listopadového
finále proti Španělsku.
Hezké odpoledne si užívala také
Kvitová. Při tré- Úder. Jsou menší a méně zkušenější, přesto jdou
ninku s nejmen- do každého svého úderu s plným nasazením.
šími oddílovými

ten bude probíhat dvakrát
týdně. Školné činí 400 korun měsíčně. Zájemci, kteří
zápis z časových důvodů

nestihli, se mohou přihlásit
přímo u trenéra tenisové
školy Ivo Müllera na telefonním čísle 602 766 866.

Ukázkový trénink. Také Tomáš Berdych se postavil proti mladým talentům, kteří jej vůbec nešetřili.
6x foto: Josef Popelka

Boxerský turnaj města Prostějova se vydařil, domácí boxeři nezklamali
Celý podnik překvapil největším počtem účastníků ve své historii!

Prostějov/peh - Šestý ročník
turnaje města Prostějova
v boxu, který se počítal jako
první kolo oblastní soutěže,
se těšil velké divácké přízni.
V městské sokolovně se v sobotu 22. září sešla opravdu
početná skupina fanoušků
tohoto sportu. A není divu.
Turnaj o pohár města Prostějova má bohatou tradici a
kvalita jednotlivých zápasů
tomu odpovídala. O prestižnosti akce svědčí mimo jiné i
přítomnost primátora města
Prostějova Miroslava Pišťáka a náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Aloise

Mačáka, kteří celou akci
tradičně zaštiťovali. „Byl
jsem moc překvapen úrovní,
skvělou organizací a hlavně
vysokou účastí startujících.
Jsem moc spokojen,“ svěřil
se Večerníku Alois Mačák,
který se řadí mezi velké boxerské nadšence.
Kvůli velkému počtu účastníků se losování do dvojic
zdrželo a turnaj tak začal s několikaminutovým zpožděním.
Ještě před začátkem samotného turnaje proběhlo předání
ocenění nejmladším sportovcům za uplynulou sezonu, za
příkladné nasazení a skvělou

reprezentaci. Turnaje se zúčastnil opravdu rekordní počet
boxerů. Z osmnácti přihlášených klubů vzešlo dvaatřicet
dvojic, což je podle vedoucí
družstva juniorů Box Clubu
DTJ Prostějov Josefa Vlacha nejvíc v historii oblastní
soutěže. Kvůli tak velkému
počtu účastníků se namísto
standardních tří kol po třech
minutách boxovalo pouze tři
kola po dvou minutách na
každou dvojici. Utkání bylo
rozděleno do kategorií: školní
mládež, kadeti, junioři, muži
a ženy.
Vedle zkušených borců se na

Slavnostní moment. V úvodu boxerského turnaje došlo na ocenění dvou úspěšných prostějovských
boxerů v mládežnické kategorii. Oba obdrželi poháry z rukou Aloise Mačáka.

turnaji utkala i řada nováčků, kteří si v prostějovské
sokolovně odbyli svůj zápasnický křest. Velké sportovní
nasazení bylo patrné hned od
počátku turnaje. I v kategorii
školní mládeže bylo vidět, že
se mladí borci na zápasy pečlivě připravovali. Právě díky
jejich nasazení byly tyto souboje velmi atraktivní. Navíc
divákům dokázali, že i box
v této kategorii může být zajímavou podívanou. Přestože
většina duelů turnaje skončila na body, v utkání nebyla
nouze o tvrdé zásahy. A to
ani v souboji jediných dvou
účastnic ženského pohlaví. Ty
si v ničem nezadaly se svými
mužskými protějšky. Jejich
souboj sice skončil „pouze“
na body, ale za svůj výkon
sklidily ohlušující potlesk ze
strany publika. Obě borkyně
svým zápasnickým uměním
prokázaly, že box nemusí být
jen doménou mužů. Trenérka
Sport klubu Prostějov a současně vítězka ženského duelu
Pavla Trnečková by podle
svých slov uvítala, kdyby se
mezi boxery objevovalo více
dívek. V podobném duchu se
vyjádřil i vedoucí juniorského
mužstva DTJ Prostějov Josef
Vlach: „Mrzí mě, že přestože
pořádáme nábory členů na
školách, máme v současnosti
málo zájemců o tento sport ze
strany mládeže. A to zejména
dívek...“
Na popularitu boxu v Prostějově má nemalý vliv také
pozornost médií. „Chybí tu
oblastní a regionální televize,“ posteskl si prezident
moravské oblasti boxu Dali-

Výbušnost. Oba boxeři (domácí borec v červeném) při své premiéře v ringu předvedli všem zúčastněným, v čem tkví krása boxu.
2x foto: Josef Popelka
bor Klobáska, který byl jinak
velmi spokojen se zázemím i
s organizací turnaje. Výkony
borců v jednotlivých soubojích byly mnohdy opravdu
velmi vyrovnané a bylo tak
pouze na zkušených rozhodčích, aby určili, komu budou
uděleny vítězné body.
O dramatický závěr turnaje
se postarala poslední dvojice
Kunčar (Sport klub Prostějov)
– Smrčka (Box klub Řešeto,
Znojmo), když první z dvojice
svého soupeře v závěru třetího
kola téměř vtloukl do provazů
ringu.

Výsledky prostějovských
zástupců:
váhová kategorie do 75 kg:
Aleš Nevrlík (Sport klub
Prostějov) - Josef Hlavoň
(Brennen) 0:2 na body; váhová kategorie do 50 kg: Štěpán
Sedlák (BC DTJ Prostějov)
– Lukáš Mežikar (Dukla Olomouc) 2:0 r.s.c. ve 2. kole; váhová kategorie do 54 kg: Petr
Vitásek (BC DTJ Prostějov) –
Petr Procházka (BCS Těmice)
2:0 na body; váhová kategorie
do 75 kg: Daniel Horna (Sport
klub Prostějov) – Zdeněk Filípek (Free-DO Brno) 2:0 na

body; váhová kategorie do
57 kg: Pavlína Trnečková
(Sport klub Prostějov) – Nikola Štroblová (BC Gauner
Jihlava) 2:0 na body; váhová
kategorie do 81 kg: Cigr – Mikulášek (R.M.I. Hodonín) 2:0
na body a Tížek (oba BC DTJ
Prostějov) – Šimeček (Box
Klub Řešeto Znojmo) 2:0 na
body; váhová kategorie nad
91 kg: Smítal (Morava Prostějov) - Ducár (Box Klub Řešeto Znojmo) 0:2 r.s.c. v 1. kole
a Kunčar (Sport klub Prostějov) – Smrčka (Box Klub Řešeto Znojmo) 2:0 na body.

Řádková inzerce
SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Vydavatelství Haná Press přijme redaktora pro regionální
zpavodajství. Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.cz

Pracovní agentura Bauwerk,
s.r.o. přijme do pracovního poměru svářeče, dělníky/dělnice do
výroby, pomocné skladníky a betonáře. Pracoviště Prostějov, Tovačov nebo Olomouc. Kontakt:
musilova@bauwerk-stavby.cz
nebo pouze ve středu 11–15 hod.
na tel. č. 736 626 086.

Přijmeme kosmetičku, masérku, tatéra/ku, kadeřnici, manikérku. Tel.: 607 634 098

AUTOSKLO-HLEĎA přijme
Odvoz fekálií,
na HPP do provozovny v Pročištění odpadu a kanalizace. stějově AUTOMECHANIKA
Tel.: 774 368 343
– AUTOKLEMPÍŘE. Požadujeme: řidičský průkaz skupiny
Stěhování bez pomoci zákazz- B, samostatnost, zodpovědnost,
níka a vyklízecí služby. Rychle,
e, znalost práce na PC, praxe v oboru vítána, časová flexibilita, ochota pracovat. Tel.: 608 355 858,
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- autosklo@hleda.cz.
jek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce. Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
Stěhování,
vyklízení.
Tel.: do různých pozic. Možnost
775 132 134
i VČ. Tel.: 602 810 644
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, Příležitost pro podnikavé
OPLOCENÍ. CENY R. 2011. www.pracezdomu.info
VOLEJTE 723 522 369
Do zavedeného wellnes studia
Zednické práce, zateplení, nátěry přijmeme 2 až 3 nové spolufasád, práce s plošinou. Tel.: 723 pracovníky, se zájmem o zdravý životní styl. Práce v kance522 369
láři. Zaškolíme. Možnost HČ i
Provádím zednické práce, re- VČ. Tel.: 603 395 755
konstrukce bytů, koupelen.
Obsazujeme prac. pozice:
Tel.: 603 498 695
tel. operátor/-ka, asistent/-ka,
Kompletní pokládka zámkové referent/-ka, obchodní zástupdlažby, kvalitně za rozumné ce, realitní makléř, manager
ceny. Tel.: 723 522 369
týmu. Nehledáme dealery a
prodejce! Výdělek 24-40 000
Provádím zednické, obkla- Kč/měs. Firemní vůz a benefity.
dačské a dlaždičské práce. Tel.: 728 958 301
Opravy komínů, dokončovací práce, úklidové práce. Tel.:
606 317 530, e-mail: zednictvivanek@email.cz
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
Montáž a opravy žaluzií a sítí
proti hmyzu. Tel.: 602 764 713
Připravím na přijímací zkoušky, na všechny tipy SŠ a víceletá gymnázia, čj, ma, osp, scio
testy. Tel: 775 758 775
Čištění hrobů z terasa
přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Provádíme výstavbu RD, rekonstrukce RD, bytů, bytová jádra,
zateplování budov RD, obkladačské a jiné stavební práce.
Tel.: 731 566 255, 608 463 884
Výuka klavíru.737 376 147
Přijímáme objednávky na čištění koberců a čalounění pro
předvánoční úklid. Zavedená firma, kvalitně odvedená
práce, přijatelné ceny. Tel.:
605 979 536

STUDIO 365 hledá nové tváře
od 9–27 a 28-45l. T.: 605 427
271, 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

Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Ihned nabízíme práci nezaměstnaným, důchodcům, studentům,
Připravím na příjímací zkouš- maminkám po MD, VPP… atd.
ky z čj. Tel.: 721 224 680
Momentálně 25 nových pracovních míst v PV, různé pracovní
www.
obory. Info denně: Personální
agentura, Kravařova 9, PV. Tel.:
.cz 722 55 33 45, 602 60 30 67

vecernikpv

Přivýdělek 4 000 Kč za týden.
Tel.: 608 716 556

Nabízím super přivýdělek z
domova. Bez poplatku, jen
seriozní jednání. Práce na
Hledám studenta/-ku na do- smlouvy, výplata 2x do měsíučování angličtiny - 5. třída. ce. Vhodné pro všechny. Více
Tel.: 777 88 58 52
info na mailu rychle@volny.cz
nebo na tel.: 774 119 937
Bezpečnostní agentura AVES
Plus s.r.o. příjme pro svou za- Super přivýdělek z domova.
kázku v Mostkovicích pracovní- Práce na smlouvu. Výplata
ky ostrahy. Vhodné pro jedince dvakrát do měsíce. Vhodné
s ČID nebo PID. Popis pozice: jako přivýdělek i jako HPP, bez
ochrana a kontrola majetku vstupních poplatků. Jen seriozklienta, pochůzková činnost. ní zájemci. Více info. na meilu
Požadujeme: trestní bezúhon- snajdrova.Kveta@seznam.cz
nost, praxe v oblasti ostrahy výhodou. Nabízíme: mzda 60- 80 Bezpečnostní agentura přijme
Kč + další benefity. Tel.: Olga do HPP zaměstnance na pozici
Šebestová 602 755 436, email: VRÁTNÝ. Vyhrazeno pro invapersonalnibrno02@avesplus.cz lidní důchodce. Podmínka bezúhonnost. Kontakt od 11.00 do
Kooperativa hledá obchodní 13.00 hod. na tel. č.: 602 786 692
zástupce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz.
Relax Centrum přijme kosmetičku, pedikérku, maséra
KITTEC a.s. hledá do pracov- a manikérku na ŽL. Výhodního týmu – Projektový technik ný nájem, výborný kolektiv.
– konstruktér. Požadavky: vzdě- Tel.: 724 703 013
lání v oboru strojírenského zaměření, elektroniky, elektrotech- Přijmeme svářeče. Nástup možný
niky, dobré znalosti německého ihned. Tel.: 733 340 484
nebo anglického jazyka, dobré
uživatelské znalosti PC (AutoCAD, Word, Excel), schopnost
pracovat v týmu, zodpovědnost,
svědomitost, inovativnost, kreativita, nástup co nejdříve, dle NON STOP ODTAHOVÁ
dohody. Hlavní pracovní náplň: SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
projektování v průmyslovém + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
odvětví (výroba průmyslových a
vypalovacích pecí), navrhování
a konstruování pecí dle specifických požadavků zákazníků
(např.elektr.- hydraul. zdvih dve- Chtěla bych poděkovat neznámé
ří, automatické chlazení-ventilá- nálezkyni, která dne 11.9.2012
tory, atd.), vytváření technické našla v Brněnské ulici na zastávce
dokumentace, spolupráce při dva dětské batohy s plaváním a
zajišťování kvality výrobků, odevzdala je na sekretariát do škokontrola a zjišťování kvalitativ- ly Dr. Horáka. Ještě jednou díky.
ních standardů dle norem DIN a Matka Leona Ondroušková.
aj, vedení projektu (od návrhu až
po předání do provozu). Nabízíme Vám: dlouhodobé zaměstnání ve společnosti se zahraniční
účastí, práci v zajímavém oboru, Prodej keřů, Thují Smaragd,
jednosměnný provoz, motivu- Okrasné dřeviny Skubi v Hrjící odměňování dle schopností dibořicích. 604 826 753,
a výkonu. V případě zájmu o www.okrasnedreviny.cz
tuto pozici zašlete prosím svůj
životopis v českém jazyce na Zahradnictví Držovice nabízí
email:
transport@kittec.cz. krouhané zelí, brambory, cibuli,
Bližší informace na tel. č.: česnek na uskladnění a jiné vypěs582 361 341, paní Smékalová
tované produkty. Prac. doba PO-PÁ 8:00-16:30, SO 8:00-11:30.
Firma BIZAP,s.r.o, přijme do Tel.:737 681 404 pí.Krčmářová
pracovního poměru skladníka.
Tel.: 603 854 210 p. Zapletal.

Maminka a tatínek
byli to nejdražší,
co nám život dal.

Dne 30. září 2012
vzpomeneme 4. výročí
úmrtí mé milované
maminky, babičky,
prababičky
paní Květoslavy
CZYŽOVÉ

a dne 29. října 2012
vzpomeneme 23. výročí
úmrtí mého
milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Miloše CZYŽE.
Stále vzpomíná dcera
Mila, vnoučata Roman
a Renata, pravnučka
Lucinka

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však
stále s námi…

Dne 19. září 2012
uplynulo již 13 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše
milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její
památku,
děkují rodiče,
sestra Natálka
a celá rodina.

Dne 27. září 2012
uplyne smutný
rok od úmrtí
paní Marie
LABŮDKOVÉ
z Určic.
Kdo jste ji znali,
věnujte ji prosím tichou
vzpomínku.
Děkují a s láskou
vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 25. září 2012
vzpomeneme
nedožité 100. výročí
narozenin
paní Marie CELÉ.
S láskou vzpomíná
vnučka Věra
se svojí rodinou.

Dne 26. září 2012
uplyne 8 smutných let
od úmrtí mé manželky
paní Anny
TANDLEROVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manžel, syn Petr
a Dcera Renata.
Renata.

PODĚKOVÁNÍ

PRODÁM

Přijmu dva spolupracovníky do
nově otevřené kanceláře v PV
se zájmem o zdraví na h.č. a v.č.
Tel.: 724 204 436
Příjmu automechanika do zavedeného autoservisu, nástup
možný ihned 777 870 729.
Salon BEAUTY přijme nehtovou designérku s ŽL. Tel.:
777 196 767
Česká firma hledá prac. pro
nově otevřenou pobočku. Pozice asistent/-ka, referent/-ka
a další. Příjem od 16 000 Kč/
měs., možnost i vč. Nejde o
pojištění, dealerství aj. Tel.:
776 297 537

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

Dne 27. září 2012
by se dožila 68. roků
paní Jolana
KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
s celou rodinou.

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

GRAFIK

Požadujeme:
• ovládání programů Indesign, Photoshop, Illustrator
• cit pro kompozici
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost
• časovou flexibilitu
• kreativní nápady
• zodpovědný přístup k práci

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO

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:

Náplň práce:
• výroba inzerce pro tisková periodika
• sazba a zlom vydávaných titulů
• výroba bannerů a flash animací
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je vzhledem
ke státnímu svátku
VE ČTVRTEK
27. září
ve 13.00 hodin

Dne 27. září 2012
uplyne 10.
smutné výročí
od tragické nehody
pana Jana KULDY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou děkuje rodina
rodina..

Dne 13. září 2012
nás navždy opustila naše
kamarádka
paní Jana
HRAZDILOVÁ
z Držovic.
Na své přání
byla zpopelněna.
Kdo jste ji znali, věnujte
ji tichou vzpomínku.
Děkují kamarádky.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,

Dne 27. září 2012
uplynou smutné
2 roky od úmrtí
pana Františka
HLOUŠKA,
lesního ve Vícově.
Kdo jste ho znali,i,
vzpomeňte s námi.i.
S láskou
vzpomíná
ka
manželka
Naďa
s rodinou.

nepřestane vzpomínat.
Na krásná léta
s Tebou prožitá,
nezapomeneme
do konce života.

Dne 29. září 2012
uplynul 4. rok od úmrtí

Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince. Info zdarma tel.: 736 127 661 p. Simon.
Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje kvalitní i méně kvalitní obrazy
a grafiku. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Galerie umění
Prostějov, Školní 49, Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775.
Koupím párek žlutých kanárů.
Tel.: 773 127 645

paní Toničky ČERNÉ
É
Kdo jste ji znali, vzpo--

V pátek 28. září
bude redakce
Večerníku

UZAVŘENA!

Fotbal
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Fotbalisté Prostějova měli na programu hned dvě kola MSFL, oba domácí zápasy zvládli vítězně. A co navíc - nastříleli rovných DESET GÓLŮ!
Výsledky MSFL:
Předehrávané 15. kolo: 1. FC Slovácko „B“ - FK Slavia Orlová-Lutyně 5:3 (2:1). Branky: 21. Lukáš, 44. Lukáš, 49. Kaizar vlastní, 57.
Lukáš, 68. Franta - 30. Pražák, 52. Žižka, 83. Pražák * 1. SK Prostějov - SK HS Kroměříž 6:3 (4:0). Branky: 30., 39. a 75. Machálek,
26. a 56. Papoušek, 36. Pavlík - 61. Fiala, 67. Janoštík, 88. Vojtášek *
MFK Frýdek-Místek - MSK Břeclav 3:0 (1:0). Branky: 24. Neubert,
48. Literák, 65. Chýlek * FK Sulko Zábřeh - FC Slovan Rosice 3:0
(1:0). Branky: 40. Bačík, 70. Bačík, 75. Kostorek * FC Hlučín - SK
Uničov 2:1 (0:0). Branky: 68. Čelůstka, 80. Barcal - 83. Richter * FC
ŽĎAS Žďár n.Sázavou - SK Sigma Olomouc „B“ 1:1 (1:0). Branky:
19. Chmelíček - 53. Soušek * SK Spartak Hulín - FC Fastav Zlín B 1:1
(0:0). Branky: 89. Číhal - 55. Igwe * FC Baník Ostrava „B“ - FK Fotbal
Třinec odloženo na 10. října pro nezpůsobilý terén
7. kolo: FK Fotbal Třinec - SK Uničov 7:2 (2:2). Branky: 31. Gavlák,
32. Gavlák, 57. Eismann, 70. Joukl, 77. Kyselý, 82. Gavlák, 87. Gavlák
- 9. Ulma, 43. Jeřábek. Diváci: 386 * MFK Frýdek-Místek - FC Hlučín
0:0. Diváci: 612 * SK HS Kroměříž - FC Fastav Zlín „B“ 0:2 (0:1).
Branky: 9. Holík, 51. Salachna. Diváci: 366 * 1.SK Prostějov - FC
ŽĎAS Žďár nad Sázavou 4:0 (2:0). Branky: 8. a 61. Pospíšil, 11. Mazouch, 80. Pavlík. Diváci: 640 * MSK Břeclav - SK Sigma Olomouc
„B“ 2:0 (1:0). Branky: 26. Málek z penalty, 57. Simandl. Diváci: 335
* FC Slovan Rosice - FK Slavia Orlová - Lutyně 1:3 (1:2). Branky:
43. Živný - 6. Perič, 19. Perič, 56. Žižka. Diváci: 452 * 1. FC Slovácko
„B“ - SK Spartak Hulín 3:0 (1:0). Branky: 17. Šturma, 55. Martykán,
65. Trávník. Diváci: 169 * FC Baník Ostrava „B“ - FK Sulko Zábřeh
1:3 (1:2). Branky:33. Zeher - 11. Linek, 26. Bačík, 79. Heidenreich.
Diváci: 110

TABULKA MSFL PO 7. KOLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Z
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8

V
6
5
5
4
4
4
3
4
3
2
1
1
2
1
1
0

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

P
1
0
3
1
2
2
1
3
3
4
3
3
5
4
5
6

S
27:16
24:8
17:11
17:13
19:11
12:6
12:8
16:15
14:15
10:15
8:13
8:14
13:20
8:14
5:10
5:26

B
19
17
15
15
14
14
13
13
11
8
7
7
7
6
4
2

HANÁCKÉ DERBY: Další divočina 1.SK, tentokrát s Kroměříží
Prostějovští fotbalisté zvítězili opět tenisově - 6:3!

Prostějov/son - Neskutečné gólové hody nabízejí muži fotbalového „eskáčka“ svým fanouškům
v domácích zápasech Moravskoslezské ligy. Středeční vložené patnácté kolo třetí nejvyšší
tuzemské soutěže ozdobila jejich
působivá kanonáda s Hanáckou
Slávií Kroměříž, které nasázeli
půltucet branek a zopakovali tím
vysokou produktivitu z předchozího střetnutí na vlastním trávníku proti Zábřehu. Sice znovu
i dost inkasovali (celkem třikrát),
ale díky mimořádné schopnosti
skórovat se už prostříleli do čela
průběžné tabulky!
Oba kolektivy se utkaly již během letní přípravy a nováček
MSFL dominoval 6:0, přičemž
úvod patřil spíš protivníkovi.
Velmi podobný vývoj měl i vzájemný mistrovský mač. Hosté
zpočátku zlobili a do 23. minuty
hned třikrát pálili ze slibných pozic. Kopečný však zakončil metr
vedle, Janča vysoko nad a Nevřalovu gólovou ránu pod břevno na
konci úvodní čtvrthodiny skvělým reflexivním zákrokem vytěsnil Bureš. Na druhé straně první
dvě šance neproměnil Machálek,
jenže poté se naplno rozjel prostějovský brankostroj se čtyřmi
zásahy během pouhých třinácti
minut! Nejprve v 27. Zapletal
unáhleně vyběhl, Machálek ho
obešel, přihrál volnému Zelenkovi, ten posunul doleva před prázd-

Roman POPELKA - asistent 1.SK Prostějov:
„Opište to, co jsem říkal minule po Zábřehu... (smích) Utkání bylo dost
podobné, ale kdybychom všechny zápasy vyhrávali o tři góly - byť 6:3
- tak se s tím nějak vyrovnáme. Začátek jsme však neměli dobrý, chyběl
pohyb a hosté měli víc ze hry. Jen díky Burymu jsme prvních dvacet
minut přežili bez obdrženého gólu. Až potom jsme se začali prosazovat
a poločas nakonec dopadl výborně 4:0. V šatně od nás kluci samozřejmě
slyšeli, ať střetnutí dokončí zodpovědně směrem dozadu, jenže přesto
vše zase sklouzlo do velmi bezstarostného fotbalu bez dostatečného plnění obranných povinností. Výsledkem toho jsou tři inkasované branky
v podstatě do prázdné, což logicky není dílo náhody – naopak to o něčem
svědčí. Jestli nemáme při větším počtu starších borců v sestavě potíže
s fyzičkou? To podle mě vůbec ne. Řadu zápasů jsme dokázali odmakat
na sto procent od začátku až do konce bez jakýchkoliv kondičních problémů. To jen v duelech, které se vyvíjí jednoznačně v náš prospěch, kluci za vysokého vedení šetří krokem při vracení dozadu. Takže důvody
vidím spíš v nedostatku poctivosti a zodpovědnosti. Pak z toho místy
vychází fotbal třicátých let minulého století s rozestavením 1-1-8, takový
Pepi Bican by se u nás skvěle uplatnil.“ (smích)

(4:0)

Branky: 27. a 57. Papoušek, 30., 40. a 76. Machálek, 37. Pavlík 61. Fiala, 68. Janoštík, 88. Vojtášek. Rozhodčí: Ondráš – Ogrodník, Gloser. Žluté karty: Šilinger, Handl. Diváků: 360.

Sestava Prostějova::
Bureš – Hloch, Hunal (73. Krejčíř), Pavlík, Kazár – Hirsch (58.
Fládr), Mazouch, Zelenka, Papoušek – Machálek, Pospíšil (78.
Zatloukal). Trenér: František Jura.

Jaroslav BAĎURA - HS Kroměříž:
„S Prostějovem jsme v létě prohráli přípravný zápas 0:6, ale dnes jsme byli
v trochu jiném složení... Přesto soupeř opět prokázal svou velkou ofenzivní
sílu. Přitom i hodně inkasuje a toho jsme chtěli takticky využít, bohužel
dobrý vstup do utkání se nám nepodařilo gólově vyjádřit. Na konci úvodní půlhodiny jsme pak dvakrát za sebou rychle inkasovali, což s dalšími
dvěma brankami na 4:0 o deset minut později rozhodlo celé utkání. O
přestávce jsem kluky nabádal, ať zkusí dál hrát naplno, jako by to bylo
0:0. Prostějov má totiž trochu problémy s fyzičkou, což se ve druhé půli
potvrdilo a nám se povedlo výsledek zkorigovat. Navíc jsme nedali další
tři vyložené šance, ovšem celkově se projevily zkušenosti domácích. Jasně
ukázali, že fotbal není jen o běhání, ale hlavně o schopnosti střílet góly.
Favoritovi stačilo trestat velké množství chyb našich mladých hráčů.“

6:3

1.SK Prostějov
HS Kroměříž

nou svatyni Papouškovi a bylo to
1:0. O chvíli později se Machálek
výborně uvolnil, aby tváří v tvář
Zapletalovi s trochou štěstí procedil míč do sítě – 2:0. V 37. Kazár
přiťukl trestňák do strany Pavlíkovi, který technickou placírkou
trefil zpoza vápna k pravé tyči
– 3:0. A pět minut před přestávkou Machálkovo působivé sólo
levým křídlem nezastavil nikdo
včetně Zapletala – 4:0!

Otevřený fotbal
f b l pokračoval
k
l též
po obrátce, vyložené příležitosti
v rychlém sledu zahodili Janča,
Pospíšil, Machálek i Hloch. Teprve
v 57. prošel Papouškův střílený
přímák od levé postranní čáry nikým netečován až do brány – 5:0.
Vzápětí se jasně vedoucí favorit
opět nevyvaroval polevení v koncentraci, což vedlo k dvojnásobné
korekci skóre. A Fiala v 61. stejně
jako Janoštík v 68. zakončovali
v podstatě do prázdné, Bureš neměl
žádnou naději zasáhnout – 5:2. Pak
domácí zase zapnuli na vyšší obrátky, což vedlo k nádherné akci na
jeden dotek s Fládrovým centrem a
Machálkovým dovršením hattricku
hlavou do zívající brány – 6:2. Poslední slovo však měli krátce před
závěrečným hvizdem Kroměřížští,
když Vojtášek znova doklepával
zcela sám a nikým nehlídán – 6:3.
Na rozdíl od zábřežského dramatu
ale triumf 1.SK nebyl v ohrožení a
Prostějované dospěli k divoké výhře o poznání přesvědčivěji.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

SPORTOVNÍ POVRCHY

8. kolo, neděle 30. září 2012, 15:30 hodin:
Orlová - Zábřeh (15:00), Hlučín - Baník Ostrava „B“ (sobota,
29.9., 15:30) Žďár n S. - Frýdek-Místek (16:00), Hulín – 1.SK
Prostějov (sobota, 29.9., 16:00), FASTAV Zlín „B“ - Slovácko
„B“ (10:30), Sigma Olomouc „B“ - Kroměříž (10:15), Uničov Břeclav (10:15), Rosice - Třinec (16:00)
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www..vecerni
www
ve
ecernikp
ikpv
pv..cz
cz

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

PELTA S PACLÍKEM VIDĚLI DALŠÍ KANONÁDU V PODÁNÍ 1.SK
4:0
1.SK Prostějov
(2:0)
FC Žďas Žďár nad Sázavou
Branky: 8. a 61. Pospíšil, 11. Mazouch, 81. Pavlík. Rozhodčí:
Fojt – Julínek, Podaný. ŽK: 36. Turek, 60. Šandera (oba Žďár).
Střely na bránu: 13:2. Střely mimo: 8:3. Rohové kopy: 13:4.
Ofsajdy: 6:1. Diváků: 640.

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř, Hunal (82. Hloch), Pavlík, Kazár – Hirsch,
Mazouch, Zelenka, Papoušek (78. Svozil) – Pospíšil, Machálek.
Trenér: František Jura.

Prostějov/jim
ě
– Parní válec jménem 1.SK Prostějov neubírá na
obrátkách. Nováček MSFL zaknihoval pátou výhru v řadě a
opět naděloval. Po divokých výsledcích 6:4 se Zábřehem a 6:3 s
Kroměříží z toho tentokrát byla
výhra 4:0. První čisté konto domácích navíc na vlastní oči sledovali předseda Fotbalové asociace
České republiky Miroslav Pelta
i člen výkonného výboru FAČR
Tomáš Paclík. Oba muži jsou
současně šéfy prvoligových klubů

Jablonce, resp. Plzně.
ě
Prostějovské mužstvo se do soupeře
zakouslo hned od úvodu a brzy navázalo na úspěšnou gólovou stezku
z předešlých duelů. Nezmátlo jej ani
bílo-černé pruhování hostů ve stylu
Juventusu Turín. Hned v osmé minutě na levé straně zakombinoval
Pospíšil s Papouškem a prvně jmenovaný lahůdkovou střelou vymetl
vzdálenější šibenici – 1:0. Utekly
sotva tři minuty a již čtvrtá střela
domácích na bránu vedla ke zvýšení
náskoku na 2:0. To si na roh z pravé

Tým Františka Jury zdolal Žďár 4:0 a drží první místo o dva body před Třincem

strany naskočil Tomáš Mazouch a
své první branky po návratu domů
dosáhl netradičně hlavou. Ačkoliv
měl
m kolem sebe čtyři protihráče,
zůstal na malém vápně překvapivě
neatakovaný
a mohl si vybrat, kam
n
zamíří.
Vstřelený
gól středního záložníka
V
nabudil
a brzy to opět zkoušel hlan
vou,
v tentokrát si Stanislav Pometlo v
hostující
bráně na první tyči počkal a
h
vytáhl
míč na roh. Trénování tohoto
v
kopu
k si domácí důkladně procvičili,
jjiž ve čtyřiatřicáté minutě ho rozehrávali podesáté. Z toho jubilejního
to Kazár zkusil přímo, ale stejně jako
třeba Pospíšil při hlavičkovém lobu
na zadní tyč nezacílil přesně.
V hostujícím dresu se na Hanou
po desíti letech vrátil bývalý hráč
LeRKu Aleš Chmelíček, na rozdíl
od duelu z 27. září 2002 se ze tří
bodů neradoval. Tehdy v dresu
Kunovic přispěl k výhře 2:1, nyní
se on ani jeho spoluhráči k ničemu
nebezpečnému nedostali. Po dvaceti
minutách se pokusili o dlouhý míč

za obranu, jenže úmysl včas přečetl
Bureš a hlavičkou mimo vápno situaci zachránil. Ke střele na bránu se
hosté dostali jen velmi sporadicky,
takže gólman 1.SK zasáhl do hry
povětšinou pouze při odkopech.
Jen co skončil první poločas, přihnala se nad fotbalový areál krátká, ale
intenzivní přeháňka. Trávník skrápěly provazce vody a návštěvníci
ocenili zastřešené tribuny. Krátce
po znovuzahájení hry déšť ustal
a poslední minuty si pod ostrým
úhlem nenechalo ujít ani podzimní
sluníčko.
Hned v šestačtyřicáté minutě sáhl
hostující kouč Petr Nedvěd k první změně v sestavě a šanci dostal
Martin Hlouš. Zejména fanouškům
Konice dobře známý útočník, v jejím dresu pravidelně nastupoval v
jihomoravské divizi a s týmem se
rozloučil až po sestupu do krajského
přeboru. Ani on ovšem zvrat nepřinesl a stejně jako v prvním poločasu, i nyní se trefovali pouze hráči v
modrém.

Nejprve to dvakrát zkoušel
Hirsch, ale kousek mu chyběl. Napoprvé po Zelenkově
vysunutí přeloboval gólmana
a trefil boční síť, napodruhé
bombou z pravého koutu vápna
přestřelil bližší „vinkl“. Ujala
se tak až hlavička Pospíšila po
rohovém kopu z pravé strany a
deset minut před koncem i přímý „made by“ Petr Pavlík. Byla
to již jeho šestá branka v MSFL.
Domácí stoper obstřelil zeď a z
více než třiceti metrů poslal míč
na bránu, gólman si s kluzkým
předmětem nevěděl rady, neudržel ho a zastavil ho až v bráně
– 4:0. V samotném závěru ještě
mohl přidat pátou branku Lukáš
Zelenka, ale po krásné akci neuspěl.
I tak si hráči 1.SK Prostějov
udrželi první místo a se sedmadvaceti brankami i post nejofenzivnějšího mužstva. Na pět
výher v řadě se pokusí navázat
v sobotu odpoledne v Hulíně.

FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov:
„Hráli jsme kvalitně, myslím si, že jsme hráli hned od začátku dobře.
Poslední dobou se nám daří proměnit hned první šance, to je obrovské
plus. V první půlce jsme dali krásné góly, oni se pak stáhli a zahustili
střed hřiště, takže jsme se tam ke konci půlky hůře dostávali. Ve druhém
poločasu jsme po nějakých pěti deseti minutách začali být aktivní a už to
bylo dobré. Přidali jsme pěkné branky a měli jsme i další šance. Z naší
strany to dnes bylo kvalitní. Hru jsme měli ve své moci a nedovolili jsme
žádný zvrat.“

PETR NEDVĚD – FC Žďas Žďár nad Sázavou:
„Soupeř byl lepší a vyhrál zcela zaslouženě. Prostějov má velice kvalitní
a zkušený mančaft a dneska jsme neměli na to, abychom tu něco uhráli.
Nepřijeli jsme sem prohrát, ale v desáté minutě jsme prohrávali 0:2 a už to
bylo velmi těžké. Mrzí mě, že jsme dostali hned tři branky ze standardních
situací. Připravovali jsme se na to, věděli jsme, že je mají výborně nacvičené, přesto jsme si to nepohlídali. Konkrétně Prostějov byl lepší, ale v jiných
zápasech držíme vyrovnanou partii, nedáváme ovšem šance a sami pak
dostáváme branky. Musíme se prát dál a uvidíme, co to přinese.“

„Dosud jsme razili heslo, že kdo brání, nevěří gólmanovi,“
usmíval se po první podzimní nule stoper PETR PAVLÍK

Prostějov – Po utkání se Žďárem nad Sázavou měl prostějovský obránce Petr Pavlík (na
snímku) hned několik důvodů
ke spokojenosti. Podílel se na
vysoké výhře 4:0, dotáhl se na
nejlepšího klubového střelce
Tomáše Machálka, prací uprostřed obrany po boku Tomáše
Hunala navíc přispěl k premiérovému čistému kontu 1.SK
Prostějov v tomto ročníku. A
pozitivní nálada z něj přímo
sálala.

žených branek bylo moc. Dosud
jsme razili heslo, že kdo brání,
nevěří gólmanovi. Dneska jsme
si ale řekli, že nula je již na řadě.
Sice jsme opět hráli dopředu, ale
soupeř se dostal jen do jednoho
dvou zakončení, nic jiného neměl. Důležité je, že sbíráme tři
body. Myslím si, že výsledky 6:4
a 6:3 bavíme lidi, to se nevídá
moc často. I 4:0 je hezké.
Zdálo se, že vás soupeř
ani moc neprověřil...
„Je to tím, že jsme hráli zodpovědně. Byly tu sice hluchá mísJiří Možný
ta, ale 4:0 výsledek odpovídá
za vše. Myslím si, že jsme hráli
Poprvé v sezoně jste ne- opravdu dobře.“
inkasovali, zaměřili jste
Opět jste si rozšířil gólose víc na obranu?
vý účet. Nepřekvapilo
„Už to byla ostuda, sami jsme si vás, že rána prošla až do bráříkali mezi sebou v šatně, že obdr- ny?

Produktivní obránce. Petr Pavlík stíhá k defenzivním úkolům
přidávat i tvrdé střely z dálky a po utkání se Žďárem se dělí o post
nejlepšího kanonýra Eskáčka.
Foto: Josef Popelka

„Tento gól ani nevím, zda se dá
počítat. Říkal jsem si, jak jsem
to strašně kopl, a ono to tam
spadne... Překvapilo mě to asi
ze všech nejvíc. Takové střely by
asi gólman ve třetí lize pouštět
neměl.“
O přestávce zkropila
trávník krátká průtrž
mračen. Jak jste se na tak
mokrém hřišti cítil?
„Trochu jsme se zděsili, když
jsme nastupovali do druhé půle,
protože to bylo hraniční, ale pak
pršet přestalo. Jako fotbalisté to
máme rádi, pak se může střílet z
dálky. Je to lepší, než aby to bylo
suché a vedro. Po dešti přišlo asi
ideální fotbalové počasí.“
Když jste přišel do Prostějova, říkal jste, že o
MSFL toho moc nevíte a nikdy

jste ji nehrál. O čem vás úvodní kola přesvědčila?
„Nikdo z klubu nevěděl, do
čeho se jde. Ale pomaličku si to
sedá, vyhráli jsme již popáté za
sebou. Myslím si, že soutěž sedí
i nám starším hráčům, jsme docela nahoře. Doufám, že plníme
požadavky vedení, zatím jsme
do pátého místa, jak si přál pan
Černošek.“
Berete to tak, jako že jste
v soutěži obdobou „Dream teamu“, proti němuž se
chce každý ukázat?
„Říkal jsem to již před sezonou.
Mít v sedmi lidech přes patnáct
set prvoligových zápasů, to by
se těžko hledalo i v ligových týmech. Natož ve třetí lize. Je nás
tu sedm starších, ale kluci vidí,
že kvalita tu je. Gólů střílíme

hodně a je to o naší zodpovědnosti směrem dozadu. Kromě
Frýdku, který nás tu vyloženě
přeběhal a přebojoval, byla kvalita vždy na naší straně.“
Od zranění Ivo Zbožínka tvoříte stoperskou
dvojici s Tomášem Hunalem.
Dohromady máte třiasedmdesát let, je to znát proti mladším
útočníkům?
„Zatím bych řekl, že není. My si
vyhovíme. Když jsem přišel já
místo Zboži, tak jsme to trochu
omladili (úsměv). Ani na sebe
nemusíme křičet. Stačí se podívat a víme, kam si ten druhý má
stoupnout. Klobouk dolů před
´Hunym´, téměř ve čtyřiceti si
tady své odkope a trenéra musí
prosit, aby mohl jít dolů a pustil
tam někoho mladšího.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže

Přebor Olomouckého KFS
7. kolo: Opatovice - Kralice 1:0 (1:0) Šigut. 1.
HFK „B“ - Litovel 3:0 (2:0) Pezzotti 2, Korčián.
Hněvotín - Oskava 1:4 (0:0) Láner p.k. - Mičunda,
Barcal, Keller, Gazdík. Kozlovice - Konice „A“
3:0 (2:0) Hegr, Petráš, Dohnal J.. Troubky - Ústí
1:1 (1:0) Čevela - Škařupa. Dolany - Určice 2:5
(1:4) Penc, Šimek - Halouzka 2, Vodák 2, Holly.
Šternberk - Velké Losiny 5:2 (3:1) Vojtášek 3,
Steklý, Hlaváček - Uvízl, Navrátil. Zlaté Hory Želatovice 2:0 (1:0) Biedrava, Burián.
1. Určice
8 6 2 0 23:9 20
2. Kozlovice
8 6 1 1 20:9 19
3. Oskava
8 5 0 3 21:11 15
4. 1. HFK‚“B“‘
8 4 2 2 17:10 14
5. Konice “A“‘
8 4 2 2 13:1014
6. Šternberk
8 4 1 3 19:14 13
7. Želatovice
8 4 1 3 18:17 13
8. Ústí
8 3 3 2 11:14 12
9. Troubky
8 2 4 2 13:15 10
10. Velké Losiny
8 2 3 3 17:18 9
11. Litovel
8 2 3 3 12:16 9
12. Kralice
8 2 1 5 8:17 7
13. Zlaté Hory
8 1 3 4 9:15 6
14. Hněvotín
8 1 2 5 10:16 5
15. Opatovice
8 1 2 5 8:17 5
16. Dolany
8 1 2 5 7:18 5

I.A sk. „A“ muži:
7. kolo: Loštice - Mohelnice „B“ 1:2 (0:0)
Vinkler - Masopust, Horák. Medlov - Písečná
3:0 (3:0) Kloss, Novák, Klabačka. Konice „B“
- Jindřichov 4:2 (3:2) Antl 2,Schön 2 - Špatina,
Tezner. Bludov - Mor. Beroun 1:5 (0:2) Polášek
- Komenda 3, Vlček, Oleják. Leština - Troubelice
1:0 (1:0) Puchr. Šumvald - Štěpánov 1:1 (0:0)
Neset - Všetečka. Štíty - Jeseník 2:1 (2:1)
Čech, Sedláček - Bříza. Nehlášený výsledek
ze 6. kola. Mohelnice B - Konice B 2:2 (0:1)
Masopust,Kožela - Antl,Bednář.
1. Medlov
7 6 1 0 19:4 19
2. Bludov
7 5 0 2 17:1015
3. Jeseník
7 4 2 1 23:11 14
4. Mor. Beroun
7 4 2 1 26:1514
5. Štíty
7 3 1 3 16:1210
6. Konice “B“
7 3 1 3 14:16 10
7. Leština
7 3 1 3 10:1210
8. Mohelnice “B“‘ 7 3 1 3 14:1810
9. Loštice
7 2 2 3 9:9 8
10. Štěpánov
7 2 1 4 12:16 7
11. Troubelice
7 2 0 5 12:16 6
12. Šumvald
7 1 2 4 12:22 5
13. Písečná
7 1 2 4 6:17 5
14. Jindřichov
7 1 2 4 11:23 5

I.A sk. „B“ muži:
7. kolo: Bohuňovice - Haná Prostějov 2:1 (1:0)
Jurčík, Štýbnar - Světlík. Bělotín - Slatinice 1:1
(0:0) Janáček - Vymazal J.. Bělkovice - Hlubočky
3:1 (1:1) Zdráhal, Forejt, Sklenář M. - Stloukal.
Klenovice - Nové Sady 1:2 (1:0) Přikryl - Melichárek
2. Lipník - Dub nad Mor. 5:2 (2:1) Kolařík 3, Baran,
Hurta - Hronek, Neužil. Náměšť na Hané - Kojetín
0:4 (0:1) Lízal, Bosák, Láník, Řezáč. Plumlov Čechovice 1:3 (0:1) Ježek - Jahl 2, Hodulák.
1. Kojetín
7 7 0 0 25:7 21
2. Nové Sady
7 6 1 0 29:3 19
3. Čechovice
7 5 0 2 16:7 15
4. Dub nad Mor.
7 3 3 1 13:10 12
5. Lipník
7 3 1 3 16:1010
6. Bělkovice
7 3 1 3 10:8 10
7. Hlubočky
7 3 1 3 12:1210
8. Klenovice
7 3 0 4 13:13 9
9. Slatinice
7 2 3 2 9:16 9
10. Bohuňovice
7 2 2 3 11:17 8
11. Haná Prostějov 7 1 2 4 4:11 5
12. Bělotín
7 1 2 4 7:22 5
13. Náměšť na Hané 7 1 0 6 4:23 3
14. Plumlov
7 0 2 5 3:13 2
13. Náměšť na Hané 6 1 0 5 4:19 3
14. Plumlov
6 0 2 4 2:10 2

Určice si v Dolanech zastřílely i bez hlavního trenéra
Dolany, Určice/jim – Excelentní bilancí se zatím mohou
pochlubit fotbalisté Sokola
Určice. V podzimní části odehráli již pět utkání na soupeřově trávníku a hned čtyřikrát
byli odměněni třemi body. Po
zápasech v Opatovicích, Kralicích a Kozlovicích to platilo
i pro duel v Dolanech. To se
přitom hosté museli obejít bez
zraněného Michala Skopalíka
i nepřítomného trenéra Evžena Kučery.

1. Beňov
2. Vrchoslavice
3. Hranice ‚“B“‘
4. Hor. Moštěnice
5. Kostelec
6. Tovačov
7. Jesenec
8. Lipová
9. Nezamyslice
10. Radslavice
11. Všechovice
12. Pivín
13. Býškovice
14. Mostkovice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5

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

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

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

17:5 13
13:7 12
15:8 11
13:11 10
10:14 9
10:7 8
10:10 8
11:9 7
7:10 6
9:10 4
9:10 4
6:10 4
6:14 0
1:12 0

favorita. Ještě do poločasu ale
hosté snížili a po přestávce to
bylo z hostující strany volnější.
„Poslední zápasy máme slabší
druhé poločasy a bohužel se to
potvrdilo i tentokrát. Vyklidili
jsme střed pole a soupeři se podařilo čtvrt hodiny před koncem
snížit na 2:4. Začali jsme se obávat o výsledek, teprve na konci
jsme zvýšili na 5:2,“ zamrzelo
ho uspokojení hráčů výrazným
náskokem.
Domácím se tak dařilo vyhrá-

vat souboje po nakopávaných
míčích, hosté si nedokázali dát
balon do nohy. „Konec už jsme
ovšem zase měli ve své režii a
poosmé se neprohrálo. Navíc
nám chyběl trenér, měli jsme jen
jednoho zdravého náhradníka a
zraněného Lose, který naskočil
na poslední minuty,“ oddechl si
Vláčil.
Výsledek 5:2 znamená druhou
nejvyšší výhru týmu v sezoně a potvrzení pozice nejlépe
útočícího mužstva krajského

(1:4)

Kozlovice, Konice/jim – Poprvé bez vstřelené branky
opouštěli trávník hráči konického áčka. V přímém souboji o druhé místo krajského
přeboru nedokázala sestava
Romana Jedličky ani jednou
pokořit kozlovického gólmana a sama naopak inkasovala tři pohledné branky.
Diváci se museli dobře bavit,
hostující hráči a realizační
tým už méně.

„Do desáté minuty měl Adam
Novotný dvě tři gólovky, nedali jsme je. Pak se hrála rovina a rozhodne to gól přímo z
rohu na zadní tyč,“ povzdechl
si unavený Jedlička. To domácí Heger zakroutil míč a ten
skončil bez jakékoliv teče v
bráně.
A nebylo to zdaleka vše. V poslední minutě domácí zvýšili z
téměř čtyřiceti metrů ranou do
šibenice a po pauze přidali třetí

branku jako trest za nezakončený kontr Konice. „Remízové
utkání, které dva rozhodly dva
krásné, ale nezvyklé góly. Byli
jsme jaloví. Náznaky byly, ale
i kdybychom hráli déle, tak gól
nedáme. Z dálky jsme nevystřelili ani jednou, hrajeme to
až do brány,“ charakterizoval
výkon svého týmu.
Při skládání jedenáctky vsadil Jedlička na pokračování
úspěšného výběru a oproti

duelu s Hněvotínem udělal
jedinou změnu. Kvůli práci se
totiž musel obejít bez Martina
Dostála, jeho místo v základu
obsadil Lukáš Malínek. Toho
pak hned po pauze nahradil Jakub Kořenovský.
V tomto týdnu čeká i Konické
dvojnásobná porce utkání. Ve
středu to bude duel s Oskavou,
v sobotu pak s Troubkami.
Oba duely na konickém pažitu
začínají v šestnáct hodin.

Ve druhém poločase nás soupeř více
přitlačil a potrestal dvěma šťastnými góly. Musel jsem pro zranění
střídat, závěr jsme hráli již vabank,
bohužel se nám vyrovnat nepodařilo. Kluci odvedli nadstandardní
výkon. Soupeř měl herní převahu a
více štěstíčka, přes to všechno to byl
náš nejlepší výkon. Pro oko diváka
to byl opravdu výborný fotbal. Jsem
rád, že se po dlouhodobém zranění
Hodnocení trenéra Klenovic
vrátil Zikmund, který je obrovským
Milana Nekudy:
„Od první minuty mělo utkání ob- příslibem do našich řad.”
rovský náboj, výbornou úroveň.
Sokol Konice „B“
Hráli jsme s nejlepším mužstvem
TJ OLPA Jindřichov
soutěže, na což jsme se dobře při4:2 (3:2)
pravili. Nové Sady byly o něco
fotbalovější, my jsme spoléhali na Branky Konice „B“: Antl 2, Schön
brejky, které nám vycházely. Za sta- 2. Rozhodčí: Dömisch – Tomevu 1:0 v náš prospěch šel Rozehnal ček, Balún. Sestava Konice „B“:
sám na brankáře hostí, bohužel těs- Mühlhauser – L. Bílý, Cetkovský
ně minul, to byl velice důležitý mo- (43. Malínek), Burget, Jurník –
ment. Hosté by to jen těžko otáčeli. Antl, Schwarz, Křeček, Kořenov-

Prostějovsko/jp – Podzimní část I.A třídy má za sebou již sedm
odehraných kol, ve kterých se dá již pomalu vypozorovat, jak si
budou zástupci prostějovského regionu vést i v nadcházejících
kolech. Nejlépe si vedou borci z Čechovic, kteří své postavení potvrdili v derby s Plumlovem. Ten má opačné problémy,
nachází se na chvostu tabulky a čeká na první letošní výhru.
Klenovice a Konice „B”, která hraje v I.A třídě sk. A, se drží v
poklidném středu tabulky. Prostějovská Haná stále hledá svého kanonýra, aby mohla pomýšlet na větší bodový zisk.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík (65. O. Petržela), Peka, Vaněk, Ján – Bokůvka, Holly (82. Los), Matoušek, Hochman – Halouzka, Vodák.
Trenér: Miroslav Vláčil.

Kralice bojovaly v Opatovicích proti čtrnácti a prohráli
„Byl to obdivuhodný výkon na Oscara,“ ocenil výkon rozhodčích trenér Petr Gottwald

Opatovice, Kralice na Hané/jim
– Určice v Opatovicích vyhrály,
Konice u nováčka před dvěma
týdny remizovala, Kralice tu na
body nedosáhly. Hosté podali
podle kouče Petra Gottwalda
velice špatný výkon a zaslouženě prohráli, stejně tak ho ale
zklamal i výkon trojice arbitrů
Knoll, Slabý, Vičar, která pomohla domácím udržet nulu až
do konce.
„Málo jsme drželi míč vepředu,
do gólových šancí jsme se nedostávali. Ztratili jsme tam tři body a
náš výkon nebyl ideální,“ přiznal
po utkání zklamaný Gottwald.

Mrzela ho nepohlídaná standardka a vrácený míč do vápna, jenž
skončil jedinou brankou, ještě
víc ho ale namíchl styl řízení zápasu. „Byl to vynikající výkon ze
strany sudích pro domácí. V páté
minutě měla přijít červená karta
za faul na pronikajícího Cibulku,
v desáté minutě jsme dali regulérní gól, ofsajd nebyl. Otočené
fauly, žluté karty místo domácích
za brutální fauly jsme inkasovali my po normálních soubojích.
Tohle byl obdivuhodný výkon na
cenu Oscara, od všech tří,“ pustil
se nezvykle do tria s píšťalkou a
praporky.

Vlastní hráče pochválil za vstup
do utkání, prvních deset minut
bylo podle jeho gusta. Přestože
Kraličtí hráli proti poslednímu
celku, který do tohoto duelu jako
jediný nevyhrál, o podcenění z
hostující strany se podle Gottwalda nejednalo. K bodům ale
bylo dál než obvykle. „Vím moc
dobře, že vždy si rozhodčí s utkáním může dovolit cokoliv. Mírně
nakloněnou rovinu pro domácí
bych možná toleroval, ale tohle
bylo stoprocentní a bohužel nás
to poškodilo. Nemohli jsme se
dostat do tlaku,“ hořekoval.
Domácí mohli své vedení ještě

zvýraznit, ale s brejky si spolehlivý Urbánek poradil a penaltu
ve druhém poločase Opatovičtí
zahodili. „Mohlo se to pískat na
obě dvě strany. Dva hráči jdou
do balonu, jeden zařve a spadne
na zem. Chápu, pro domácí se
tak připískává,“ komentoval to
Gottwald.
Do utkání již mohl nasadit i novou posilu Jana Dočkala, kmenový hráč 1.SK Prostějov odehrál
na postu defenzivního záložníka
celých devadesát minut. Kouče
nezklamal výkonem ani disciplínou. Stejně jako zbylí hráči splnil
pokyny, udržel nervy a vyvaroval

liv tečoval, skončil v autu. Ve
14. minutě pronikl kapitán domácích Aleš Fryčák po chybě
hostující obrany před gólmana
Hanáků, ale Pastyřík byl ve
vzájemném souboji úspěšnější. Hosté se pomalu dostávali
z tlaku domácích, avšak střela
Trnavského ve 28. minutě neměla patřičnou přesnost. Také
domácí zahrozili ve 37. minutě,
když aktivní Jurčík sám před
gólmanem kopnul míč vedle
Pastyříkovy branky.
Do druhého poločasu nastoupila Haná se snahou vyrovnat
skóre a v 50. minutě se jim to
za přispění domácí obrany podařilo. Světlík využil fatální
chyby domácích beků a špatného vyběhnutí Dittricha, kterého
obešel, a z úhlu trefil prázdnou
branku - 1:1. V této fázi zápasu

byli prostějovští Hanáci herně
lepší a zatlačili domácí na jejich polovinu. Střela Mašíka v
54. minutě však hostům vedení nepřinesla. Naopak domácí
se otřepali a v 64. minutě šli
do vedení znovu oni. Na hranici vápna se uvolnil Michal
Štýbnar a ostrou střelou zvýšil
na 2:1. Hanáci se přesto snažili bojovat a v přemíře snahy
jejich přihrávky nenacházely
adresáta. V 72. minutě hostující
Trnavský posunul míč hlavou
ke Kolkopovi, ale jeho střelu
gólman Dittrich nadvakrát zachytil před brankovou čarou.
Ještě v 80. minutě prověřil stejný hráč brankáře Dittricha, ale
ten akrobatickým zákrokem i
tuto šanci Hanáků zmařil. A tak
Haná odjížděli z Bohuňovic do
Prostějova bez bodu...

FK Kozlovice
Sokol Konice

Klenovice na Hané
nepohrál
rý ještě na podzim nepohrál,
FK Nové Sady
mohou Určice již ve středu od
1:2 (1:0)
16 hodin proti Litovli a poté v
neděli taktéž od 16 hodin proti
Branka Klenovic: 17. Přikryl
Šternberku.
Rozhodčí: I. Antoníček – Přikryl,
Vachutka
Sestava Klenovic: Špalek – Chytil,
Rušil, Cetkovský T., Liška – Hladík, Slaměnec (76. Cetkovský) R.,
Rozehnal, Šubrt (70. Zikmund) –
Přikryl (50. Laník), Labounek. Trenér: Milan Nekuda.

3:0
(2:0)

Rozhodčí: Boček – Motal, Knoll ml.

Sestava Konice:
Kmecik – Rus (75. Bílý), Cetkovský, Řehák, Růžička – Malínek
(46. Kořenovský), Bednář (75. Schwarz), Klobáska, Schön, Směták – Novotný.
Trenér: Roman Jedlička.

FKM Opatovice/Všechovice
FC Kralice na Hané
Rozhodčí: Knoll – Slabý, Vičar

Sestava Kralic:
Urbánek – Neoral, Martinka (75. Z. Petržela), Kocourek, Chvojka (50. Trnavský) – Dočkal – Valtr, Vybíhal, Vitásek (88. Jamrich) – Cibulka, Lehký.
Trenér: Petr Gottwald

se vyloučení i zbytečné žluté karty. „Mrzí mě, že naskočil zrovna
do takového zápasu, kde to bylo
na hraně slovní diskuse s rozhodčím. Věděl jsem, že technicky je
na tom dobře, ale nevěděl jsem,
jak na tom byl tréninkově. Je na
něm vidět, že dlouhou dobu kva-

litně netrénoval, ale časem se do
toho dostane,“ věří Gottwald.
Na cestě za rozmnožením sedmi
získaných bodů stojí teď před
Kralickými dvojice Ústí a Hněvotín. Na půdě prvního z nich
hraje ve středu odpoledne, druhého hostí v sobotu od čtyř.

Haná padla u dalšího nováčka v Bohuňovicích
2:1

Tatran Bohuňovice
TJ Haná Prostějov

(1:0)

Branky: 4. Jurčík, 64. Štybnar - 50. Světlík.
Rozhodčí: Vyroubal - Polanský, Kubíček. Žluté karty: Jurčík,
Fryčák Mojmír, Veselský - Strouhal, Světlík. Diváků: 120

Sestava Konice:
Pastyřík - Zbožínek, Krč (28. Vyskočil), Kolář, Chum - Kolkop,
Strouhal (46. Varga), Mašík, Trnavský - Zatloukal, Světlík.
Trenér: Daniel Kolář

Dittrichov branky. To domácí
byli ve 4. minutě daleko úspěšnější a střelou Jurčíka z dvaceti metrů šli do vedení – 1:0. V
následující minutě zahrával domácí Fryčák trestný kop, jeho
ostrý centr prolétl pokutovým
územím hostí a aniž ho kdoko-

I.B sk. „B“ muži:

7. kolo: Černovír - Drahlov 2:3 (2:1) , Lutín - Červenka
2:2 (1:1), Velký Týnec - Haňovice 3:1 (1:0), Doloplazy Protivanov 3:3 (0:0), Brodek u Př. - Kožušany 5 : 1 (2:0),
Slavonín - Chválkovice 0:0. Maletín - Velká Bystřice
nehlášeno.
1. Chválkovice
2. Červenka
3. Velký Týnec
4. Kožušany
5. Slavonín
6. Maletín
7. Doloplazy
8. Černovír
9. Lutín
10. Brodek u Př.
11. Drahlov
12. Haňovice
13. Velká Bystřice
14. Protivanov

7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7

3
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

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

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

15:7 13
21:14 13
13:10 13
12:13 12
16:13 11
14:12 11
16:13 9
12:12 9
10:12 9
14:15 8
16:19 8
10:14 6
4:12 6
10:17 4

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Krajský přebor starší dorost

Krajský přebor mladší dorost

7. kolo: Čechovice - Mohelnice 3:0 (1:0)
Němeček, Nejedlý, vlastní. Konice - Černovír
2:1 (2:0) Bílý, Drešl - Slouka. 1.FC Vikt. Přerov
- Nemilany 2:0 (0:0) Zakvet, Bartók. Velký
Týnec - Šternberk 3:3 (3:1) Werner 2, Ledvina
- Stach 2, Hlaváč.

6. kolo: Čechovice - Mohelnice 2:1 (1:1) Vincourek, Wenlich - Ryba P. Konice - Černovír
0:3 (0:1) Onderka, Marta, Guskovič. 1.FC Vikt.
Přerov - Nemilany 7:0 (4:0) Hradilík 2, Koutný 2,
Ilík, Raška, Skopal.

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
3
2
1
1

0
0
1
0
1
3
1
0

2
2
2
3
3
2
5
6

27:8 15
25:11 15
20:14 13
16:14 12
9:1610
19:27 9
13:23 4
12:28 3

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

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

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
3
1
1
0

1
2
1
0
1
0
1

0
0
1
3
4
5
5

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

20:6 16
24:8 14
23:5 13
14:15 9
9:18 4
6:26 3
4:22 11

7. kolo: Kostelec - Mor. Beroun 8:2 (3:1), Lipník Hor. Moštěnice 3:1 (1:0), Opatovice - Nové Sady 0:1
(0:1) , Litovel - Hlubočky 9:1 (5:1), Náměšť na Hané
- Určice 5:2 (1:1), Doloplazy - Brodek u Př. 8:3 (6:0),
Tovačov - Želatovice 2:1 (0:1). Nehlášený výsledek
6.kola. Hlubočky - Náměšť na Hané 9:2 (5:1) .
1. Nové Sady
6 6 0 0 33:5 18
2. Opatovice
7 6 0 1 32:10 18
3. Doloplazy
7 4 2 1 32:16 14
4. Lipník
7 4 1 2 17:12 13
5. Litovel
7 4 0 3 35:24 12
6. Hlubočky
7 4 0 3 24:22 12
7. Kostelec
6 3 1 2 23:1610
8. Hor. Moštěnice 7 3 1 3 18:22 10
9. Mor. Beroun
7 3 0 4 18:28 9
10. Tovačov
7 3 0 4 10:25 9
11. Želatovice
7 2 1 4 18:26 7
12. Brodek u Př.
7 1 1 5 18:35 4
13. Náměšť na Hané 7 1 1 5 18:38 4
14. Určice
7 0 0 7 6:23 0

Michal JURČÍK - Sokol Bohuňovice:
„Vzhledem k tomu, že jsme měli šňůru tří zápasů, kdy se nám nedařilo a chybělo nám štěstíčko, tak jsme se dostávali do šancí a první
poločas soupeře přehrávali. Prvních patnáct minut druhého poločasu jsme po zbytečném gólu šli do kolen a zvedli jsme se po druhé
vstřelené brance. Náš mančaft je mladý a zrajeme. V první půlce jsme
neproměnili řadu šancí a jsem rád, že kluci zabojovali. Cením si vítězství se zkušeným soupeřem.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„První poločas byl z naší strany jeden z nejhorších, který za
deset let trénování tohoto mužstva pamatuji. V druhém poločase nastalo chvilkové zlepšení, kdy nám domácí pomohli polovlastním gólem, ale poté se naše hra vrátila do starých kolejí
a my zaslouženě prohráli.“

branek a trefil se již i o tři soutěže výš.
„Věděli jsme o tom, že dává
góly. Potýkáme se s neproměňováním šancí a sháněli jsme
hráče do ofenzivy,“ vysvětlil
jeho angažování Walter. A zatím
může být spokojen.
Při své premiéře v kosteleckém
dresu ještě únik sám na gólmana
nedal a prohru 1:3 v Tovačově
neodvrátil, proti Nezamyslicím
však své zaváhání napravil. V

malém okresním derby se na
drtivé výhře 5:0 podílel hned
dvěma zásahy a Kostelečtí tak

i díky němu vyhráli čtyři z pěti
posledních utkání.

ský, Schön (90. F. Bílý) – Mohelník (86. M. Drešr). Trenér: Roman
Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
„V šesté minutě jsme vedli 2:0,
ve dvaadvacáté už to ale bylo 2:2.
Mysleli jsme si, že branek dáme
deset, místo toho to bylo za patnáct
minut vyrovnané. Neubránili jsme
jednu standardku a špatně jsme si
pohlídali ofsajd. Po půlhodině jsme
se opět dostali do vedení a druhý
poločas byl klidnější a opatrnější
z obou stran, navíc Martin Schön
prošel celé hřiště a zvýšil na 4:2.
Fotbalově jsme byli daleko lepší a
utkání se dohrávalo v poklidu. Posunuli jsme se do středu tabulky a
kdybychom nezaváhali v prvním
kole s Lošticemi nebo potom s
Troubelicemi, mohli jsme mít ještě
minimálně o tři body víc.“

fotbalistkou vévodí lize

Hodonín, Prostějov/jp - Olomoucké fotbalistky i s Ivonou
Štěpánkovou, rodačkou z Prostějova, zajížděly již ke třetímu
kolu na půdu Hodonína, odkud
si přivezly vysokou výhru.
„Díky disciplinovanosti a efektivitě v zakončení se holky mohly
radovat ze zaslouženého vítězství.
Výhru si jednoznačně zasloužily,
soupeřky k ničemu vážnějšímu
nepustily. Projevuje se ta dřina,
kterou holky na tréninku absolvují,” vyzdvihnul příčinu úspěchu
svých svěřenkyň trenér Radovan
Dluhý-Smith. Ty tak po třech
odehraných kolech jako jediné
nepoznaly hořkost porážky a vedou tabulku II. Moravské ženské
ligy. Svůj úspěšný vstup do no-

vého ročníku budou mít možnost
fotbalistky Olomouce potvrdit již
tuto sobotu na domácím hřišti ve
Chválkovicích, soupeřem jim budou silné Horní Heršpice.

FC Nesyt Hodonín
1.FC Olomouc
0:7 (0:4)
Branky: 4. Pavláčková, 13. Samsonková, 23. Hýlová, 45. Drahníková, 75. Antalíková, 80. Peňázová, 86. Černá
Sestava Olomouce: Pospíšilová
– Havlíčková, Robotová, Antalíková, Samsonková – Černá, Drahníková (72. Kopečková), Vítková,
Hýlová – Pavláčková, Štěpánková
(70. Peňázová). Trenér: Miloslav
Novotný, Radovan Dluhý-Smith.

I.B třída: Lipová, Pivín i Kostelec braly všechny body
Prostějovsko/jim – Drtivá výhra Kostelce nad
Nezamyslicemi, šťastná výhra Lipové při přestřelce
v Mostkovicích, hattrick pivínského Davida Šišmy
proti Tovačovu. To byly tři nejvýraznější momenty
7. kola I.B třídy. Na body dosáhl ještě Protivanov
po divokém závěru v Doloplazech, Jesenec i
Vrchoslavice opět prohrály.

1:0
(1:0)

www.vecernikpv.cz

Kostelec na Hané/jim – Vítanou posilu do útoku přivedli
kouči Petru Walterovi funkcionáři Kostelce. K pravidelnému účastníkovi I.B třídy přichází na hostování do konce
podzimu kanonýr Jan Maška.
Kmenový hráč Kladek se stal
loni s jednadvaceti zásahy druhým nejlepším střelcem III.
třídy a dispozice zakončovatele
potvrzuje i letos. V úvodních
osmi kolech IV. třídy přidal šest

I.A třída: Čechovice uspěly i v dalším derby, úspěšná i Konice „B” Olomoucké ženy i s prostějovskou

Branky: 4. a 30. Halouzka, 32. a 88. Vodák, 22. Holly
Rozhodčí: P. Dorušák – Motlíček, Křepský

přeboru Třiadvacet branek v
přeboru.
osmi zápasech dává průměr
téměř tři branky na utkání. Potvrdit tato čísla i post nejlepší
obrany a jediného celku, kte-

sport@vecernikpv.cz

Konice srazily výstavní branky a vrátila se s prázdnou

Bohuňovice/ol, pk - V osmém
kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS zavítali prostějovští Hanáci na půdu nováčka
soutěže do Bohuňovic.
Hned v první minutě zápasu se
I.B sk. „A“ muži:
hosté dostali do šance, ale hla7. kolo: Beňov - Vrchoslavice 2:0 (1:0) Hrabovský, vička Světlíka skončila vedle
Ďopan. Jesenec - Býškovice 1:3 (1:1) Takáč Doležal, Hlaváč, Mikulík. Radslavice - Všechovice
0:4 (0:1) Kozák 2, Hulman, Přikryl. Mostkovice Lipová 2:3 (0:1) Musil, Šlambor - Koudelka, Liška,
vlastní. Hranice „B“ - Hor. Moštěnice 1:0 (1:0)
Pokorný. Kostelec - Nezamyslice 5:0 (2:0) Maška
2, Menšík, Baláš, Vařeka. Pivín - Tovačov 3:2 (2:0)
Šišma 3 - Nemrava, Bukovec.

Koučování mužstva se ujal asistent Miroslav Vláčil a možná ani
sám nečekal, jak skvělý úvod
mu hráči připraví. Neuběhla ještě ani první pětiminutovka a už
se trefil Petr Halouzka, o dvacet
minut později zvýšil David Holly, po půlhodině přidal svou druhou branku opět Halouzka a ve
32. minutě upravil Petr Vodák
již na 4:0.
„První poločas kluci plnili to,
co jsme si řekli před zápasem,“
těšilo Vláčila potvrzení role

2:5

FC Dolany
TJ Sokol Určice

608 706 148

Maška už střílí góly za Kostelec

FC Kostelec na Hané
TJ Haná Nezamyslice
5:0 (2:0)
Branky: Maška 2, Menšík, Baláš,
Vařeka. Rozhodčí: Knop – Navrátil, Dokoupil. Sestava Kostelce:
Drčka – Synek, Walter, Gréza,
Merta – Chytil (65. Vařeka), Baláš,
T. Menšík, Grepl – Hon (55. Vyhlídal), Maška (75. Lužný). Trenér:
Petr Walter. Sestava Nezamyslic:
Matoušek – Lakomý (46. Hájek),
Pavelka, Návrat, R. Fialka – T.
Přidal, Přikryl, J. Přidal, V. Fialka
– Moravec (70. Horák), Musil. Trenér: Drahomír Crhan.

zkrátka hrůza a děs. Kostelec byl ve
všech činnostech jednoznačně lepší, bojovnější. Hrál důrazný fotbal s
nasazením, s neustálých pohybem
na hřišti a my jsme to v žádném případě neustáli. U všech balonů, ve
všech soubojích jsme byli pozdě,
nevyhráli jsme ani jednu hlavičku.
Nahrávali jsme soupeři, z obrany
nešel slušný balon. Za celý zápas
jsme jednou vystřelili na bránu. Jeli
jsme si pro bod nebo pro body, ale
na takový zápas je lepší rychle zapomenout.“

TJ Sokol Mostkovice
SK Lipová
2:3 (0:1)
Branky: Musil, Šlambor – P. Koudelka, vlastní, Liška. Rozhodčí:
Navrátil – Menšík, Knop. Sestava
Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal,
Suchomel (46. Musil), Milar, V.
Vojtíšek – Dadák (85. Škobrtal),
M. Vojtíšek, O. Zapletal, Hanák
– Chmelař (82. Kapounek), Šlambor. Trenér: Jiří Kamenov. Sestava
Lipové: Abrahám (70. Jelínek) –
Šmíd, Spáčil, Barák, Žilka – Liška,
Macourek (75. Barták), Růžička, P.
Koudelka – Vlček, Bross. Trenér:
Jaroslav Ullmann.

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Museli jsme udělat nějaké změny,
protože na pátečním tréninku se
nám zranil Marek Začal, úplně v
pořádku nebyl ani Pavel Vyhlídal.
Zápas se ale vyvíjel hned od začátku v nás prospěch. V sedmnácté
minutě jsme dali na 1:0, ve dvacáté na 2:0 a hráči si pak mysleli, že
soupeř se porazí sám. O přestávce
přišla důrazná a hlasitá domluva a
druhá půlka byla o něčem jiném.
Rychle jsme zvýšili na 3:0 a pak
už to byla jednoznačná záležitost.
Prakticky ve všem jsme byli lepší,
zápas byl jednoznačně v našich
rukách. Byli jsme rychlejší, důraznější, oni si za devadesát minut
nevypracovali vůbec nic. Obrana
hrála výborně, o čemž svědčí nula.
Chválím ji.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Katastrofa. Hráli jsme dobrý fotbal, šance jsme ale neproměnili a
po poločase jsme prohrávali 0:1. Ve
druhém poločase se soupeř jen bránil a nepředvedl vůbec nic, ani ze
standardek. Po rohu jsme si ale dali
vlastní gól na 2:2 a v poslední minutě dostali na 2:3. To nás zlomilo.
Myslím si, že jsme měli vývoj pod
kontrolou, ale rozhodčí to zdaleka
neměl pod kontrolou. Upřel nám
gól, kdy zamával ofsajd, který ne-

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Marnost nad marnost. Chyběl
nám gólman i Kamil Oulehla, zranil se nám předstoper a je pravda, že
to poznat bylo. Herní projev byl ale
oproti Hranicím neporovnatelný,

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

8. kolo: MFK Karviná - Vítkovice 1919 2:0, 1.SC
Znojmo - HFK Olomouc 3:1 (2:0), Frýdek-Místek - FC
Hlučín 5:1 (3:0), SK Líšeň - Vyškov 2:1 (2:1), HFK
Třebíč - Hodonín 3:4 (1:1), Sigma Olomouc - Kroměříž
5:1 (3:0), MSK Břeclav - 1.SK Prostějov 1:1 (0:1).
1. MFK OKD Karviná 8 7 0 1 21:10 21
2. SK Sigma Olomouc8 6 1 1 28:6 19
3. MFK Frýdek-Místek8 6 0 2 19:12 18
4. SK Slavia Kroměříž 7 5 0 2 13:10 15
5. 1.SC Znojmo
7 4 2 1 15:10 14
6. SK Líšeň
8 4 0 4 12:12 12
7. RSM Hodonín 7 3 2 2 12:9 11
8. 1.SK Prostějov 7 3 1 3 13:1410
9. FC Hlučín
7 2 2 3 10:14 8
10. FC Vítkovice 1919 7 2 2 3 3:8 8
11. 1.HFK Olomouc 7 2 1 4 8:20 7
12. MFK Vyškov
8 1 3 4 11:13 6
13. FK Fotbal Třinec 7 1 1 5 4:10 4
14. MSK Břeclav
8 0 3 5 7:16 3
15. Horácký FK Třebíč 8 0 2 6 12:24 2

9.kolo: Kroměříž - Fastav Zlín 2:1, 1.SK
Prostějov - Frýdek-Místek 2:1 (2:0), FC
Hlučín - MFK Karviná 1:2 (0:1), 1.SC Znojmo
- Vysočina Jihlava 1:7 (0:5), Baník Ostrava
- SFC Opava 5:1 (1:1), Vyškov - Sigma
Olomouc 0:4 (0:3), 1.FC Slovácko - MSK
Břeclav 6:1 (4:1), HFK Olomouc - Fotbal
Třinec 3:0 (2:0), Hodonín - Zbrojovka Brno
1:2 (0:2
1.FC Vysočina Jihlava10 9 0 1 38:8 27
2.FC Baník Ostrava 9 8 1 0 51:10 25
3.MFK OKD Karviná 9 7 1 1 19:13 22
4.SK Sigma Olomouc 9 7 0 2 39:6 21
5.1.FC Slovácko
9 6 2 1 44:8 20
6.FC Zbrojovka Brno 10 6 2 2 33:11 20
7.FC Fastav Zlín
9 5 2 2 39:16 17
8.Slezský FC Opava 9 5 2 2 19:15 17
9.1.SC Znojmo
9 3 2 4 23:29 11
10.SK Slavia Kroměříž9 3 2 4 11:35 11
11.RSM Hodonín 9 2 3 4 13:23 9

12.FK Fotbal Třinec 9
13.Městský SK Břeclav9
14.1.HFK Olomouc 9
15.FC Hlučín
9
16.FK Frýdek-Místek 9
17.MFK Vyškov
9
18.1.SK Prostějov 9

2
2
1
1
1
1
1

1
0
3
2
1
0
0

6
7
5
6
7
8
8

12:27
11:36
10:40
10:26
10:25
4:24
9:43

7
6
6
5
4
3
3

Okresní přebor mladších
žáků
3.kolo: Brodek u PV-Čechovice 1:4 (1:1), branky:,
Brodek u Konice-Otaslavice, Pivín-Klenovice 9:2 (2:0),
branky:, Plumlov-Bedihošť, Kralice-1.SK Prostějov 1:2
(0:1), branky:, Přemyslovice-Nezamyslice 5:5 (3:3),
branky:, Haná Prostějov-Olšany 1:9 (0:3), branky:.
7.kolo: Pivín-Čechovice 2:8, Plumlov-Brodek u Konice
0:2 (0:0), branky:, Kralice-Brodek u PV 3:1 (1:0), branky:,
Přemyslovice-Otaslavice 8:2, Haná Prostějov-Klenovice 1:1,
Olšany-Bedihošť 14:0, Nezamyslice-1.SK Prostějov 3:15.

byl, a neodpískal penaltu po faulu
na Martina Vojtíška. Bohužel přicházíme o body a čekám, kdy nám
fotbalové štěstí začne přát. Lipová
se ve druhé půli dostala jen ke třem
zakončením mimo bránu a dáme
si dva vlastence. Za každou chybu
jsme potrestaní.“
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Bylo to atraktivní, bojovné, rychlé. První půlku jsme byli lepší, hráli jsme velice dobře v defenzivě.
Dali jsme z brejku branku, domácí
sice zahodili dvě šance, ale ani my
jsme další možnosti nevyužili. Ve
druhém poločase jsme to zbytečně
otvírali, domácí chodili do brejků
a otočili stav na 2:1. Vyrovnávací
gól jsme dali po chybě gólmana,
jenž si míč srazil do brány. Byl to
remízový zápas, oba týmy zahazovaly šance. Ale v devadesáté
minutě potvrdil Martin Liška po
chybě obrany své střelecké schopnosti a dal vítěznou branku. Na
krátkém hřišti se nedá moc kombinovat, domácí hned nakopnou míč
dopředu a je to souboj na souboj.
Výsledku by odpovídala remíza,
domácí ale udělali chybu a my
jsme měli štěstí.“

SK Jesenec
FK Býškovice/Horní Újezd
1:3 (1:1)
Branka Jesence: Takáč z penalty.
Rozhodčí: Lasovský – Krutovský,
Milar. Sestava Jesence: Kýr – Václavek, Klicpera, Burian, Horák –
Čížek (67. Laštůvka), L. Burget,
Takáč, Tyl (52. P. Mrňka) – J. Tichý, P. Tichý. Trenér: Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Jsem rozčarovaný z toho, že
nedáváme góly. Hráči stojí před
prázdnou brankou a nedají to. Nevím, kde je zakopaný pes. Přestože pršelo, hrál se dobrý fotbal, ale
naše koncovka je poslední tři čtyři
zápasy kritická. Měli jsme osm
šancí, pět tutovek a dáme gól pouze z penalty. Místo aby nás nakopla, tak se kluci zalekli. Budu si muset s hráči sednout a v klidu to
probrat, co dál. Připadá mi, že
21
pokračoval strach o výsledek
17
z I.A třídy. Fotbal se hraje na
16
góly a my je neumíme dávat.
13
To je naše slabina. Chtěl bych
pochválit pomezní rozhod11
čí, byli výborní. Soupeř hrál
9
dobrý fotbal a zaslouženě vy9
hrál. Nebránil v devíti lidech,
9
ale hrál ofenzivní fotbal a ze
8
čtyř šancí dal tři góly.“

1. Čechovice
7 7 0 0 45:7
2. 1.SK Prostějov 8 5 2 1 54:19
3. Olšany
7 5 1 1 45:20
4. Pivín
7 4 1 2 35:19
5. Přemyslovice 7 3 2 2 28:29
6. Otaslavice
6 3 0 3 17:24
7. Brodek u PV
7 3 0 4 12:20
8. Kralice
7 3 0 4 17:28
9. Haná Prostějov 7 2 2 3 25:29
10. Nezamyslice
7 2 2 3 31:43 8
11. Klenovice
6 1 1 4 20:22 4
12. Bedihošť
6 1 1 4 18:39 4
13. Plumlov
5 1 0 4 11:15 3
14. Brodek u Konice 7 1 0 6 6:50 3
Kanonýři: 12 - Ježek Jan (Pivín), 9 - Pátek Tomáš
(Klenovice), Vyhlídal Jakub (1.SK Prostějov), 8 Pospíšil Antonín (Olšany),

TJ Sokol Pivín
TJ Sokol Tovačov
3:2 (2:0)
Branky Pivína: 4., 40. z
penalty a 72. Šišma. Rozhodčí: Krutovský – Majer,
Milar. Sestava Pivína: Dostál
– Švéda, Nakládal, Novák,

Cibulka – Bartoník (65. Nesvad- man Šmíd.
bík), Tydlačka (75. Prášil), Vrba, Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Šišma – Fialka, Sedlák (88. KovaRomana Šmída:
řík). Trenér: Pavel Zbožínek.
„Do Beňova jsem jel s obavami,
že si v improvizované sestavě
Hodnocení trenéra Pivína
přivezeme pořádný ranec. NaPavla Zbožínka:
konec jsem spíše zklamaný, že si
„Je to překvapivý výsledek, ale nevezeme aspoň bod. Zejména po
my jsme body museli udělat. Za- druhém poločase, kdy jsme byli
čali jsme dobře a hned ve čtvrté lepší. Ale bohužel jsme neproměminutě jsme po tečované střele nili řadu šancí a hraje se na góly.
dali branku. Do poločasu jsme Domácí jsme k ničemu až tak
z penalty po ruce zvýšili. Po nepustili, nepřehráli nás a vyhrál
návratu jsme začali defenzivně, šťastnější. Po ztrátě v rozehrávce
soupeř nás zatlačil a snížil. Brzy nám dali gól do šatny, druhý padl
jsme ale z trestného kopu zvý- z penalty v posledních minutách,
šili na 3:1 a hosté snížili až pět kdy fauloval střídající Coufalík.
minut před koncem. Tlačili, ale Musím pochválit mužstvo za
my jsme výsledek uhájili. Teď předvedený výkon, čekal jsem,
s Nezamyslicemi to bude derby, že Beňov předvede něco víc. Asi
chceme ale konečně dovézt body jsme jim to znepříjemnili. A to
i zvenku.“
nám chyběli Holub, Horák starší,
Michal Fousek, Hradil, Jozek. PoFC Beňov
lášek a Lacina hráli se zraněními a
TJ Sokol Vrchoslavice
Vymětal s teplotou.“
2:0 (1:0)
Doloplazy
Rozhodčí: Kadaník – Oulehla,
TJ Sokol Protivanov
Lasovský. Sestava Vrchoslavic:
3:3 (0:0)
Jurčík – Olšanský (75. Coufalík),
Zdražil, Novák, Spiller – Zatlou- Branky Protivanova: 52. Kropáč,
kal, Horák ml., Lacina, Polášek, 73. F. Pospíšil, 86. R. Sedlák. RozJ. Fousek – Vymětal. Trenér: Ro- hodčí: Bartůněk – Hodaň, Silný.

Sestava Protivanova: R. Vybíhal
– Ženata, J. Vybíhal, Dvořák, M.
Bílek (78. Blézl) – Grulich, R.
Sedlák, M. Pospíšil, Kropáč – F.
Pospíšil, T. Pospíšil (17. Nejedlý).
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„První poločas se odvíjel spíše
uprostřed hřiště, brzy po pauze
dali domácí ze standardky gól.
Velmi rychle ale krásnou střelou
vyrovnal Kropáč, poté František
Pospíšil využil nájezd na gólmana.
Deset minut před koncem soupeř
srovnal, opět ze standardky. Na 3:2
dal opět sám na brankáře Radek
Sedlák, byl to asi jeho třetí nájezd.
Domácí hned vyrovnali, do třetice
ze standardky. Od té doby jsme
bez přehánění pětkrát šestkrát šli
sami na gólmana, ale neproměnili
jsme to ani jednou a zápas skončil
3:3. Útok byl lepší než obrana. Jak
u nás, tak na straně soupeře. Pro
diváka to byl krásný fotbal, pro
trenéry infarkt. Jsem ale spokojen,
vezeme si aspoň bod, ale dlouho
jsme sahali po vítězství. Doufám,
že nás to odrazí k lepším výkonům
a posuneme se doprostřed, na což

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
8. kolo: Hulín - 1.SK Prostějov (sobota 29.9.,
16.00, rozhodčí Priesol - Vojkovský, Cieslar).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
15. kolo, středa 26. září, 16.00: Ústí - Kralice, Konice - Oskava, Určice - Litovel.
8. kolo: Kralice - Hněvotín (sobota 29.9., 16.00),
Konice - Troubky (neděle 30.9., 16.00), Určice Šternberk (neděle 16.9., 16.00).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
8. kolo: Jeseník - Konice „B“ (neděle 30.9., 16.00).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
8. kolo, sobota 29. září, 16.00: Haná Prostějov
- Lipník, Slatinice - Klenovice na Hané, Plumlov
- Bělotín, Čechovice - Hlubočky (neděle 30.9.,
16.00).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
Dohrávka 4. kola: Všechovice - Pivín (čtvrtek
27.9., 16.30, Lasovský - Navrátil, Menšík).
8. kolo, neděle 30. září, 16.00: Horní Moštěnice
- Vrchoslavice (sobota 29.9., 16.00), Nezamyslice Pivín (sobota 29.9., 16.00), Hranice „B“ - Kostelec
na Hané, Lipová - Jesenec, Tovačov - Mostkovice.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
8. kolo: Protivanov - Brodek u Přerova (neděle
30.9., 16.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U19:
8. kolo: 1.SK Prostějov - Třebíč (neděle 30.9.,
10.15, Batík - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U17:
17. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov (úterý 25.9.,
14.00, Mrázek - Zl KFS, Zl KFS).
8. kolo: Břeclav - 1.SK Prostějov (sobota 29.9.,
11.00, Možíš - Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U16:
17. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov (úterý 25.9.,
16.00, Zl KFS - Mrázek, Zl KFS).
8. kolo: Břeclav - 1.SK Prostějov (sobota 29.9.,
13.00, Jm KFS - Možíš, Jm KFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - starší dorost:
8. kolo: Konice - Čechovice (neděle 30.9., 10.00).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - mladší dorost:
8. kolo: Konice - Čechovice (neděle 30.9., 12.15).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu - skupina „B“:
8. kolo: Určice - Litovel (sobota 29.9., 13.45), Tovačov Kostelec na Hané (sobota 29.9., 16.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 30. září, 16.00: Určice „B“ - 1.SK Prostějov „B“ (sobota 29.9., 16.00), Zdětín - Kralice „B“, Čechovice „B“ - Držovice (sobota 29.9., 16.00), Otaslavice
- Otinoves, Smržice - Přemyslovice, Brodek u Prostějova
- Vrahovice, Haná Prostějov „B“ - Hvozd, Výšovice Olšany.
III. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 16. září, 16.00: Dobromilice - Němčice
nad Hanou, Zdětín „B“ - Ivaň (sobota 29.9., 16.00), Horní Štěpánov - Mostkovice „B“, Vícov - Bedihošť, Pavlovice - Ptení, Tištín - Kostelec na Hané „B“, Nezamyslice
„B“ - Pivín „B“ (neděle 30.9., 10.00), Brodek u Konice
- Vrahovice „B“.
IV. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 30. září, 16.00: Brodek u Prostějova
„B“ volno, Protivanov „B“ - Plumlov „B“ (sobota
29.9., 16.00), Jesenec „B“ - Skalka (sobota 29.9., 16.00),
Otaslavice „B“ - Přemyslovice „B“ (sobota 29.9., 16.00),
Kladky - Želeč, Čechy pod Kosířem - Malé Hradisko
(sobota 29.9., 16.00), Biskupice - Tvorovice, Doloplazy
- Hrubčice.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
8. kolo: Vrahovice - Protivanov (neděle 30.9., 10.30),
Smržice - Plumlov (sobota 29.9., 10.45), Nezamyslice
- Pivín (neděle 30.9., 13.00), Přemyslovice - Němčice
(sobota 29.9., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SK. „B“:
6. kolo: Kostelec na Hané - Holešov (neděle 30.9., 13.30,
Kolář - Ol KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
8. kolo: Drnovice - Kostelec na Hané „B“ (sobota 29.9.,
16.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Víkend v číslech
Přebor OFS Prostějov II.třída
7.kolo: Brodek u PV-Čechovice “B” 2:0 (1:0), branky:, Piňos,
Šimeček, Vrahovice-Smržice 0:2 (0:0), branky: - Hošák,
Studený, Přemyslovice “A”-Haná Prostějov B 5:1 (2:0),
branky:, Kučera 2, Možný 2, Konečný - Masný, HvozdOtaslavice 4:0 (1:0), branky:, Poles 2, Vydržel, Vánský,
Otinoves-Vyšovice 1:0 (1:0), branky:, Piňos, Olšany-Zdětín
3:0 (1:0), branky:, Hemerka, Navrátil, Procházka, Kralice
B-Určice B 0:1 (0:0), branky: -, 1.SK Prostějov B-Držovice 4:0
(2:0), branky:, 2, Lakomý, Zelina.
1. 1.SK Prostějov B 9 9 0 0 37:8 27
2. Hvozd
9 7 0 2 30:18 21
3. Smržice
9 5 2 2 26:11 17
4. Brodek u PV
9 5 1 3 28:18 16
5. Olšany
9 5 0 4 17:21 15
6. Určice B
9 5 0 4 18:27 15
7. Čechovice “B”
8 4 1 3 14:8 13
8. Otinoves
8 4 1 3 22:19 13
9. Otaslavice
9 3 4 2 17:15 13
10. Vrahovice
9 3 2 4 16:15 11
11. Zdětín
9 3 2 4 18:27 11
12. Přemyslovice “A” 9 2 2 5 19:23 8
13. Držovice
9 2 2 5 17:28 8
14. Kralice B
9 1 2 6 12:23 5
15. Haná Prostějov B 9 1 2 6 11:23 5
16. Vyšovice
9 1 1 7 8:26 4
Kanonýři: 14 - Zapletal Petr (Otinoves), 7 - Keluc Lubomír
(Zdětín), Piňos David (Brodek u PV), 6 - Halouzka Petr (Určice
B),Vánský Jiří (Hvozd)

III. třída
7.kolo: Brodek u Konice-Dobromilice 1:6, Vrahovice
B-Nezamyslice B 2:1, Pivín B-Tištín 0:4, Kostelec B-Horní
Štěpánov 2:5 (2:3), branky:, Mostkovice B-Pavlovice 3:0 (2:0),
branky:, Ptení-Zdětín B 4:2, Ivaň-Vícov 1:4, Bedihošť-Němčice
0:4.
1. Bedihošť
9 7 1 1 29:12 22
2. Němčice
9 7 0 2 42:9 21
3. Dobromilice
9 6 2 1 27:14 20
4. Horní Štěpánov 9 6 1 2 24:8 19
5. Nezamyslice B 9 5 1 3 18:9 16
6. Pavlovice
9 4 3 2 15:12 15
7. Ptení
9 4 2 3 20:19 14
8. Tištín
9 4 1 4 25:17 13
9. Zdětín B
9 4 1 4 16:14 13
10. Mostkovice B
9 4 0 5 15:15 12
11. Vícov
9 3 2 4 13:16 11
12. Vrahovice B
9 3 1 5 16:28 10
13. Pivín B
9 3 1 5 15:31 10
14. Kostelec B
9 3 0 6 14:20 9
15. Brodek u Konice 9 0 2 7 9:32 2
16. Ivaň
9 0 0 9 4:46 0
Kanonýři: 17 - Bosák David (Němčice), 12 - Musil Martin
(Bedihošť), 7 - Přikryl Jiří (Nezamyslice B(

IV. třída
7.kolo: Kladky-, Želeč-Otaslavice B 1:1, Přemyslovice
B-Jesenec B 2:0, Skalka 2011-Protivanov B 4:0 (2:0), PlumlovČechy pod Kosířem 3:2 (2:0), , Malé Hradisko-Biskupice 2:0,
Tvorovice-Doloplazy 3:2, Hrubčice-Brodek u PV B 0:1.
1. Skalka 2011
9 8 0 1 41:12 24
2. Plumlov
8 7 1 0 35:9 22
3. Tvorovice
8 5 1 2 21:16 16
4. Doloplazy
9 5 0 4 20:25 15
5. Protivanov B
7 4 2 1 23:9 14
6. Biskupice
9 3 3 3 24:19 12
7. Jesenec B
8 3 3 2 12:10 12
8. Otaslavice B
7 3 2 2 18:12 11
9. Kladky
8 3 1 4 22:25 10
10. Přemyslovice B 9 3 1 5 8:21 10
11. Čechy pod Kosířem 8 2 1 5 17:26 7
12. Hrubčice
8 1 3 4 12:18 6
13. Malé Hradisko 8 2 0 6 10:21 6
14. Brodek u PV B 9 2 0 7 10:35 6
15. Želeč
9 1 2 6 15:30 5
Kanonýři: 9 - Křeček David (Kladky), 8 - Kolečkář Petr
(Tvorovice), 7 - Kučera Jakub (Plumlov), Vybíhal Radek
(Protivanov B).

Okresní přebor dorostu
7.kolo: Vrahovice-Dobromilice 8:1, Protivanov-Nezamyslice
2:2, Pivín-Přemyslovice 5:1, Němčice-Smržice 5:1, PlumlovVolno.
1. Nezamyslice
4 3 1 0 12:5 10
2. Vrahovice
4 2 1 1 23:8 7
3. Protivanov
3 2 1 0 15:4 7
4. Němčice
3 2 1 0 13:3 7
5. Plumlov
3 2 1 0 6:3 7
6. Pivín
3 2 0 1 8:3 6
7. Smržice
4 0 1 3 4:12 1
8. Dobromilice
4 0 0 4 4:21 0
9. Přemyslovice
4 0 0 4 3:29 0
Kanonýři: 5 - Richter Patrik (Vrahovice), 4 - Grmela Marek
(Protivanov),Kratochvíl Jakub (Nezamyslice), 3 - Crhák Petr
(Němčice), Petík Daniel (Vrahovice).

Okresní přebor žáků
3.kolo: Brodek u PV-Vyšovice 0:6 (0:1), Smržice-Kostelec 2:0
(0:0), Plumlov-Dobromilice, Vrahovice-Určice, Volno-Volno,
Pivín-Držovice 8:0 (3:0), branky:, Kralice-Protivanov 1:5 (0:2),
7.kolo: Plumlov-Vyšovice 2:3 (2:2), Vrahovice-Smržice, VolnoBrodek u PV, Pivín-Kostelec 7:0, Kralice-Dobromilice 2:5 (0:2),
branky:, Protivanov-Určice 5:0, Držovice-Volno.
1. Pivín
6 4 2 0 29:3 14
2. Protivanov
5 4 1 0 27:4 13
3. Smržice
6 4 0 2 14:11 12
4. Dobromilice
4 3 1 0 16:8 10
5. Kostelec
6 3 0 3 22:14 9
6. Držovice
5 2 1 2 14:16 7
7. Vyšovice
7 2 1 4 14:26 7
8. Plumlov
4 2 0 2 8:7 6
9. Určice
4 2 0 2 9:9 6
10. Kralice
6 1 0 5 8:26 3
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV
5 0 0 5 2:22 0
Kanonýři: 7 - Hruban Dominik (Kostelec), 6 - Makoš Josef
(Pivín), 5 - Liška Jiří (Protivanov),
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

I.A třída Olomouckého KFS, skupina „B“: souboj tradičních regionálních rivalů vyzněl lépe pro letos úspěšnější hostující mužstvo

ČECHOVICE SE DOKÁZALY PROSADIT NA PŮDĚ TÁPAJÍCÍHO PLUMLOVA
Domácí tým se střelecky trápí a stále čeká na premiérovou výhru v tomto ročníku

Nejen košt chutného vínečka, ale i dobrý fotbal
nabídlo sobotní odpoledne v Plumlově. Kdo se
nenechal odradit kapkami deště, byl svědkem
vítězství hostujícího mužstva z Čechovic, které
zvládlo regionální derby ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS daleko lépe. Zejména v
první půli se dostali k mnoha šancím, proměnit
ale dokázali jen jedinou. Plumlov se ve druhém dějství snažil o vyrovnání, gólově se však
prosadili opět hosté. Domácí přes obrovské
úsilí dokázali pouze zkorigovat konečný výsledek, který tak pro ně na vlastním hřišti vyzněl
nepříznivě. Všechny přítomné kromě čtyř branek nejvíce nadchla nečekaná vsuvka, kterou
byla „honička“ s ovcí...
Plumlov/jp

K

prestižnímu regionálnímu derby zajíždělo mužstvo Čechovic do nedalekého
Plumlova, který doposud čeká
na své první vítězství. A nedočkal se ho ani v dalším utkání před domácím publikem,
když svému tradičnímu rivalovi podlehl poměrem 1:3..
d první minuty bylo zřejmé, že se setkávají týmy,
které se velice dobře znají a
ví, jak se na soupeře připravit. Jako první se po počáteční
vzájemné oťukávané dostali
výrazněji ke slovu aktivnější
hosté. Ani Jansa či Jahl však v
nadějných pozicích
cích brankáře
domácích Pitákaa neohrozili.
rčili růžky po
Plumlovští vystrčili
deseti minutách,, Hladký byl
kovém pokupři svém hlavičkovém
ý. Za další tři
su málo důrazný.
onechanou
minuty využil ponechanou
výhodu hostující špílmaho střele
chr Hodulák, jeho
však chyběla přesnost.
il prosaVzápětí se snažil
l, nastřelil
dit ze strany Jahl,
yč domácí
ovšem pouze tyč
svatyně. Jen o další minutměrnil stejnýý
ku později neusměrnil
zy a mohl se
hráč centr Haluzy
ytat za hlavu.
tak opět jen chytat
Hosté se opět připomněli po
půlhodince hry, kdy Křupka
entr do vápna,
načechral svůj centr
Kiška mířil jen o decimetry
ovedlo jemu,
nad. Co se nepovedlo
dokázal efektivněě zúročit jeho
terý
ý si naskoprotějšek Jahl, který
čil na Šťastného centr a napoóroval. Hosty
druhé hlavou skóroval.
vedení ještě vícee nakoplo a v
tu chvíli zatlačili svého soupenu. Pronikajíře na jeho polovinu.
vil jen za cenu
cího Jansu zastavil
ácí Frýbort a i
žluté karty domácí
ana domácích
další ataky obrana

O

ustála. Plumlov se i v této
situaci mohl radovat z branky, na centr Kišky si nabíhal
Frýbort, jemná teč však zmařila jeho plány. Ve zbývajícím
průběhu poločasu to byli jen
hosté, kteří zahazovali slibné
šance a tak se šlo za silného
deště do kabin.
en kdo vytrval i přes silný
déšť, jenž v začátku druhé půle naštěstí ustal, dočkal
se obdobného scénáře jako
v půli první. Jen branek bylo
o něco více. Aktivní Jansa

T

čechovickému Jansovi, který
zvýšil čechovické vedení. S
domácím týmem to už nevypadalo vůbec dobře. A ještě
hůř bylo, když nechali útočníkovi hostí Kiškovi příliš mnoho prostoru, kterého nedovoleně zastavil až brankář Piták
a kopala se penalta. Tu sice
gólman Plumlova Hodulákovi
vyrazil, ale exekutor se dostal
k dorážce, na kterou byl již Piták krátký, Očividně otřesený
Plumlov to ani za tohoto stavu
nevzdal a hnal se do útočení.
Přímý kop Kišky s problémy
zneškodnil hostující Brablec,
při následné akci už i on byl
krátký na umístěnou střelu
Ježka.
další akce byla v režii domácího Plumlova. Na centrovaný míč si nejvýše vyskočil nejmenší hráč na hřišti a
orazítkoval břevno čechovické branky. Vzápětí mohl pečetit výhru hostů opět Hodulák,
jeho hlavičkový pokus mířil
jen do připravených rukou
brankáře Pitáka. Vlhký terén
byl jistě příčinou nepříjemného faulu na hostujícího Haluzu, který zaváněl vyloučením,
domácí borec však vyvázl jen
se žlutou kartou.
o se událo v rozmezí čtyřiasedmdesáté a
osmasedmdesáté
minuty

I

Čestný úspěch. Domácí Plumlov se i přes prohru mohl radovat ze vstřelené branky, kterou obstaral
Jiří Ježek (na snímku s č. 11). Na body jeho mužstvo ale nedosáhlo.
Foto: Josef Popelka
neměl opět seřízenou mušku, když zpoza vápna mířil
těsně vedle Pitákovy branky.
Jeho spoluhráč v útoku však
dokázal mířit přesněji a prosadil se již podruhé v tomto
utkání. Podklouznutí Haluzy
při zahrávání rohového kopu
bylo paradoxně ku prospěchu

I.A TŘÍDA, SKUPINA "B" OLOMOUCKÉHO KFS - 7. KOLO

C

TJ Oresvo Sokol Plumlov:

pobavilo určitě každého,
jenž zavítal na toto derby.
Na hřišti se promenádovala
ovce, kterou se všichni zúčastnění snažili zahnat zpět
mimo hrací plochu, což se
jim několikrát podařilo,
vždy si ale toto chlupaté
stvoření našlo cestu zpět na
hřiště... A tak bylo o zábavu
postaráno, jen pořadatelům
přibylo trošku práce navíc.
Zda to byla ovce z Čechovic či Plumlova, to nebylo
ozřejměno...
o této úsměvné vsuvce se
pokračovalo dál v bojích
o každý centimetr trávníku.
Aktivitu domácích to však
přibrzdilo a zkušení hosté si
už svůj náskok dokázali pohlídat. Za zmínku stojí ještě
tyč Jansy a následný skvělý
zákrok domácího Pitáka při
dorážce Kolečkáře.
omácí si tak budou minimálně do příštího zápasu muset počkat na premiérovou výhru, přičemž
další pokus budou mít svěřenci trenéra Peška znovu
na svém hřišti, kdy v sobotu
hostí borce z Bělotína. Hosté tak po výhře nadále drží
kontakt s čelem tabulky a
svoji bilanci si mohou ještě
vylepšit v nedělním domácím
střetnutí proti Hlubočkám.

P

D

střídání: 46. Kadlec za Staňka, 65. Daněček za Ježka,
65. Hrstka za Bureše
trenér:
JAN PEŠEK

JAN PEŠEK - TJ Oresvo Sokol Plumlov:
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TJ Sokol Čechovice:

střídání: 60. Kolečkář za Klimeše,
74. Žídek za Jansu, 85. Pytela za Haluzu
trenér: JAROSLAV LIŠKA
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38. Obrana Plumlova dokázala odvrátit centr jen k volnému
Jansovi, jehož bomba mířila jen do rukavic připraveného Pitáka.
53. KANONÝR ZASAHUJE PODRUHÉ. Útočník Čechovic Jahl, byť napodruhé, se opětovně prosazuje, tentokrát po
rohovém kopu - 0:2.
54. PENALTA S REPETEM. K pokutovému kopu se posta vil tradiční exekutor Hodulák, jenž ovšem v přímém souboji
z očí do očí na domácího Pitáka nevyzrál. Avšak dorážku již do
odkryté branky usměrnil – 0:3..
 56. S velkými problémy vytlačil hostující Brablec přímý
kop Kišky na roh.
61. SNÍŽENÍ. Po několika nahrávkách a patřičném důrazu
se dostal ke střele domácí Ježek, který mířil přesně k tyči - 1:3.
71. Nejmenší hráč na hřišti si vyskočil nejvýše a nastřeluje
pouze břevno hostující branky.
74. až 78. HONIČKA S OVCÍ! Humorná vsuvka pobavila nejen diváky, ale i samotné hráče, kteří se aktivně zapojili do
honičky ovce, jenž si to promenádovala po hřišti.
 85. Kanonýr Jahl mohl zkompletovat hattrick, mířil však
jen do tyče, dorážku Kolečkáře zneškodnil domácí Piták.
zaznamenal Josef Popelka

JAROSLAV LIŠKA - TJ Sokol Čechovice:
„Přijeli jsme si do Plumlova pro tři body, podle toho jsme se také na
tréninku připravovali. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Projevil
se jejich nepříjemný důraz v obraně, a i když jsme si vypracovali
asi šest gólovek, proměnit se podařilo jen jednu. Ve druhém pločasu
nás domácí trošku zatlačili, naštěstí jsme dali po pěkné akci gól z
brejku
brej a další šťastný z penalty, což také patří k fotbalu. Podali jsme
bojovný výkon, kluci nic nepodcenili. Vítězství jsme si podle mého
bojo
zasloužili.“
zaslo

„Dal jsem přednost zkušenějšímu,“

Zacpal
Prášil

„Ukázalo se, že Čechovice jsou silné mužstvo. I když jsme na to
byli připraveni, zaostávali jsme v přesnosti a hlavně rychlosti, což
se projevilo už v prvním poločase, kdy kluci neproměnili své velké
šance. My můžeme litovat, že Jirka Kiška neproměnil své šance,
kdy hlavně ta druhá volala po gólu. Do druhé půle jsme šli s tím, že
zkusíme vývoj otočit, bohužel jsme prvních patnáct minut propadli.
Až za stavu 0:3 jsme se dostali více do zakončení a mohli tak zdramatizovat závěr zápasu. Sportovně musím uznat, že Čechovice byly
lepším týmem.“

DOKONALÝ POČIN

vzdal se penalty dvougólový LUDĚK JAHL
Plumlov - Právě probíhající
Plumlo
ročník zastihl útočníka Sokola
Čechovice
Luďka Jahla (na
Čechov
snímku J. Popelky) ve výtečné
střelecké
střeleck formě. Také v regionáln
gionálním
derby se dokázal
dvakrá prosadit, dostal se i k
dvakrát
několik dalším brankovým
několika
příležit
příležitostem.
Na výhře svého
n tradičním rivalem
týmu nad
Plum
z Plumlova
se tedy podílel
dvougólovým
příspěvkem,
blízko však měl i k hattricku...
Josef Popelka

HRÁČI OBOU MUŽSTEV VČETNĚ ROZHODČÍCH
V průběhu regionálního derby se na hřišti Plumlova odehrála také humorná vsuvka, kterou byla honička s místní ovcí.
Ta i přes nepřízeň počasí dorazila omrknout své domácí borce, kteří v tu chvíli prohrávali 1:3. Hráči Plumlova i Čechovic, ale také rozhodčí se s plným nasazením vrhali po ovci
„fanynce“, která však byla dlouho hodně neposedná a rychlejší. Nakonec se vše dobré podařilo a utkání tak mohlo být
po malé pauze dohráno. A zřejmě to vzalo více sil domácímu
Plumlovu, který se po této honičce již prosadit nedokázal...

Jak byste hodnotil
svůj dnešní výkon i
hru celého mužstva?
„Byl to jednoznačně výkon
celého mužstva. Ze začátku
Plumlov jen nakopával dlouhé
míče a my se této hře přizpůsobili, až později jsme začali
hrát naši údernou hru po zemi.
Tím jsem se dostával více do
zakončení.“
Nadvakrát jsi proměnil svou gólovou šanci,
jak se tato akce zrodila?
„Měli jsme standartku, kterou
krásně kopnul Laďa Šťastný,

já jeho nadýchaný centr poprvé
prodloužil hlavou do břevna a
se štěstím se to ke mně odrazilo a to jsem měl už jednoduché. Dával jsem hlavičkou do
odkryté branky napodruhé.“
(úsměv)
Vstřelil jste dvě branky, proč jsi nekopal
penaltu a nezkompletoval
tím hattrick?
„Na penaltu tady máme zkušeného kanonýrka Petra Hoduláka, který si vždy věří na penaltu. Už jich pár odkopal, nechal
jsem to na něm, ať si dá také
konečně gól.“ (smích)
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Exkluzivní rozhovor s předsedou FAČR aneb Miroslav Pelta pro Večerník:

„SPOLUPRÁCE S PROSTĚJOVEM JE NA PŘÁTELSKÉ BÁZI!“
Šéf českého fotbalu je zvědavý, jestli by Miroslav Černošek
šel s 1.SK v případě postupu do druhé ligy....

Vzácnou návštěvu hostili představitelé 1.SK
Prostějov během sobotního utkání sedmého kola MSFL se Žďárem nad Sázavou. Do areálu
SCM v ulici E. Valenty osobně dorazil předseda
Fotbalové asociace České republiky Miroslav
Pelta, který Večerníku poskytl exkluzivní rozhovor!
Co vše na téma prostějovské kopané prozradil?

jsme kamarádi, přátelé. Když
se rozhodl, že pomůže prostějovskému fotbalu, tak jsem
to uvítal a řekl mu, že pokud
budu moci být nějak prospěšný, ať se kdykoliv ozve. Došlo
k tomu několikrát v případě
hráčů, které jsem do 1.SK
doporučil a současně ujistil je

„Péčí o místní fotbal si Prostějov
každop
každopádně udělal během poměrně
krátk
krátké doby dobré jméno v rámci
celé repu
republiky. Kluci jsou zde spokojení“

První muž F
Fotbalové asociace ČR MIROSLAV PELTA
chvá
chválí comeback místní kopané a vzestup 1.SK
Marek Son
Sonnevend
N
Není
tajemstvím, že spolust
pracujete
s prostěpracu
jovsk
jovským
oddílem.
Jak se tato spoluprá zrodila?
práce
„V
„Vznikla
v podst
statě
přirozenou
c
cestou.
Známe
s s Mirkem
se
Černoškem a

samotné, že Prostějov bude
dobrá štace.“
I díky vašemu přičinění
vzniklo mužstvo, které
postoupilo z divize a nyní
vládne Moravskoslezské lize.
Co říkáte na jeho složení
s řadou někdejších prvoligových borců?
„Tihle hráči mají samozřejmě
velké zkušenosti, prošli velkými českými kluby a někteří
i zahraničím. Když se spolu

bavíme, všichni spokojeně
říkají, že se tady cítí velice
dobře, klub se o ně výborně stará a pochvalují si také
možnosti dalšího sportování,
například tenisu ve zdejším
krásném areálu. Dojíždění
z Prahy není pro tyhle kluky
žádný problém. Péčí o místní fotbal si Prostějov každopádně udělal během poměrně krátké doby dobré jméno
v rámci celé republiky. Při
pohledu na aktuální tabulku
soutěže jsem jen zvědavý, co
se bude dít v případě vítězství
v MSFL. Mirek Černošek
totiž tvrdí, že třetí liga je pro
něho strop, ale já mu moc nevěřím...“ (smích)
V tomto ohledu nejste
sám, o případném působení „eskáčka“ ve druhé lize
se mezi lidmi už nyní dost
mluví. Dokázal byste si druhou nejvyšší soutěž na tomto
stadiónku představit?
„Při těch zkušenostech, jaké
s Mirkem mám, nepochybuji,
že pokud by se v případě postupu rozhodl do druhé ligy jít,
dostane hřiště i okolí po všech
stránkách do stavu odpovídajícího nezbytným normám.“

Prostějovskému fotbalu
svým způsobem pomáháte. Co z toho jako vyhlášený byznysmen máte vy?
„Tuhle spolupráci vůbec neberu
prvoplánovitě. Mirek Černošek
je člověk, který má významné postavení v našem sportu,
spoustu cenných kontaktů a
na poli českého marketingu je
důležitým hráčem, takže spolupracovat s takovou osobností
se vždy vyplatí. A co se týká
prostějovského fotbalu, až bude
potřeba sem přivést nějakého
dalšího hráče, na přátelské bázi
se určitě zase domluvíme.“
(úsměv)
V Prostějově byl i Tomáš
Paclík, člen výkonného
výboru FAČR a šéf Viktorie
Plzeň. O čem jste hovořili?
„Jelikož jsme se s místní marketingovou společností TK
PLUS, která mu skutečně špičkové renomé nejen v České republice, dohodli na spolupráci
při pořádání mistrovství Evropy 2015 do jednadvaceti let,
mluvili jsme především o přípravách na tuto prestižní akci.
Moc si přeji, aby se evropský
šampionát vydařil. Musíme pro
to udělat maximum.“

FUTSAL v číslech...
Výsledky a tabulky soutěží v malé kopané Prostějovska
2. okresní liga mužů 2012/13
První turnaj – hřiště Dřevnovice: FC LadziMil Čehovice –
SK Dřevnovice 4:4, 1.FC Laškov – Čehovice 2:1, FK Vrbátky – Dřevnovice 1:5, Laškov – Vrbátky 3:4. Hřiště Kobeřice:
SK Kobra Kobeřice – 1.FC Betis Prostějov 6:1, Kobeřice –
Mexiko Víceměřice 3:8, DD Sport Dubany B – Betis PV 7:1,
Víceměřice – DD Dubany B 2:5.
1. DD Dubany B
2
0
0
12:3
6
2. Dřevnovice
1
1
0
9:5
4
3. Víceměřice
1
0
1
10:8
3
4. Kobeřice
1
0
1
9:9
3
5. Laškov
1
0
1
5:5
3
6. Vrbátky
1
0
1
5:8
3
7. Čehovice
0
1
1
5:6
1
8. Betis PV
0
0
2
2:13
0
3. okresní liga mužů 2012/13
První turnaj – hřiště Žešov: FC Zavadilka Prostějov – KMK
Katastrofa Prostějov 2:6, Katastrofa PV – KRS Abrahám
Prostějov 2:1, Zavadilka PV – 1.FC Betis Prostějov B 6:2,
Abrahám PV – Betis PV B 8:0. Hřiště Hluchov: FC Semos
Juniors Hluchov – Béci Smržice 1:0, MK Medvědi Prostějov
– Smržice 2:6, J. Hluchov – FC LadziMil Čehovice B 6:2,
Čehovice B – Medvědi PV 3:3.
1. Katastrofa PV
2
0
0
8:3
6
2. J. Hluchov
2
0
0
7:2
6
3. Abrahám PV
1
0
1
9:2
3
4. Smržice
1
0
1
6:3
3
5. Zavadilka PV
1
0
1
8:8
3
6. Medvědi PV
0
1
1
5:9
1
6. Čehovice B
0
1
1
5:9
1
8. Betis PV B
0
0
2
2:14
0
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

TOMÁŠ MACHÁLEK: „Moc děkuji tátovi za podporu!“ Přihlaste se do futsalu!
Prostějovský snajpr odstřelil po Zábřehu hattrickem i Kroměříž,
průchodnější obrany mu evidentně svědčí

Prostějov - Hodně zajímavou gólovou bilanci měl po
sedmi kolech MSFL útočník fotbalového eskáčka
Tomáš Machálek (na snímku). Zatímco v pěti utkáních vůbec neskóroval, do zbylých dvou zápasů
vměstnal všech šest svých brankových tref. Po třech
kusech zatížil konto Zábřehu i Kroměříže, čímž se
z poloviny podílel na kanonádách 6:4, respektive 6:3.
Marek Sonnevend
Jak je možné, že buď
skórujete
třikrát,
nebo vůbec?
„Řekl bych, že zatím je to asi
náhoda. Co bych ale rád zmínil a na co jsem minule během
rozhovoru po Zábřehu zapomněl je pomoc mého táty. On
mě celou dobu bez vstřelené-

ho gólu moc povzbuzoval a na
ten Zábřeh mě výborně psychicky nachystal. Abych mu
mohl poděkovat, musel jsem
si dneska říct o další rozhovor
druhým hattrickem.“ (smích)
Váš otec je trenérem
Uničova, tedy jednoho
ze soupeřů v soutěži. Nepomáhá tedy tak trochu konkurenci?

„To je pravda, ale on v minulosti vedl Prostějov a fandí
jak mu, tak samozřejmě mně.
Hodně mi pomohl, zvedl sebevědomí a ačkoliv moc často nechválí, i pochvaly jsem
se od něho dočkal.“ (úsměv)
Oba duely, v nichž
jste dosáhl hattricku,
se dost podobaly, že?
„Ano. Opět jsme jasně vedli,
potom zvolnili a nechali si
zbytečně dát několik gólů.
Mně osobně otevřený fotbal
znovu vyhovoval, měl jsem
vepředu spoustu místa. A
tentokrát byla možnost nastřílet mnohem víc branek
než tři, vyložených šancí
jsem měl minimálně dvojnásobek.“

Vyčítali vám koučové
v šatně opětovné polevení
v koncentraci vedoucí ke korekci protivníka z 5:0 na 6:3?
„Bylo to úplně stejné jako po
Zábřehu. V podstatě zopakovali
větu, že když vedeme o tři a víc
gólů, zapomínáme na bránění.
Místo vracení dozadu se pořád
ženeme do útoku, což soupeř
logicky trestá. Vznikají totiž situace, že každý propich za obranu
smrdí inkasovanou brankou.“
Na druhou stranu divoké
přestřelky musí dokonale
bavit diváky, ne?
„S tím se dá souhlasit, pro fanoušky jsou takové zápasy s hromadou gólů určitě atraktivní. Trenérům se to však nelíbí zdaleka
tolik jako fandům.“

Okresní komise futsalu Prostějov připravuje nový ročník futsalových soutěží - sezonu 2012-3.
Soutěže v kategoriích mužů a veteránů nad 35
roků budou probíhat v měsících listopad 2012 únor 2013 ve sportovních halách v Kostelci na
Hané, Nezamyslicích na Hané a v Prostějově.

Zájemci o účast kontaktujte
pro bližší informace p. Františka Kocourka
na č. 604 940 603 nebo
na e-mail: f.kocourek58@centrum.cz .
S mužstvy, která se účastnila soutěží OKF
Prostějov v ročníku 2011-2 počítáme i v této sezoně. Zvažujete-li, že se soutěží nezúčastníte
podejte nám zprávu na výše uváděné kontakty
do 5.10.2012. Děkujeme.
František Kocourek, OKF Prostějov

Kostelečanky hrály hned třikrát, mají jen bod Rezerva 1.SK deklasovala Držovice
Kostelec na Hané/jim – S
rozsáhlou marodkou a nevídaným počtem absencí se v
těchto dnech musí vypořádat
fotbalistky Kostelce. Na duel
do Vlkoše odjíždělo „áčko“
jen v jedenácti hráčkách a
vrátilo se s devíti zdravými,
o den později nemohlo „béčko“ v Ráječku taktéž ani jednou střídat. Vítanou injekcí
je tak vyřízené hostování
dalších tří hráček z Lipové,
Veronika a Terezie Kozlovské nastoupily hned v neděli.

A-tým na branku nedosáhl
Týden po první domácí a celkově druhé porážce v sezoně
zavítaly Kostelečanky do Vlkoše u Kyjova a v náročném
programu se jim nedařilo.
Hned v patnácté minutě se
jim zranila Martina Pitáková,
krátce před koncem poločasu
i Zuzana Burgetová. Protože
ale na lavičce kromě asistenta
Mojmíra Drápala nikdo nebyl,
musely obě se sebezapřením
dohrát.
Domácí tým oslabení soupeře
využil, jednou se trefil ještě do
přestávky, podruhé po jejím
skončení a díky čistému kontu
uhájil pozici nejlepší defenzivy
v divizní „B“ skupině. Jednou
ho přitom zachránilo břevno a
zbylé šance také hostující hráčky nevyužily.
„Byl to velmi těžký soupeř,
prohráli jsme ale smůlovatě po
dvou chybičkách. Naše holky
již nastoupily značně vyčerpané, pro některé to byl čtvrtý
zápas za osm dní a pátý na ně
čekal o den později za béčko,“ upozornil po utkání trenér Kostelce Mojmír Drápal.

Holky pochválil za předvedený výkon, vyzdvihl zejména
obrannou čtveřici Knápková,
Zapletalová, Burgetová, Drápalová a trojici záložnic Adamová, Urbanová, Tomešová.
Nyní na ně čeká Holešov, na
kosteleckém trávníku se začíná
v neděli o půl druhé.

Béčko urvalo jeden bod
Středeční dohrávka odloženého utkání v Lažanech a nedělní
zájezd do Ráječka. Takový byl
zápasový program B-týmu
Kostelečanek. Uprostřed týdne dosáhly díky Haluzové na
jedinou branku za celý týden,
o víkendu pak vybojovaly bezbrankovou remízu.
„Soupeř byl lepší, měl několik
posil na střídavé starty z Brna a
bylo to vidět. Hrálo se spíše ve
středu pole a domácí využívali
našich chyb vepředu. Záloha a
útok neudržely míč a obranou
to občas propadlo. Prohráli
jsme zaslouženě,“ zhodnotil
duel v Lažanech asistent trenéra Mojmír Drápal.
S Ráječkem měly Kostelečanky hrát původně hned v sobotu
od jedné hodiny, nakonec se
oba kluby dohodly na odkladu
o třiadvacet hodin. Do sestavy
již kouč Petr Merta zařadil první dvě čerstvé posily z Lipové,
i tak byl rád, že složil aspoň
jedenáctku.
Hráčky si ale s obtížnou situaci poradily a ukopaly bod.
„Byl to vyloženě remízový
zápas, spíše boj než fotbal.
Hrálo se uprostřed hřiště bez
výraznějších šancí. V šedesáté minutě jsme ve vápně
zahráli rukou a soupeř kopal
penaltu, Marťa Křupková nás

TJ Sokol Vlkoš
FC Kostelec na Hané

2:0
(1:0)

Rozhodčí: Gloser

Sestava Kostelce na Hané:
Křupková – Knápková, Zapletalová, Burgetová, Drápalová – Hájková, Adamová, Urbanová, Tomešová – Pitáková, Horáková.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

4:1
TJ Sokol Lažany
(2:0)
FC Kostelec na Hané „B“
Branky Kostelce na Hané: Horáková, Rozhodčí: Vala

Sestava Kostelce na Hané:
Mikešová – Sekaninová, Zapletalová, Burgetová, Drápalová – Vykopalová, Urbanová, Látalová, Kučerová – Haluzová, Horáková. Střídaly: Václavková, E. Píchalová, Zemanová.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

0:0
SK Olympia Ráječko
(0:0)
FC Kostelec na Hané „B“
Rozhodčí: Žigová

Sestava Kostelce na Hané:
Křupková – Václavková, Pavlíčková, T. Kozlovská, Drápalová –
Knápková, Hájková, Zapletalová, V. Kozlovská – Horáková, Haluzová. Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

ale podržela a chytla ji. Měli
jsme několik pološancí, střel
ze střední vzdálenosti, ale
bez většího důrazu,“ shrnul
dění Merta. V sobotu budou
hráčky pokračovat v tripu po
cizích hřištích, od čtyř odpoledne se v dalším pokračování blanenského okresního
přeboru představí v Drnovicích.

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
ÁNÍ
JE U KO
KONCE
ONCE

Prostějov/jp – Podzim pomalu vystrkuje růžky, v nedělní
odpoledne jakoby léto ještě
chtělo ukázat, v čem je jeho
síla a připravilo pro hráče
domácího 1.SK Prostějov a
hostujících Držovic velice
příjemné podnebí. I proto
si do sportovního areálu Za
Hloučelou našla cestu stovka
fotbalových příznivců. Ti byli
svědky vítězství domácího
klubu, který tak stále bez
ztráty jediného bodu vévodí
tabulce Okresního přeboru
OFS Prostějov.
Zápas měl náboj hned od úvodu, domácí si chtěli zachovat
neporazitelnost,
motivace
hostí byla také zcela jasná –
pokusit se jako první obrat
prostějovský tým o nějaký ten
bodík. Bohužel hned v úvodu
inkasovali, když se prosadila
posila z „A” týmu Dostál,
který si naběhl za obranu a
přehodil vyběhnuvšího Jetela
– 1:0. I dále se domácí vrhali
do útočení, jejich centry však
zvládala obrana hostí vždy
zpacifikovat. V 17. minutě
už byla ale krátká opět na
rychlonohého Dostála, jenž
nezištně nahrál Zelinovi a
ten uklidil míč do odkryté
branky – 2:0. Za tohoto stavu
se šlo do kabin. Hosté si vypracovali také několik slibných šancí, ohrozit Kofroně
v bráně domácích se jim ale
nepodařilo.
Druhá půle pokračovala podle stejného scénáře. Hráči 1.
SK drželi po většinu hry míč
na svých kopačkách, jejich
akcím však chyběla přesnost.
Hosté jim sami nabídli po
vlastní chybě ve středu hřiště
možnost ke skórování, kterou

1. SK Prostějov "B"
Sokol Držovice

4:0
(2:0)

Branky: 3. a 54. Dostál, 17. Zelina, 73. Lakomý, Rozhodčí: Petrů –
Nezhyba, Fréhar, ŽK: 86. Zelina – 87. Pavlát, Diváků: 100

Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň – Krátký, Lakomý, Gryglák, Martinek – Ballek, Pořízka
(Komárek), Peka, Jodl (Sedláček) - Zelina, Dostál
Sestava Držovic:
Jetel – Krčmář, Valenta, Šťastný, Pavlát – Fréhar, Štěpánek, Fiferna, Popelka (63. Kořínek)– Rolný, Zahradníček. Trenér: Marek
Valenta.

svým druhým gólem korunoval neunavný Dostál, když
opět přehodil vyběhnuvšího
brankáře Držovic – 3:0. O osudu utkání tak bylo v tu chvíli
rozhodnuto, hosté to však nijak nezabalili a dál se snažili
zatlačit soupeře na jeho polovinu. Stopku jejich snažení
dala penaltová situace ze 73.
minuty, kterou s přehledem
proměnil domácí Lakomý –

4:0. Ke konci se utkání trochu
přiostřilo, nikdo z hráčů obou
mužstev se již nedokázal
gólově prosadit, a tak si tým
1.SK Prostějov připsal další
plný bodový zisk, v pořadí již
devátý z devíti odehraných
kol. Hosté se budou muset
pokusit získat další cenné
bodíky v nadcházejícím víkendu, kdy zajíždí na horkou
půdu do Čechovic.

David Mezuliánek – 1.SK Prostějov „B”:
„Byli jsme jednoznačně lepším týmem po celý zápas. Vyšly nám
krásné tři akce, po kterých jsme dali stejně tak krásné branky, takže
po této stránce vládne určitě spokojenost. Ve druhé půli jsme sice
měli pár hluchých míst, ale soupeře k žádné vážné situaci nepustili.”

Marek Valenta – TJ Sokol Držovice:
„Soupeř byl dnes fotbalovější, rychlejší, byli jsme u všeho pozdě,
nechali jsme domácím příliš mnoho prostoru v rozehrávce i při zakončení. Musíme se vzchopit a jít dál, hráli jsme proti nejlepšímu
soupeři v soutěži, naše kvality musíme potvrdit v dalších zápasech.”

Lední hokej
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Hokejisté LHK Jestřábi trápí zákulisné problémy, v domácí premiéře soka z Opavy přestříleli
Bran
ankyy a nah
hrá
rávky: 13. Mat
a ějkaa (Bu
učeek), 13. Pavlač
ka (Vaaně
někk R.
R., Ha
Haššek)
šek)
k),
) 27
27.. Pa
P vl
vlač
ačka (Ha
H še
š k, Vaněk
R.),
R.
), 36. Haš
ašek
ek (Vaněk
ěk R., Ši
Šind
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elář
ář) - 23
23. Ku
K bo (Brezáni), 25.
5. Korrčá
čákk (Vít
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), 41. Zúbek
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Vaně
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Z bek
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V SOBOTU PRVNÍ SOUTĚŽNÍ DERBY S PŘEROVEM NOVÉ SEZÓNY

Celkem osmkrát (a to minimálně) se během ročníku 2012-2013 střetnou hokejisté Prostějova a
Přerova. Dva souboje už mají za sebou z přípravného období, nyní přichází na řadu premiérové derby hanáckých rivalů v nové sezóně 2. ligy mužů.
Odehraje se na ledě Jestřábů v sobotu 29. září od
17.00 hodin.
Prostějov/son
Domácí tým půjde na Zubry
pořádně nažhavený, neboť
jim má po „přátelských“ porážkách 4:6 a hlavně 2:8 co
vracet. „Motivace je proti
Přerovu vždy velká a tentokrát bude asi ještě větší, než
obvykle. My jsme si z obou
přípravných zápasů uděla-

li spoustu poznámek o tom,
jakým způsobem nás soupeř
přehrával. Všechno klukům
před utkáním řekneme a bude
na nich, jak si pokyny vezmou
k srdci a nakolik splní, co po
nich budeme chtít,“ řekl hlavní trenér LHK Petr Zachar
výstižně.
Velmi důležité bude vedle dění
na ledě i to, co se odehraje

ganizátoři vždy snaží ze všech
sil zamezit. I tentokrát si prostějovský klub dává na bezpečnostním zajištění maximálně
záležet, pořadatelská služba
bude nachystaná čelit hrozícímu chuligánství ve zvýšeném
počtu. A připravené k zásahu
budou v případě nutnosti rovněž speciální jednotky Policie
ČR, jež na prostějovském zimním stadionu nedávno sondovaly terén a nacvičovaly operativní zákrok.
Snad tentokrát k žádným nepřístojnostem nedojde a saJestřábi zaváleli. Kapitán domácích Jestřábů Lukáš Duba zavelel k nápomotné derby ovládnou naši
ru svého mužstva. Odměnou celému týmu bylo vítězství.. Foto: J. Popelka
hokejisté. Zlepšili by si tím
výrazně negativní bilanci ze
v ochozech. Mezi dvěma zne- totiž občas dochází k vyhro- vzájemných střetnutí proti přepřátelenými tábory fanoušků ceným střetům, kterým se or- rovskému sokovi.

Peštuka, Paška, Smejkal
i Žajgla jsou zatím out! GÓLOVÁ ERUPCE PŘINESLA JESTŘÁBŮM VSTUPNÍ VÍTĚZSTVÍ!

Prostějov/son - Jak informujeme na titulní straně sportovní
přílohy, čeká LHK Jestřábi několik perných jednání. Jestliže nedopadnou ve prospěch prostějovského hokeje, hrozí, že
druholigové mužstvo se bude muset obejít bez kvarteta opor!
„Tihle čtyři hráči u nás hostují z Olomouce a bohužel jsme se
s vedením tohoto oddílu zatím nedohodli, aby mohli za Prostějov v novém soutěžním ročníku nastupovat,“ řekl hlavní trenér
Jestřábů Petr Zachar s tím, že bude lepší momentálně nerozebírat
podrobnosti.
Podle našich informací jsou za vzniklým problémem finance.
LHK dlužil olomouckému HC necelý milión korun za výzbroj a
vznikla domluva, na jejímž základě měl jednu část dluhu zaplatit
přímo prostějovský klub a druhou část jeho bývalý sponzor. Oddíl dohodu splnil, jenže někdejší partner nikoliv, tudíž nedoplacené peníze stále visí ve vzduchu a naštvané vedení HC reagovalo
zablokováním hostování kvarteta hráčských opor.
Během tohoto týdne má dojít k další schůzce, jež by mohla nepříjemnou situaci posunout k vyřešení. Klidně se však může stát,
že bývalý sponzor LHK navzdory všem urgencím i slibům stejně
nezaplatí a Jestřábi přijdou o čtyři tahouny definitivně. „Pokud
by k tomu došlo, museli bychom okamžitě začít hledat adekvátní
náhradu jinde. Pochopitelně však upřednostňuji vyřešení kauzy a
setrvání čtyř kluků, kteří už dlouho patří do naší sestavy. Zvlášť
když dva z nich už jsou Prostějováci a bydlí tady,“ upozornil Zachar.

O Kolibárovi, Arnoštovi
a Novosadovi

Prostějov/son - Pátým plejerem, jehož v sobotu postrádal, byl zraněný zadák Jan Kolibár. „Pořád ještě laboruje
s tříslem. Brzy by měl ale začít lehce trénovat a uvidíme,
jak rychle se dokáže vrátit do zápasů,“ přemítal kouč.
Naopak premiérově mohl nasadit do střetnutí mladého beka
Adama Arnošta, který Jestřáby posílil z KLH Chomutov. Jde
o talentovaného juniora a prostějovského odchovance narozeného 20. ledna 1993, měřícího 190 centimetrů a vážícího 75
kilogramů. Za současné personálně složité situace se Hanákům
vyloženě hodí, proti Opavě nastoupil v základu a připsal si první asistenci v novém působišti.
Hned dvě přihrávky na góly pak zaznamenal ostřílený forvard
Zdeněk Novosad. Ten dle očekávání zatím zůstává v prostějovském mužstvu a dál jedná o zahraničním angažmá. V LHK má
uzavřeno hostování do konce října, přičemž odejít může dříve,
na konci tohoto data nebo třeba také vůbec ne. „Záleží na tom,
jak dopadnou jednání s cizinou,“ zopakoval Novosad.

Dým ze slavnostního nástupu
ZPOZDIL ZAČÁTEK UTKÁNÍ
Prostějov/son - Působivé světelné efekty a hustá kouřová clo-

na udělaly ze slavnostního zahájení duelu mezi Prostějovem
a Opavou divácky atraktivní podívanou. Show si však vzápětí vybrala svou daň, když dým dlouho zůstával nad ledovou
plochou a start zápasu plánovaný na 17.00 hodin se opozdil
o víc než dvacet minut.
Zatímco Jestřábi trpělivě čekali na začátek střetnutí přímo na kluzišti či na střídačce, hostující hokejisté odešli zpět do kabiny a
vrátili se až poté, co kouř konečně zmizel. Hlavní sudí pak mohl
vhodit úvodní buly přesně v 17.23.
„Pro hráče bylo tohle dlouhé čekání určitě nepříjemné. Vychladli, potom se museli znova dostávat do tempa a to na výkonu nikomu nepřidá. Navíc někteří naši kluci z týmu mají potíže s astmatem nebo alergií a těm může takový dým způsobit i zdravotní
komplikace,“ upozornil kouč mužů LHK Petr Zachar.
Proč k prekérní situaci vůbec došlo? „Protože dnes pršelo a při
vysoké vlhkosti vzduchu se takový kouř rozpouští hrozně pomalu. To by však lidi od obsluhy měli vědět,“ pokrčil Zachar rameny. Naštěstí se nikomu nic nestalo a fanouškům zdržení bohatě
vynahradila následná gólově rekordní bitva.
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

ikpv.cz
www.vecernik

Při premiéře nové sezóny se roztrhl pytel s přesnými trefami,
muži LHK jich Opavě nasázeli osm ze čtrnácti a vyhráli

Prostějov/son - Stejně jako
v minulých ročnících 2. ligy
Východ odstartovali naši hokejisté do soutěže úspěšně.
Tentokrát získali cenné tři
body na vlastním ledě proti
nebezpečné Opavě, ale cesta
za nimi byla vysoce nestandardní. Místo defenzivní opatrnosti, která je zkraje každé
sezóny tradičním koloritem,
totiž v sobotním večeru propukly monstrózní gólové orgie. A strhující bitva s divokým
výsledkem 8:6 nakonec vnesla
spontánní radost do prostějovského tábora.
Po dlouhém čekání na zahájení duelu (viz jiný článek
na této straně) domácí vlétli
na svého soupeře, jenže M.
Černý v šanci ztroskotal na
Šafránkovi a Šebek zamířil
bekhendem mimo. Vzápětí
hosté podnikli první výpad
a Tumovu bombu od modré
zastavila ve 3. minutě až síť
– 0:1. Vodu ze studené sprchy
Hanáci setřásli docela brzy,
když v 9. při přesilovce rovněž z dálky vypálil Jedlička a
krásnou dělovkou srovnal stav
– 1:1. Jenže netrvalo dlouho a
Slezané vedli znovu, tentokrát
náhodný odraz puku daroval
ideální pozici k zakončení
Polokovi – 1:2. Rychlou přestřelku následně ve 14. minutě
přiživil M. Černý, na jehož
pohotový golfák z brejku byl
Šafránek krátký – 2:2. Zbytek
úvodní třetiny pak patřil LHK
(bez dalšího efektu), necelá
tisícovka fandů v hledišti se
bavila atraktivním otevřeným
hokejem.

Očima trenéra 8 LHK J P
HC SLEZAN OPAVA
ESTŘÁBI

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Začátek nebyl z naší strany špatný, ale dvakrát jsme
rychle prohrávali. Štval mě hlavně druhý inkasovaný gól,
na který jsme soupeři vyloženě namazali. Potom jsme se
naštěstí herně zvedli a pěti brankami otočili z 1:2 na 6:2.
Pomohlo, že kluci od druhé třetiny dle našich pokynů
sbírali puky vyhazované po mantinelu. Vznikala z toho
přečíslení, následné šance i góly. Bohužel při větším náskoku si hráči asi
mysleli, že s Opavou mohou lítat nahoru dolů a přestali dělat, co měli. Tím
jsme se znovu dostali do problémů, ale v závěru už vedení uhájili. Získali
jsme velmi cenné tři body, které mají s ohledem na naši citelně oslabenou
sestavu velkou hodnotu.“

Karel SUCHÁNEK - HC Slezan Opava:
„Samozřejmě jsme zklamaní. Hlavně nám utekla druhá
třetina, kdy jsme zaspali a inkasovali laciné góly. Domácí
nám dali tři branky z přesilovek, což v podstatě rozhodlo
celé utkání. Potom se nám sice podařilo během poslední
třetiny vrátit do zápasu a sahali jsme po bodu, bohužel
power play soupeř dvakrát potrestal trefou do prázdné
brány. Celkově to byl hodně dramatický souboj, který se musel divákům líbit.
My trenéři tak spokojení určitě být nemůžeme, tolikrát inkasovat prostě nejde.
Osm obdržených gólů je strašně moc a těžko pak lze pomýšlet na úspěch.
Musíme zlepšit hru před bránou, odkud padly skoro všechny góly Prostějova.
Tohle se nám však stávalo už v přípravných duelech a bohužel jsme si to
přenesli i do soutěže.“

Přestávka na tom nic nezměnila
a prostřední část přinesla ještě víc
brankových tref. Hned ve 23. přesilovkové nahození Jedličky tečovali Novosad i Handl a kotouč po
dvou změnách směru zapadl do
svatyně – 3:2. Prostějované premiérově během utkání získali navrch
a to se jim natolik zalíbilo, že mohutnou ofenzivou dál zvyšovali
náskok. Běžela 28. minuta, když
opět v početní výhodě nahodil
od modré Arnošt a tentokrát touš
šikovně usměrnil Duba – 4:2. Za
pouhých 54 sekund vystřihli ukázkovou spolupráci Zachar s M.
Černým, aby druhý jmenovaný
nedal Šafránkovi žádnou možnost

zasáhnout – 5:2. A v 34. znovu
zaúřadovala druhá útočná formace Jestřábů, na konci perfektní
kombinace zavěsil do odkryté
klece Šebek – 6:2! Euforii vzápětí
přibrzdil Tichý, který v přesilové
hře dorazil z velkého závaru – 6:3.
Přesto si naši borci nesli do třetí
periody slibný odstup, jenže ten
postupně vzal za své. Protivník
si vytvořil značnou převahu, ve
45. Pavelkovým sklepnutím u
pravé tyče umazal a v 51. díky
Galvasově přesilovkovému důrazu před bránou téměř zlikvidoval
své manko – 6:5! Adrenalinem
nabitý mač tak vrcholil vzrušujícím dramatem, jež rozsoudil

2:2

4:1

2:3

Branky a nahrávky: 9. Jedlička (Duba, Novosad), 14. M. Černý (Šebek,
Zachar), 23. Handl (Novosad, Jedlička), 28. Duba (Arnošt), 29. M. Černý
(Zachar), 34. Šebek (Zachar, M. Černý), 59. Jedlička (Duba), 60. Zachar – 4. Tuma (Pavelek), 12. Polok, 35. Tichý (Vlašánek), 45. Pavelek
(Polok, Vítek), 51. Galvas (Bednárek), 60. Chalupa (Wolf, Galvas).
Rozhodčí: Held – Matěj, Trunečka. Vyloučení: 4:5. Navíc: Kukol 10
minut. Využití: 3:3. Diváků: 924.

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Arnošt, Jedlička,
Tomiga, Finkes,
Trenéři: Petr
Zachar a Tomáš
Sršeň

Kumstát, Kaluža,
Dufka

Handl, Duba, Novosad
M. Černý, Šebek, Zachar
Berčák, Kryl, Stráněl
Prokop, Matoušek.

SestavA opavy:

Šafránek – Galvas, Tuma, Kukol, Tichý, Bednárek, Vrabel
– Polok, Pavelek, Vítek – Wolf, Chalupa, Měch – Vlašánek,
L. Černý, Koschatzký – Herman, Baďura, Mlýnek – Džemla.
Trenér: Karel Suchánek.

Tři nejlepší hráči LHK Jestřábi:
Robert Jedlička, Michal Černý, David Zachar.
až úplný závěr. V čase 58.32 se
Opavští odhodlali k power play,
ale domácí vyhráli buly a hrdina
střetnutí Jedlička přes celé kluziště trefil opuštěnou svatyni – 7:5.
Rozhodnuto však ještě nebylo,
neboť faul Kumstáta potrestal
48 vteřin před koncem využitím

přesilovky u levé tyčky volný
Chalupa – 7:6. Tým HC následně už podruhé zkoušel hru bez
brankáře, a to se stejným vyústěním. Tentokrát puk zavezl až do
prázdné klece průbojný Zachar,
čímž Jestřábi definitivně stvrdili
svůj magický triumf – 8:6!!!

„Brankově jsme překonali fotbalisty,“
smál se kouč Jestřábů Petr Zachar
Prostějov/son - Pro hokejové fanoušky je výsledek 8:6
požehnáním, logicky se při
takové gólové úrodě královsky pobaví. Trenéři naopak
během těchto divokých střetnutí spíš trpí a jejich nervová
soustava dostává pořádně
zabrat. Utišujícím lékem
bývá v podobných případech
vítězství, což platilo i pro
kouče prostějovských mužů
Petra Zachara (na snímku).
„Byli jste ve středu na fotbale?
Lidem se těch 6:3 s Kroměříží
určitě líbilo a nepochybuji o
tom, že spokojení byli diváci

i dnes. Mně se to sice až tak
nezamlouvalo, ale tři získané body jsou naše,“ smál se
Zachar spokojený s výhrou i
s tím, že Jestřábi trumfli málo
vídané brankové hody fotbalového eskáčka v MSFL.
Méně ho těšilo šest inkasovaných kusů. „Už od začátku
p
máme problémy s depřípravy
fenzivou, v přípravných záppasech jsme dostali například
šest gólů v Přerově a dokonce
osm doma od stejného soupeře. Ohledně bránění tak máme
p
pořád
dost na čem pracovat, a
to nejen v případě beků. Také

útočníci se musejí vracet dozadu,“ zdůraznil ostřílený stratég.
Pozitivem sobotní strhující bitvy byly hned tři zásahy
z pěti přesilovek, což činí šedesátiprocentní úspěšnost ve
využití početní převahy! „Přesilovým hrám jsme se poslední
dobou hodně věnovali a mám
radost, že nám dneska vycházely. Samozřejmě při nich
potřebujete i štěstí,“ odtušil
Zachar.
Co se týká soubojů se Slezanem, znalce nemohla další
vzájemná přestřelka s mnoha zvraty nijak překvapit. „V

minulé sezóně jsme na ledě
Opavy vedli 3:0 a prohráli 5:6,
předloni se nám rychlý náskok
3:0 povedlo těsně uhájit tuším
5:4. Takový je někdy hokej,
v našich utkáních proti Opavě
většinou padá víc branek,“ řekl
lodivod LHK smířeně.
Hřály ho tři cenné body. „Vítězství nad tak kvalitním soupeřem je suprové. Teď jedeme
ven, pak nás čeká doma silný
Přerov, opět zápas venku a na
vlastním ledě největší favorit
z Havířova. Tříbodový základ
je při tak těžkém losu k nezaplacení,“ těšilo Petra Zachara.

Rozhovor s dvougólovým střelcem Robertem Jedličkou najdete na straně 31!
Obchodní a mediální partneři LHK Jestřábi Prostějov pro sezónu 2012-2013
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. září 2012

házenkářská sedmička

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

EXTRALIGA Olomouckého kraje

I s dvojicí regionálních zástupců odstartovala v sobotu druhá liga házenkářů

KOSTELEC s Havlbrodem: jen plichta
Prostějov/son - Měli velmi hratelného soupeře, výhodu domácího prostředí i výborně rozjetý
zápas, leč přesto nezvítězili. HáAlois JURÍK
Í - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
zenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK v zahajovacím kole
„Úplně zbytečně jsme ztratili a doslova odevzdali soupeři bod.
Hosty v takovém složení jsme při vší úctě měli jasně porazit.
2. ligy mužů Morava jih pouze
V prvním poločase naše hra ještě fungovala a díky tomu jsme
remizovali se sotva průměrným
měli jen tři technické chyby, po přestávce fungovat přestala a
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, když
výsledkem bylo devět ztrát. Začali jsme totiž hrát staticky, kažnezvládli závěr střetnutí a nakodý chtěl vývoj zlomit sám a z toho pramenila velká taktická nenec mohli klidně podlehnout.
kázeň. Když dáme za celou druhou půlku jen deset gólů, svědčí
Týden po pohárovém propadáku
to
buď o špatné fyzičce, nebo o neplnění pokynů. V našem přís Velkou Bystřicí měli Hanáci
padě platilo to druhé, kluci vyloženě propadli z disciplíny a rešanci na reparát. A v úvodu to vymízu Havlbrodu přímo darovali. Pro mě je výsledek i výkon po
padalo, že dojem opravdu napraví,
změně stran obrovským zklamáním. Platí to, co už jsem říkal
do utkání v netradičním termínu
několikrát: máme tady práce jako na kostele!“
(sobota dopoledne) odstartovali
slibně. První únik z 3:3 na 8:5 sice
František LAŠTOVIČKA - TJ Jiskra Havlíčkův Brod:
hosté ještě dotáhli (8:7), ale mezi
„Ze začátku se utkání vůbec nevyvíjelo tak, jak jsme si představo21. a 26. minutou domácí tým
vali. Domácí byli jasně lepší, ale ve druhé půli kluci zabojovali a
zapnul na plné obrátky. Důraznou
hratelného soupeře dostali pod tlak. Využili toho, že Kostelec přestal
obranou nepouštěl protivníka do
proměňovat šance a neutrhl se do ještě většího náskoku. Nakonec
jsme v dnešní slepené sestavě moc rádi za získaný bod, který oslabešancí, získával míče a opakovaně
né mužstvo vydřelo tím, že do zápasu dalo celé srdce. Cením si také
skóroval, čtyři góly za sebou vedly
výkonu rozhodčích, jež se nenechali unést domácím prostředím a
k výraznějšímu vedení 13:8.
pískali velmi férově na obě strany.“
Po přestávce Sokol bez větších
problémů udržoval náskok, ještě ve 40. minutě měl pohodlně jery do pole, vůbec nepůsobil jak trestuhodně přišel ve finální
navrch 20:15. Navíc Havlbrod, nebezpečným dojmem. Tím víc fázi duelu o bod. Příčiny byly
jenž dorazil pouze s osmi ple- musí papírového favorita mrzet, dvě: velké polevení v obraně a

TJ Sokol Kostelec na Hané 25:25
Jiskra Havlíčkův Brod
(15:11)

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
2
2
2
2

Domácí
Hanácká šipka Olomouc
Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Vetřelci Prostějov

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Sportingbet.cz Olomouc
Atlant Olomouc
Miagi Mohelnice

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
6
12
15
27
5
13
15
27

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým



Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1 Atlant Olomouc

2

1

1

0

0

0

0

22:15

52:34

5

Brankový sled: 3:3, 7:4, 8:7, 13:8, 14:11, 17:12, 20:15, 20:18,
23:20, 23:22, 24:24, 25:25. Rozhodčí: Dalajka a Šohaj. Sedmičky: 4/2:8/7. Vyloučení: 2:2. Diváků: 120.
Sestava Kostelce:

2 Miagi Mohelnice

1

1

0

0

0

0

0

13:5

27:15

3

Varha, Navrátil – Smékal 3, Kopečný, M. Grulich 7/1, Ševčík 1, Vymětal
5/1, M. Grepl 2, L. Chalupecký 2, Palička, J. Grepl 1, Hochvald 1, Varhalík
3, Říčař. Trenéři: Alois Jurík a Milan Varhalík.
Nejvíce gólů Havlíčkova Brodu: Rezek 9/4, Slavík 5, Zich 5/3.

3 Pitbulls Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

13:5

27:17

3

4 Sportingbet.cz Olomouc

1

1

0

0

0

0

0

11:7

25:19

3

5 Dobří bobři Olomouc

1

0

1

0

0

0

0

10:9

28:19

2

6 Zavadila o jedličku Čechovice

1

0

0

0

1

0

0

9:10

19:25

1

7 Vetřelci Prostějov

2

0

0

0

1

1

0

14:23

34:55

1

8 Hanácká šipka Olomouc

1

0

0

0

0

1

0

5:13

17:27

0

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

2

0

0

0

0

2

0

13:23

34:52

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.

David Š
ŠEVČÍK
ČÍ - pivot TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Tak jak jsem čekal, bylo to nervózní jako každý první zápas v nové
sezóně. Hlavně ve druhém poločase jsme dělali hodně technických i
taktických chyb a proto nedotáhli dobře rozjeté utkání do vítězného
konce. Což je škoda, vždyť jsme dlouho vedli až o pět gólů. Bohužel
závěr nám nevyšel a zbytečně z toho vznikla remíza. Samozřejmě
jsem zklamaný.“

j
jalovost
směrem dopředu. Bojuj soupeř toho využil nejprve ke
jící
snížení (20:18), poté k vyrovnání
(24:24 dvě minuty před koncem)
a těsně před závěrečnou sirénou

téměř i k výhře. Za nerozhodného stavu 25:25 totiž Jiskra měla
dvanáct vteřin na rozhodnutí,
naštěstí muži HK úplnou blamáž
nepřipustili.

Prostějovští házenkáři na úvod druhé ligy remizovali
S Telnicí prohrávali již o osm branek, velkolepý obrat ale nedotáhli
Sokol II Prostějov
Sokol Telnice

27:27

(10:17)

Rozhodčí: Šohaj – Dalajka. Sedmičky: 1/2:2:2. Vyloučení:
4:5. ČK: 0:1. Pětiminutovky: 2:3, 2:7, 6:9, 7:14, 9:15, 10:17,
13:18, 19:19, 21:19, 21:22, 24:25, 27:27.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Černíček 5, Kozlovský 2, Burget, T. Jurik, Juráček, Jurečka
5, Procházka 1, Šestořád 1, Münster 2, Valach 1, Raška, Kosina 10. Trenér:
Josef Zedníček.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
2
2
2
2
2
2

Domácí
Berini Ivanovice na Hané
Darts Club Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Seniors Hamry
Jiřina Black Bears Prostějov
Mexičani Čelčice

Hosté
O tečku Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
Rafani Čelčice
Orli Kojetín
Asi Prostějov

BD BH LD LH
13
5
28 12
15
3
31 14
neznámo v době uzávěrky
12
6
28 18
přeloženo na 23.9.2012
přeloženo na 28.9.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Darts Club Držovice

2

2

0

0

0

0

0

30:6

62:23

6

2 Berini Ivanovice na Hané

2

1

1

0

0

0

0

23:14

52:32

5

3 Jiřina Black Bears Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

11:7

22:19

3

4 Mexičani Čelčice

1

1

0

0

0

0

0

10:8

22:21

3

5 Seniors Hamry

2

1

0

0

0

1

0

15:21

37:49

3

6 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

2

1

0

0

0

1

0

13:23

36:51

3

7 O tečku Prostějov

2

0

1

0

0

1

0

15:22

37:50

2

8 KRLEŠ Kralice na Hané

1

0

0

0

1

0

0

9:10

22:25

1

9 Orli Kojetín

1

0

0

0

1

0

0

9:10

20:24

1

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 Rafani Čelčice

2

0

0

0

0

2

0

14:22

39:50

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
Josef Zedníček - Sokol II Prostějov:

Prostějov/jim – „Kdyby tak
házenkářská utkání začínala
až druhým poločasem,“ mohou si naříkat fanoušci Sokola
II Prostějov. Po pauze bývá jejich tým jako vyměněný a dokázal to i proti Telnici. Za pat-

náct minut nastřádali domácí
skóre 11:2 a celé dějství vyhráli 17:10. Protože ale naprosto
shodným výsledkem pro hosty
skončila první půlka, s loni posledním mužstvem soutěže se
zrodila remíza 27:27.

druhá liga-skupina JM v číslech
výsledkový servis
1. KOLO: TJ Sokol Kostelec na Hané HK – Jiskra Havlíčkův
Brod 25:25, TJ Sokol II Prostějov – Sokol Telnice 27:27, Legata Hustopeče – HK Ivančice 25:23, TJ Sokol Velké Meziříčí –
SHC Maloměřice 29:28, SK Kuřim – Tatran Bohunice 27:26,
Handball KP Brno „B“ – Sokol Sokolnice 29:24.
KAM PŘÍŠTĚ
2. KOLO: sobota 29. a 30. září: Hustopeče – Prostějov (neděle 30. 9., 10.30 hodin), Telnice – Kostelec (neděle 30. 9.,
17.00 hodin), Ivančice – Brno „B“, Bohunice – Sokolnice,
Maloměřice – Kuřim, Havlíčkův Brod – Velké Meziříčí.
AVIZOVANÝ PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS KE 2.LIZE HÁZENKÁŘŮ PŘIPRAVUJEME AŽ TĚSNĚ PŘED REGIONÁLNÍM DERBY VE ČTVRTÉM KOLE SOUTĚŽE...

V domácí brance se již objevila
jednička Jiří Hrubý, do sestavy
se vrátil i Tomáš Černíček a
favorit začal podle správných
not. Ve druhé minutě se dostal
do vedení 1:0 a diváci se těšili,
že bude pokračovat série šňůra
čtyř výher z vlastní palubovky. Jenže na více než čtyřicet
minut to bylo naposledy, kdy
prostějovští hráči nemuseli dotahovat.
Hosté bleskově srovnali, ve
čtvrté minutě vedli 3:1, v osmé
6:2, ve dvanácté 9:3 a náskok
si pohodlně hlídali a ještě navyšovali.
Obhájci bronzu se nedařilo
zakončení, gólman soupeře
několikrát přímo exceloval a
spolu s několika nepřesnými
přihrávkami dostávali hosté
možnost chodit do trháků. V
nich si stejně jako při střelách z
dálky zpravidla vedli s nadhledem a přes několik vydařených
okamžiků Hrubého náskok

„V prvním poločase to bylo hodně špatné, úplně jsme ho prohospodařili. Opakoval se pohárový zápas s Olomoucí, deset nastřílených
gólů je strašně málo. Dopustili jsme se spousty technických chyb,
přehnaná aktivita ústila až ve zbrklost. Soupeř si na omyly počkal a
těžil z toho. Každý to chtěl rozhodnout, hráli jsme málo kolektivně.
Chyběla nám zkušená hlava Tomáše Flajsara, která by to usměrnila. Máme mladý mančaft, zkušenost nám chybí a bude chybět. O
přestávce jsme si k tomu něco řekli, kluci létali jak včelky a dařilo
se jim konečně střílet branky. Jenže potom se základní šestka trochu
zatavila, soupeř chytl druhý dech. Druhý poločas již byl podle našich představ, ale první byl hodně špatný. Málo trénují a je to vidět.
Nadprůměrné výkony nepodal v prvním poločase nikdo, ale celkově Jirka Hrubý v brance, Jurečka, Černíček, Valach, Kosina. To byla
pětka, která táhla celé mužstvo.“

Telnice narostl až na 14:6 v
devatenácté minutě. Domácí
pak i díky dvěma chytrým zakončením Jurečky snížili až na
10:15, konec poločasu si už ale
loni pouze čtyřbodový tým pohlídal a zvýšil opět až na sedm
gólů.
Po přestávce ovšem nastal neskutečný obrat. Kouč Josef Zedníček pozměnil rozestavení, vysunul obranu a za šestnáct minut
neplatil stav 10:17, ale 21:19!
Poté se ale hostitelé dopustili
několika technických chyb a navíc nejsilnější šestice se unavila,

takže do koncovky šli s dvougólovým vedením hosté.
Domácí nevyužili jednu sedmičku, ještě dvě minuty před
koncem svítil na tabuli stav
25:27, alespoň bod však ještě
ukořistili. Zásadní k tomu byla
zvýšená efektivita v zakončení.
zatímco v prvním poločase měli
domácí úspěšnost střelby pouze
sedmatřicet procent, po přestávce již téměř tříčtvrtinovou. Nyní
zajíždějí do haly loňského vítěze Legaty Hustopeče, doma se
opět představí v sobotu 6. října
proti Ivančicím.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
2 Capa team U Jedličky Čechovice Fénix Prostějov
2 Hroši od Jedličky Čechovice
U Žida Ivanovice na Hané
2 Twister Kroměříž
ŠK Brablenci Kojetín
2 Žabáci Ivanovice na Hané
Němčická střela
2 Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

sy se Orli museli obejít bez reprezentantů Kamila Švrdlíka, Romana
Marka a Dušana Panduly, navíc
chyběl Jaroslav Prášil. Do dalších
utkání zase nenastoupil třeba Pavel
Slezák nebo nový pivot Ondřej Kohout.
„Není to nic příjemného. Tréninky v
malém počtu hráčů nejsou tak pestré. Na některé herní varianty se ani
nedostane,“ posteskl si Choleva.

Orli zatím odehráli osm přípravných
zápasů a v pěti případech dokázali
zvítězit. S dosavadními výkony je
kouč Prostějova docela spokojený.
„V některých případech byly výkony
dobré. Výsledky nejsou úplně důležité. Často jsme nastupovali po těžkém tréninku a hráči toho měli docela dost za sebou. Spokojený můžu
být s hrou na útočné polovině. Pod
vlastním košem se ale ještě musíme
zlepšit,“ uvědomuje si Choleva.
Více o startu basketbalové sezóny si
můžete přečíst již v příštím Večerníku, který jako tradiční mediální
partner klubu, připravuje podrobný
předsezónní servis včetně rozhovorů, analýzy, rozlosování i kompletní
soupisky BK Prostějov!

Legy

BO

1 Twister Kroměříž

1

1

0

0

0

0

0

17:1

34:7

3

2 Hroši od Jedličky Čechovice

2

1

0

0

0

1

0

23:13

54:39

3

3 ŠK Brablenci Kojetín

1

1

0

0

0

0

0

12:6

30:14

3

4 Fénix Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

11:7

24:18

3

5 Capa team U Jedličky Čechovice

2

1

0

0

0

1

0

17:19

42:46

3

6 Němčická střela

2

1

0

0

0

1

0

15:21

37:52

3

7 Soběsuky 49

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

8 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

0

0

0

0

0

0

0

0:0

0:0

0

9 Skalní Na Nové Doloplazy

1

0

0

0

0

1

0

6:12

14:30

0

10 Žabáci Ivanovice na Hané

1

0

0

0

0

1

0

4:14

18:30

0

11 U Žida Ivanovice na Hané

1

0

0

0

0

1

0

3:15

15:32

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

ZAČÁTEK SEZONY SE BLÍŽÍ: BK Prostějov Orli potřebují zlepšit obranu
čeká poslední týden přípravy
Prostějov/lv - Už 3. října začne
basketbalistům Prostějova nový
ročník Mattoni NBL. Obměněná
sestava se chystá na obhajobu
stříbrných medailí, v dosavadním
průběhu přípravy ale neměli příliš možností na pilování herních
signálů v kompletním složení.
Hned trojice Orlů reprezentovala
Českou republiku a Slovensko v
kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, další basketbalisté
měli zdravotní problémy.
„Už bychom opravdu potřebovali,
abychom si na tréninku mohli zahrát pět proti pěti. Zatím se nám to
často nepovedlo,“ uznal problémy v
přípravě trenér Zbyněk Choleva.
Před úvodními tréninkovými zápa-

BD BH LD LH
7 11 18
24
15 3 32
15
neznámo v době uzávěrky
4 14 18
30
přeloženo na 22.10.2012

BK Lions Jindřichův Hradec - BK Prostějov 86:100 (19:22, 42:46, 66:67)
BK Prostějov - MBK Rieker Komárno 90:94 (13:22, 40:41, 68:65)
Prostějov/lv – Vystoupení na turnaji v Jindřichově Hradci necelá dva týdny před začátkem Mattoni NBL odhalilo rezervy basketbalistů Prostějova. Domácí Lions Orli
porazili 100:86, s Komárnem prohráli 90:94. Podle výkonů je zřejmé, že tým musí
přidat především v obraně.
„V obou případech jsme byli slabší na doskoku, což bylo dáno menší sestavou,“ uznal trenér Zbyněk Choleva, kterému na turnaji chyběla trojice Kohout, Pandula a Bratnčenkov.
Zkušené křídlo muselo z rodinných důvodů odcestovat na Slovensko, další dva hráči byli
nemocní.
„Kvůli tomu jsme oba zápasy odehráli v osmi lidech. Ale jako příprava to nebylo špatné,“
uvedl kouč Orlů.
Proti Jindřichovu Hradci se český vicemistr prosadil v poslední čtvrtině, kdy získal rozhodující náskok. Koncovka naopak Hanákům nevyšla ve střetnutí s Komárnem. „V posledních minutách jsme udělali několik zbytečných chyb a to nás stálo lepší výsledek. Hra proti finalistovi slovenské ligy ale úplně špatná nebyla,“ konstatoval kormidelník prostějovského výběru.
Po návratu z reprezentace opět podal nadějný výkon Kamil Švrdlík. Při absenci Kohouta
odehrál v každém zápase téměř pětatřicet minut a patřil mezi nejlepší hráče prostějovského
týmu. „Kamilovi se opravdu dařilo,“ uznal Choleva.
Před začátkem mistrovské soutěže ještě hráče čekají dva zápasy proti Kolínu. Ten první se
hraje v úterý od 18.00 hodin v hlase Sportcentra DDM. „Prakticky půjde o generálky na start
ligy. Doufám, že už budeme kompletní,“ přeje si Choleva.

ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA ŽEN

„Oděvářky“ zvítězily
v Šumperku
TJ Šumperk „B“
TJ OP Prostějo
70:73 (15:12, 35:27, 54:51)
Prostějov/red - Basketbalistky
Prostějova, které se do mistrovských soutěží vrátily po dobrém
půlstoletí, svoji premiéru zvládly
a připsaly si první vítězství. Výsledek je o to cennější, protože
v poločase prohrávaly 35:27.
Nástup do druhého poločasu
byl ovšem impozantní, změna v
obraně přinesla již ve třetí minutě
obrat na 37:40. Domácí hráčky
se v žádném případě nevzdávaly
a velmi brzy převzaly opět vedení. Závěr naštěstí holky zvládly a
výhru udržely.
Více informací hledejte na
www.tjopprostejov.cz

Volejbal
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Volejbalistky skončily druhé na Grand Prix Brno 2012 O VÍKENDU JEDOU „AGELKY“
Bilanci čtyř hladkých vítězství narušila až finálová porážka s velice silným Lokomotivem Baku

Příznivý dojem zanechaly ženy VK AGEL Prostějov na mezinárodním přípravném turnaji Grand Prix Brno 2012. Bez ztráty setu
ovládly jednu ze dvou základních skupin, poté opanovaly i semifinále s Doprastavem Bratislava a narazily až v posledním duelu o
konečné prvenství. Finálový sok Lokomotiv Baku s kádrem plným
výborných hráček (včetně tří někdejších Agelek) byl nad současné
síly našich volejbalistek, z triumfu se tak radoval účastník Champions League a hodně ambiciózní klub z movitého Ázerbájdžánu.
Hanácká parta brala zasloužené stříbro.
útok. Zajímavostí je, že za účastníka
nejvyšší německé soutěže nastupuje
SG Brno – VK Prostějov
na nahrávce Češka Lucie Smutná.
0:3 (-11, -16, -15)
Z našich děvčat mohu za druhý turSestava: Vincourová, de Assis, Go- najový zápas pochválit Cvetelinu
mes, Hippe, Žarkova, Miletič, libero Žarkovou, Marinu Miletič i VeroChlumská.
niku Hrončekovou a také na příjmu
Hodnocení trenéra Miroslava bezchybnou Markétu Chlumskou.“
Čady: „Bylo to naprosto jednoznačZákladní skupina, třetí utkání
né střetnutí, velmi mladý soupeř nám
Olymp Praha – VK Prostějov
nedokázal klást větší odpor. Holky
0:3 (-24, -21, -11)
si na rozjezd dobře zahrály. Nejlepší
z týmu byly Flávia de Assis na blo- Sestava: Vincourová, Gomes, Hronku a obě smečařky, Juliana Gomes čeková, Soares, Kossányiová, de Assis, libero Chlumská.
s Marinou Miletič.“
Hodnocení trenéra Miroslava
Základní skupina, druhé utkání
Čady: „Zpočátku jsme měli problémy s obranou, v nadšeně hrajícím
KSC Berlín – VK Prostějov
družstvu Olympu se dařilo zejmé0:3 (-20, -13, -17)
Sestava: Jelínková, Miletič, Hronče- na mladé Mlejnkové. Proto jsme
ková, Soares, Kossányiová, Žarko- většinu úvodní sady prohrávali a až
v koncovce vývoj otočili. Ještě druva, libero Chlumská – Gomes.
Hodnocení trenéra Miroslava hý set byl poté vcelku vyrovnaný,
Čady: „Těžší soupeř nás prověřil ve třetím už Pražanky odpadly. My
o poznání výrazněji, ale celkově si jsme těžili z dobré přihrávky a nejdružstvo opět poradilo dobře díky větší rozdíl byl postupem času v útosolidnímu výkonu. Po herní stránce ku. Kolektiv v tomto střetnutí táhly
jsme měli lepší přihrávku a slabší Flávia de Assis a Solange Soares.“

Základní skupina, první utkání

Semifinále

Hodnocení trenéra Miroslava
Čady: „Lokomotiv dal letos dohromady nadmíru silný tým včetně tří
našich bývalých hráček Michaely
Monzoni, Tatiany Artmenko a Coriny Ssuschke. Start do zápasu se nám
povedl, ve dvou úvodních sadách
jsme drželi vyrovnaný průběh a dokonce většinu času vedli. Soupeř byl
však volejbalovější díky lepší obraně
v poli a především na bloku, kde
nás bodově předčil 12:4. Baku tak
postupně přebíralo taktovku, druhá
polovina utkání již probíhala v jeho
režii. My jsme měli velké potíže
s ubráněním dvojice Havlíčková –
Ssuschke.

Celkově hodnotím brněnský turnaj i naše vystoupení na něm veskrze pozitivně. V současné době
šlo o ideální prověrku, neboť jsme
nemuseli nikam daleko cestovat a
odehráli pět dobrých zápasů proti
různě silným družstvům. Prostřídaly se všechny holky kromě
zraněné Šárky Melichárkové a
poznali jsme, na čem je potřeba
nejvíc zapracovat. Zatímco sehrávání v útoku by snad mělo jít
bez problémů, v obraně zatím
máme značné nedostatky. Jejich
odstranění a sladění celého týmu
v defenzivě nám určitě dá pořádně
zabrat.“

Bratislava – KP Brno 3:1, KP Brno – Baku 0:3,
Postupim – Bratislava 3:2.
1. L. Baku
3 0 9:2
8
2. D. Bratislava
1 2 7:7
5
3. Postupim
2 1 6:7
4
4. KP Brno
0 3 3:9
1
Základní skupina B
VK AGEL Prostějov – SG Brno 3:0, KSC Berlín – Olymp Praha 1:3, Berlín – Prostějov 0:3, SG
Brno – Olymp Praha 1:3, SG Brno – Berlín 0:3,
Olymp Praha – Prostějov 0:3.
1. Prostějov
3 0 9:0
9
2. O. Praha
2 1 6:5
6
3. Berlín
1 2 4:6
3
4. SG Brno
0 3 1:9
0
O 5. až 8. místo
SC Postupim – SG Brno 2:0, KSC Berlín – KP
Brno 2:1.

KSC Berlín - SC Postupim 2:1.
Semifinále
VK AGEL Prostějov – Doprastav Bratislava
2:0, Lokomotiv Baku – Olymp Praha 2:0.
O 3. místo
Doprastav Bratislava – Olymp Praha 2:1.
Finále
Lokomotiv Baku – VK AGEL Prostějov 3:0.
Konečné pořadí Grand Prix Brno 2012
1. Lokomotiv Baku, 2. VK AGEL Prostějov, 3.
Doprastav Bratislava, 4. Olymp Praha, 5. KSC
Berlín, 6. SC Postupim, 7. KP Brno, 8. SG Brno.
Individuální ocenění
Nejlepší nahrávačka: Diana Nenova (Lokomotiv
Baku). Nejlepší blokařka: Jaroslava Pencová
(Doprastav Bratislava). Nejlepší smečařka: Juliana de Costa (Lokomotiv Baku). Nejlepší libero:
Markéta Chlumská (VK AGEL Prostějov).

Doprastav Bratislava
VK Prostějov
0:2 (-23, -18)
Sestava: Jelínková, Kossányiová,
Žarkova, Hippe, Miletič, de Assis,
libero Chlumská – Vincourová, Soares, Gomes.
Hodnocení trenéra Miroslava
Čady: „Tento souboj se dost podobal prvním dvěma setům s Olympem. Zahajovací sada byla znovu
velmi vyrovnaná kvůli naší špatné
obraně, ani útok nám zprvu moc
nefungoval. Pomohlo až trojí střídání, hlavně Juliana Gomes mančaft
výrazně zvedla kvalitním útokem.
Výsledky Grand Prix Brno 2012
Právě touto herní činností jsme Doprastav výrazně předčili a po druZákladní skupina A
O 7. místo
hém jednoznačnějším setu dospěli KP Brno – SC Postupim 2:3, Lokomotiv Baku – KP Brno – SG Brno 2:0.
O 5. místo
Doprastav Bratislava 3:2, Baku – Postupim 3:0,
k vítězství.“

Finále
Lokomotiv Baku – VK Prostějov
3:0 (23, 19, 18)
Bodový vývoj – první set: 1:3, 2:6,
4:6, 4:8, 8:11, 8:13, 11:13, 15:18,
18:18, 19:21, 23:21, 25:23. Druhý
set: 3:0, 3:2, 4:6, 8:7, 10:8, 10:11,
13:11, 13:14, 14:17, 19:17, 21:18,
25:19. Třetí set: 3:1, 4:3, 6:3, 7:6,
10:6, 12:8, 12:10, 16:10, 17:14,
22:15, 25:18.
Sestava: Vincourová, Miletič, Hrončeková, Soares, Gomes, Žarkova,
libero Chlumská – Jelínková, Hippe,
de Assis, Kossányiová.

Šárka Melichárková Ženy OP budou po změnách
má přetržený vaz v koleně

Prostějov/son - Po návratu pěti reprezentantek z národních
výběrů mohly naše volejbalistky konečně začít s přípravou
v úplně kompletním složení, jenže to ani na jeden jediný trénink
nevyšlo. Ve čtvrtek chyběla lehce zraněná Marina Miletičová a
týž den si přivodila vážné zdravotní potíže Šárka Melichárková.
„Marina dostala začátkem týdne během tréninku míčem do oka,
když blokovala. V daný okamžik to bylo dost nepříjemné a musela
na čas vysadit z přípravy, ale naštěstí se nejednalo o nic dlouhodobého,“ popsal hlavní trenér VK AGEL Prostějov Miroslav Čada
s tím, že Chorvatka bez problémů absolvovala víkendovou Grand
Prix Brna.
Mnohem hůř je na tom Melichárková. „Šárka měla velkou smůlu.
Dvě minuty před koncem čtvrtečního odpoledního tréninku špatně
dopadla po smeči na zem, koleno jí šlo do rotace a hned bylo jasné, že je zle. V pátek ráno šla na magnetickou rezonanci, v sobotu
na vyšetření k lékařskému specialistovi a verdikt zní bohužel jasně:
přetržený vaz a poškozený meniskus v koleně. Pravděpodobně hned
v pondělí půjde na operaci, po níž bude přibližně půl roku mimo hru.
Tím pádem bohužel přijde o celou nadcházející sezonu,“ prozradil
Čada krutou pravdu.
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

cz
ikpv.cz
www.vecer nikpv

spokojeny s pátým místem

Prostějov/son - Že by volejbalistky TJ OP Prostějov po čtvrté
a třetí pozici z uplynulých dvou
sezón letos útočily na samotné
čelo 2. ligy žen? Ne, nic takového se pravděpodobně konat
nebude. Kádr oděvářek totiž
prošel částečnou přestavbou a
v novém složení bude úspěchem
lepší polovina tabulky.
„Odešly Petra Langrová a Jana
Vláčilová, dalších několik holek
je dost vytíženo prací či studiem.
A některá děvčata už pomýšlejí
na založení rodiny, proto jsme
museli tým během léta doplnit,“
vyložil trenér Ladislav Sypko. Postupně se podařilo získat Barboru
Korhoňovou z Brna, Kristýnu
Žlebkovou z Nového Jičína, Ivetu Navrátilovou z Přerova a Petru
Klhůfkovou z Olomouce.
„Tím se nám povedlo vyřešit nahrávku, smeč i libero. Na univerzálu se zkušená Lenka Janečková
sama chce přesunout do pozice

střídající hráčky a přenechat základ služebně mladším, tudíž
jsme na účko přesunuli dosavadní smečařku Katku Korhoňovou.
Uvidíme, jak nám bude tenhle
post fungovat, což se dá říct rovněž o bloku. Tam aktuálně chybí
třetí hráčka a po pravdě z toho
mám trochu obavy,“ shrnul Sypko.
Celkově je však spokojený, jak se
personálně kritická situace z konce jara zvládla. „Nakonec máme

k dispozici opět dobrý mančaft,
byť se po změnách musí dát postupně dohromady. Z přípravy
nemám špatný pocit a věřím, že
hned od začátku druhé ligy budeme schopni předvádět solidní
volejbal. Důležité je, aby si holky
navzájem sedly a tím fungoval
celý obměněný kolektiv. Pak bychom nemuseli ze třetího místa
spadnout nějak moc dolů, osobně
beru pátou příčku jako úspěch,“
dodal Sypko.

Los žen TJ OP ve 2. lize, sk. "C" 2012/13 - první polovina soutěže
1. + 2. kolo: Lanškroun – Prostějov (sobota 29. září, 10.00 + 14.00 hodin).
3. + 4. kolo: Prostějov – Přerov B (sobota 6. října, 10.00 + 14.00 hodin).
5. + 6. kolo: Česká Třebová – Prostějov (sobota 13. října, 10.00 + 14.00 hodin).
7. + 8. kolo: Prostějov – Litovel (sobota 27. října, 10.00 + 14.00 hodin).
9. + 10. kolo: Znojmo – Prostějov (sobota 3. listopadu, 9.00 + 13.00 hodin).
11. + 12. kolo: Palkovice – Prostějov (sobota 10. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin).
13. + 14. kolo: Prostějov – Bílovec (sobota 24. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin).
15. + 16. kolo: Jehnice – Prostějov (sobota 1. prosince, 10.00 + 14.00 hodin).
17. + 18. kolo: Prostějov – Vsetín (sobota 8. prosince, 10.00 + 14.00 hodin).
Domácí zápasy budou ženy TJ OP hrávat
v Letní hale TK Plus Prostějov v ulici U velodromu.

do Muszyny, další program se tvoří

Prostějov/son - Po úvodním přípravném turnaji v Brně
čekají ženy VK Prostějov další přátelské duely. Jisté a konkrétně dané jsou však zatím jen dva nejbližší, které Hanačky odehrají v pátek 28. a v sobotu 29. září shodně od 18.00
hodin na hřišti polské Muszyny.
„S tímto známým soupeřem jsme se v nedávné minulosti střetli
jak soutěžně v rámci Champions League, tak mnohokrát v přípravných utkáních. Jde o jeden ze stabilně nejlepších klubů
Polska a vzájemné souboje mohou holkám v současné chvíli
hodně dát,“ uvedl kouč Agelek Miroslav Čada.
O následné zápasové náplni po návratu ze severu ještě nemá
jasno. „Jednali jsme o přátelácích s Drážďany i s Bielsko-Bialou, ale tohle nakonec padlo. Momentálně hledáme na období
mezi 1. a 10. říjnem jiné protivníky,“ informoval sportovní ředitel VK Peter Goga.
Naopak jistotou je start na mezinárodním turnaji v italském
San Remu od 12. do 14. října, což bude generálka na nový
soutěžní ročník. „V San Remu má kromě nás určitě startovat
francouzské Cannes a také některé domácí oddíly, ovšem přesné obsazení i program utkání se dozvíme až týden před akcí,“
připojil Goga.
Česká UNIQA extraliga 2012/13 začne pro svěřenky trenérského dua Čada – Petráš 18. října doma proti Šternberku.

Starší žákyně VK vyhrály

dva přípravné turnaje

Prostějov/son - Tak jako
každým rokem zahájily volejbalové starší žákyně VK
AGEL Prostějov herní přípravu před novou sezonou
účastí na turnajích v Uherském Hradišti a Frýdku-Místku. Obou akcí se zúčastnila dvě družstva, když
B-tým byl složen převážně
z mladších žákyň.
Silnějšímu áčku se vedlo
skvěle. Nejprve opanovalo
klání v Uherském Hradišti
v konkurenci dvanácti celků
z Moravy a Slovenska, poté
dokázalo vyhrát i mezinárodní turnaj ve Frýdku-Místku s
kvalitním obsazením šestnácti kolektivů z Moravy, Slovenska a Polska. Na severu
Moravy přitom holky absolvovaly osm velice dobrých
utkání, v semifinále vyřadily
Nový Jičín 2:0 a ve finále

zvítězily nad Bílovcem také
2:0. Během všech osmi zápasů neztratily ani set!
Prostějovské béčko se ve Frýdku zpočátku rozkoukávalo,
ale výkony se neustále zlepšovaly. To děvčata potvrdila
ve střetnutí s Olomoucí, jež
vyhrála a mohla tak bojovat o
9. až 12. místo. Tam porazila
Svitavy a podlehla Uherskému
Hradišti, což znamenalo pěknou desátou příčku.
Vítězství A-družstva VK na
obou přípravných podnicích
je určitě dobrým začátkem nového ročníku 2012/13, ovšem
holky čeká ještě hodně práce.
O uplynulém víkendu absolvovaly silně obsazený turnaj v
Žilině, který byl poslední generálkou před zahájením soutěží.
Premiérou se stane v sobotu
22. září kvalifikace krajského
přeboru starších žákyň.

Hráčský kádr volejbalistek TJ OP Prostějov

L
Lenka
Janečková (post – univerzálka, rok narození – 1979),
Martina Dočkalová (nahrávačka, 1989), Pavla Jančiarová
M
(smečařka, 1997), Michaela Jančíková (nahrávačka, 1983),
(sm
Petra Klhůfková (nahrávačka, 1991), Kateřina Korhoňová
(univerzálka, 1988), Barbora Korhoňová (smečařka, 1991),
(univer
Kučerová (blokařka, 1987), Pavlína Nakládalová (bloLucie K
kařka, 1985), Iveta Navrátilová (libero, 1992), Aneta Paňákováá (smečařka, 1989), Adéla Skopalová (blokařka, 1990),
Kateřina
Veselá (smečařka, 1984), Dana Vlčková (nahrávačKat
ka,
ka 1980), Kristýna Žlebková (libero, 1988).

Realizační tým volejbalistek TJ OP Prostějov
Trenér: Ladislav Sypko. Vedoucí družstva: Břetislav Zbořil.

Kádr je podle kouče naprosto vyrovnaný, hráčky se budou střídat dle aktuální formy bez jasné základní sestavy

„Čeká nás velmi intenzivní sehrávání,“ uvědomuje si trenér VK AGEL Miroslav Čada
S ne zcela kompletním družstvem VK AGEL strávil
pouze úvod přípravy v podobě desetidenního soustředění v Liptovském Jánu. Pak se hlavní trenér
Miroslav Čada (na snímku) od týmu oddělil a kvůli
kvalifikaci na mistrovství Evropy 2013 pobýval další
měsíc a půl u slovenské reprezentace, kterou také
vede. S ní vybojoval postup do květnové baráže,
načež 17. září dorazil ke svému klubu a převzal
prostějovský kolektiv. Ten se nyní musí během
pouhého měsíce dostatečně zkonsolidovat jak
na českou extraligu, tak na nezvykle brzy startující
Champions League.
Marek Sonnevend
V kvalifikaci ME jste
sahali po první příčce
ve skupině a přímém postupu, nakonec vám tahle radost těsně utekla. Už jste se
s tím smířil?
„Ještě pořád bojuju s velkým
zklamáním. Mít v rozhodujícím utkání se Španělskem
čtyři mečboly za stavu
14:10 v pátém setu a žádný
neproměnit, to nejde jen tak
hodit za hlavu. Velký úspěch
byl strašně blízko a nechat
ve skupině za sebou dva

účastníky posledního evropského šampionátu by znamenalo nesmírně příjemné
překvapení. Hlavně Španělky
mají hodně silný mančaft, my
jsme je měli na lopatě. Hrozná
škoda, musíme se s tím nějak
vyrovnat a postup vybojovat
v baráži proti Bělorusku.“
Po herní stránce jste
byl s výkony národního
výběru Slovenska spokojen?
„Jednoznačně ano. Po té
bolestné porážce 2:3 se
Španělskem mě moc potěšilo,
jak tým hned druhý den zvládl
další stěžejní zápas proti Izraeli

v jeho domácím prostředí. Šlo
o velice těžkou bitvu a případná
prohra by nás srazila až na třetí
místo skupiny, což by byl nepostupový průser. Navíc Izraelky tlačili nejen diváci, ale
i rozhodčí, atmosféra byla dost
bouřlivá a napjatá. Holky to
naštěstí zvládly ke klíčovému
vítězství 3:1, čehož si opravdu
cením. Ukázalo se, že družstvo
je kvalitní a že se podařilo
sestavit nejsilnější tým za
poslední roky. Reprezentaci
neodmítla jediná špičková
volejbalistka, tím pádem se
v nároďáku sešlo to nejlepší,
co Slovensko má k dispozici.
Tomu odpovídaly výkony a
jen škoda, že jsme nedosáhli
na přímý postup, který byl za
dané situace reálný.“
Jak byste ohodnotil
výkony svých svěřenek
z VK Solange Soaresové a
Veroniky Hrončekové?
„Soli je naprosto jednoznačně
klíčovou osobností slovenského výběru po všech
stránkách, hrála stabilně
výborně. Hronky měla trochu výkyvy a střídala dobré
výkony se slabšími. Když se jí
daří, hodně boduje v útoku i na

bloku, naopak při chvilkovém
výpadku někdy znervózní a
pak jde dost dolů.“
Stíhal jste na dálku sledovat i to, jak se daří
ostatním Agelkám v jiných
reprezentacích?
„Jasně. Pozorně jsem sledoval
vývoj ve všech kvalifikačních
skupinách a nejvíc v té, kde
bojovaly Češky s Andreou
Kossányiovou i Pavlou Vincourovou a Bulharky s Cvetelinou
Žarkovovou. Logicky jsem byl
zvědavý jak na statistiky z jednotlivých zápasů, tak na další
zprávy a informace.“
Potěšilo
vás,
že
Kossányiová stabilně
nastupovala v základu ČR a
docela se prosazovala?
„Andrea využila situace, kdy je
v České republice trochu problém s nedostatkem špičkových
smečařek. Letos dostala na tomto
postu šanci jako druhá v pořadí
a dokázala se s ní dobře poprat.
V podstatě hrála skoro pořád,
i když se jí místy tolik nedařilo
– někdy na přihrávce, jindy
v útoku. Každopádně odvedla
své a pro její volejbalový růst
je tak velký prostor v nároďáku
ohromným přínosem.“

O přípravu VK se
během vaší nepřítomnosti tradičně staral asistent Ľubomír Petráš. Nakolik jste byli v kontaktu a
konzultovali
tréninkovou
náplň?
„Volali jsme si přes skype
každý druhý nebo třetí den a
průběžně všechno řešili. Věděl
jsem i to, že má některá hráčka
zrovna zácpu.“ (smích)
Proběhl uplynulý měsíc
a půl v Prostějově dle
referencí Luboše i vašeho
mínění v pořádku?
„Naprosto. Oni to měli
hodně náročné, protože
takhle dlouhou dobu jsme
v šesti, posléze sedmi lidech
ještě nikdy netrénovali. Z tohoto hlediska byla letošní
příprava abnormálně těžká
jak fyzicky, tak psychicky
pro trenéra i holky. Kouč
se musí při menším počtu
svěřenek tím víc připravovat
a každé se individuálně
věnovat, děvčata zase podstoupila tisíce opakování
při cvičeních, jež se logicky
nemohla
nijak
výrazně
obměňovat. Únava musela
být enormní a proto zaslouží

Luboš společně s hráčkami
velké uznání, jak dobře to
zvládli.“
Teď jste se konečně
nečně
í. Co
sešli kompletní.
ícím
bude v nadcházejícím
IQA
Q
měsíci do startu UNIQA
šeho
extraligy ČR ze všeho
nejdůležitější?
nzivní
„Jediná věc: intenzivní
sehrávání. Čeká nás spouk sladit
sta práce s tím, jak
holky, které dosud trénovaly
v Prostějově, a ostatníí děvčata,
jež právě dorazila z reprezengicky netací. Zatím souhra logicky
odně úsilí,
funguje a bude stát hodně
aby fungovat začala.““
Dokážete s předstihem
edstihem
odhadnout
složení
základní sestavy?
nách pla„V minulých sezónách
tilo, že se pokaždé vykrystalizoval určitý základ a s tím
jsem měl velkou trpělivost.
atolik vyTentokrát je kádr natolik
rovnaný, že žádná základní
xistovat a
sestava ani nebude existovat
hrát půjdou vždy ty s nejlepší
aktuální formou. Ostatní si
počkají na příležitost a jakmile
se naskytne, půjdou ji využít.
Celý tým se tedy v zápasech
bude hodně protáčet.““
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Atletická Velká cena se potýkala se slabší účastí
Oštěpař Veselý vzkázal na dálku: „Přijedu příště a překonám rekord!“

Prostějov/mik - Sluncem zalitý stadionek Reálného gymnázia a základní školy města
Prostějova ve Studentské ulici přivítal v neděli účastníky
66. ročníku Velké ceny města
Prostějova v běhu na 110 metrů překážek a oštěpařského
Memoriálu Eduarda Rozbořila. Přestože výsledky vítězů
těchto disciplín snesou přísná
měřítka, letošní Velká cena trpěla slabou účastí závodníků i
absencí mistra Evropy oštěpaře Vítězslava Veselého.
Počasí atletům i pořadatelům
docela přálo, diváci však marně vyhlíželi přislíbenou hvězdu
akce. „Oštěpař Víťa Veselý se
mi telefonicky omluvil. Zaprvé
je po namáhavé sezoně unavený, navíc v sobotu byl kamarádovi na svatbě. Slíbil mi ale, že
příští rok určitě přijede a překoná dosavadní rekord memoriálu,“ sdělil Večerníku Milan
Čečman, předseda Atletického

klubu v Prostějově a ředitel
Velké ceny. Hlavní disciplínu
absolvovalo celkem osm překážkářů, dva si zaběhli B finále
a šestice se pak postavila na start
A běhu. „Obsazení tohoto běhu
bylo nachlup stejné jako při nedávném mistrovství republiky
ve Vyškově,“ připomněl Milan
Čečman. „Stodesítku“ přes překážky nejlépe zvládl Petr Peňáz
z Olympu Praha, avšak v docela
průměrném čase. „Je konec sezony, navíc je poměrně chladno,
i když svítí slunce. Víc to už nešlo, čas pod čtrnáct vteřin by byl
zázrak,“ okomentoval Večerníku svůj výkon Petr Peňáz.
Jestliže závod v běhu přes překážky trpěl nedostatkem účastníků, pak soutěž v hodu oštěpem
připomínala ostrov dvou osamělých atletů. Memoriál Eduarda
Rozbořila vyhrál Jaroslav Jílek
z SKP Pardubice solidním výkonem 69,21 metru, ovšem měl
jednoho jediného soupeře. Ještě

že jemu a Adamu Nejedlému
sekundovala jediná soutěžící
v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková…
„Jistě, účast nebyla letos taková, na jakou jsme zvyklí, přesto
výkony byly velice dobré. Ale
berme to tak, že atleti si přijeli
do Prostějova udělat pohodu a
vlastně ukončit letní sezonu.
Věřím, že příští rok bude Velká
cena atraktivnější, má přijet oštěpař Veselý a možná už i překážkář Svoboda. Jenom lituji toho,
že nemáme stadion, který by odpovídal atletickým potřebám a na
kterém by se dal pořádat opravdu
kvalitní závod,“ posteskl si nakonec Milan Čečman.
Velké ceně města přihlíželi v neděli také primátor Prostějova
Miroslav Pišťák s náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje
Aloisem Mačákem. Nemohli
chybět ani u stupňů vítězů, když
těm nejlepším atletům předávali
poháry.

Výsledky Velké ceny města Prostějova
na 110 metrů překážek
MUŽI
1. Petr Peňáz (PSK Olymp Praha)
2. Tomáš Kavka (ASK Slavia Praha)
3. Martin Pokorný (VSK Univerzita Brno)
4. Jan Carda (ASK Slavia Praha) 14.92 s
5. Adam Nejedlý (Dukla Praha)
6. Pavel Sedlák (AC TEPO Kladno)

14.27 s
14.54 s
14.79 s
15.11 s
15.83 s

Výsledky Memoriálu Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem
MUŽI
1. Jaroslav Jílek (Hvězda SKP Pardubice)
69,21 m
2. Adam Nejedlý (Dukla Praha)
49,53 m
ŽENY
1. Nikola Ogrodníková (SSK Vítkovice)
46,66 m
Z dalších výsledků:
Výška muži: Martin Pokorný (Univerzita Brno) 185 cm. Výška
ženy: Michaela Hrubá (AK Blansko) 149 cm. Dálka muži: Pavel
Sedlák (AC TEPO Kladno) 692 cm. Dálka ženy: Tereza Slavíková
(AC Prostějov) 472 cm. 100 metrů překážek ženy: Zuzana Muchová (AK Kroměříž) 16,65 s. 100 metrů muži: Dominik Dvořák (ASK
Slavia Praha) 11,48 s. 100 metrů ženy: Zuzana Muchová (AK Kroměříž) 12,92 s.

Robert Jedlička: Moje dva góly? Asi mě osvítily hvězdy

Překvapivého
hrdinu
měla výjimečná gólová
bitka mezi prostějovskými Jestřáby a opavským
Slezanem. Hned dvě branky totiž vsítil a u jedné
asistoval třiadvacetiletý
Robert Jedlička, který
v posledních měsících
pendluje mezi posty útočníka a obránce. V sobotu
nastoupil do zadních řad,
což vedlo k nečekanému
tříbodovému zápisu a výraznému podílu na vítězství 8:6.

Marek Sonnevend

* Není to na obvykle defenzivní
první kolo divný výsledek?
„Je fakt hodně divoký. Ze začátku sezóny se vždycky hraje dost
opatrně a když v jediném utkání
padne čtrnáct branek, jde o něco
nevídaného.“
* Máte pro takovou kanonádu
vysvětlení?
„Střelecky se dařilo jak nám, tak
soupeři. Hodně to padalo do brány,
což je pro diváky super. A pro nás je
výborné, že se nám po té přestřelce
povedlo vyhrát.“

* V úvodu jste dvakrát prohrávali, potom vedli 6:2 a hosté následně snížili na 6:5. Bál jste se v závěru o tři body?
„Po druhé třetině jsem vůbec nečekal, že to ještě budou takové nervy.
V kabině jsme si říkali, ať zápas
v klidu dohrajeme a třeba ještě přidáme nějaký gól. Místo pohody
přišlo drama, naštěstí s dobrým koncem pro nás. A jak už jsem řekl, divákům se výsledek 8:6 musel líbit.“
* Vy osobně jste dvakrát skóroval a jednou asistoval, přitom
normálně moc nebodujete. Co se
dnes stalo?

„Já opravdu nevím, asi mě osvítily hvězdy. (smích) Určitě mi
pomohla změna ve způsobu myšlení.“
* V jakém směru?
„Snažím se být co nejvíc pozitivní.“
* Prospěl vám delší čas strávený v ofenzivních řadách?
„Myslím, že ano. Jako útočník
jsem zlepšil svůj pohyb a vyzkoušel si, jaké to ofenzivní hráči proti
obráncům mají. Možná bych doporučil každému zadákovi, aby si
aspoň na čas vyzkoušel jít do útoku. Mně to pomohlo moc.“

* Teď už chcete zůstat v obraně?
„Mně to v útoku bavilo. (smích)
Nechci k tomu nic víc říkat a
uvidím, jak se trenér dál rozhodne. Říká mi, že jsem univerzální
hráč a asi mě bude nasazovat do
sestavy podle potřeby, kluků na
marodce a celkové situace.“
* I tentokrát vám pomohla do
základu absence řady parťáků
z týmu, že?
„Je to tak. Moje štěstí a jejich
smůla, ale podstatná je jediná
věc: že jsme vybojovali tři body.
Snad rychle přidáme další výhry

a já budu dál nastupovat v základní sestavě. Hodlám se tam držet
zuby nehty.“ (úsměv)
* Za jak cenné považujete vítězství nad nebezpečnou Opavou?
„Tyhle tři body jsou obrovsky
cenné. Opava podle mě není
úplně skvělá, ale má stabilizovaný mančaft a svou kvalitu.
Každopádně jsme ukázali, že
na ni máme, a úspěšný vstup do
sezóny nás rozhodně povzbudí.
Dobře začít je vždycky důležité,
snad na výhru navážeme i v dalších kolech.“

V Soběsukách skončil 3. ročník Velké ceny Prostějovska v požárním útoku-PÁTER CUP 2012

ZÁVĚREČNÝ PODNIK OVLÁDLO STRAŽISKO A KRUMSÍN, CELKOVÉ TRIUMFY
SI ALE JIŽ DŘÍVE ZAJISTILI MUŽI DOMAMYSLIC A HOLKY Z OTASLAVIC
V sobotu 22. září se konalo v Soběsukách poslední desáté kolo Velké
ceny Prostějovska v požárním útoku. O vítězství v kategorii žen i mužů
bylo již rozhodnuto, ale na dalších místech byla pěkná tlačenice a právě
tento závod měl rozřešit tajenku, jak bude vypadat konečné pořadí pro
rok 2012. Nejvíce se v závěrečném klání dařilo hasičům ze Stražiska,
pod osmnáct vteřin se dostaly i tmy z Lipové a Okrouhlé. Ženský souboj
ovládly Krumsíňky. Jak již bylo zmíněno, nic to nemohlo změnit na celkovém prvenství mužů Domamyslic, kteří VCP 2012 ovládli s drtivým náskokem pětadvaceti bodů! Na druhé příčce skončily Loučany a bronz bere
Nová Dědina. Nejlepší hasičky pak mají dle očekávání v Otaslavicích, o
deset bodů méně posbíraly stříbrné Soběsuky, bronz pro sebe urvaly ženy z Lipové. Pozitivem je celková účast šestačtyřiceti mužských a třinácti
ženských družstev!
A jelikož, jak už je známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl po roční pauze
opětovně hlavním mediálním partnerem celého dlouhodobého seriálu,
takže i z posledního klání tu máme pro vás přímou reportáž...
Soběsuky/pk
V Soběsukách se letos poprvé běželo na
3B hadice v kategorii mužů. Na závodníky čekaly těžké plumlovské terče a krásně
připravená trať i celý areál. Alkoholová
prohibice sice trošku pokazila oslavy, ale
hasiči si s tím nakonec poradili. Hlavním
rozhodčím byl Josef Navrátil z Alojzova,
delegátem soutěže Stanislav Režný z Bílovic. Startéři Pavel Sedláček a Luděk Navrátil tentokrát nemuseli vrátit ani jeden
ulitý start. Ráno to vypadalo, že závody
proprší, ale nakonec se vyčasilo a pár kapek spadlo až při závěrečném vyhlášení.
Jako první se na start v kategorii mužů
postavily Čelechovice na Hané, které
bojovaly o celkové třetí místo. Útok se
ale klukům nepodařil a po obrovském
prostřiku pravého proudaře z toho byl čas
20,35 a velké zklamání. To Bílovicím se
vedlo lépe. Čas 18,37 je posunul do čela,
ale dlouho tam nevydržely. Nová Dědina
si chtěla urvat po zaváhání Čelechovic
třetí místo pro sebe a časem 18,27 se to
nakonec podařilo. Vlevo bylo sraženo
v čase 17,39. Pak přišla řada na domácí
Soběsuky. Za mohutné podpory diváků se

klukům podařilo srazit terče v čase 18,49
a dosáhnout tak nejlepšího výsledku sezóny. Kelčice šly mimo soutěž, protože měly
půjčené dva závodníky a čas 29,61 stejně
stačil až na poslední místo. Potom byla
k vidění paráda v podání Stražiska. Čas
17,48 znamenal první místo a do konce
soutěže již nebyl překonán. Nivě se také
podařilo stlačit čas pod 20 vteřin. Pravý
proudař srazil v čase 18,69, vlevo se ale
zastavila časomíra na konečných 19,93.
Loučany si chtěly udržet celkové druhé
místo a zajištěným útokem v čase 18,44
se jim to také podařilo. Lipová si přijela
spravit chuť po zpackané sezóně. Krásný
útok skončil časem 17,53, ale mohlo to
být výrazně lepší. Levý proudař totiž srazil
terč v čase 17,18. Poté soutěž pokračovala
slabými útoky Ptení, Domamyslic, Seloutek, béčka Dětkovic a Bukové. Olešnici se
podařilo trefit terče v čase 19,73, ale stačilo to pouze na 8. místo. Stejně tak Dětkovice skončily po obrovském prostřiku
hluboko v poli poražených. Parádní atak
terčů ukázala Okrouhlá z okresu Blansko
a časem 17,83 se kluci rázem vyšvihli
na třetí místo. Na hraně první desítky se
umístil Ostrov u Macochy a Vícov.

Foto: www.vcprostejovska.cz
Mnohem dramatičtější podívanou slibovala kategorie žen. Loni právě soutěž
v Soběsukách zamíchala celkovým pořadím. Letos bylo již jasné první místo,
ovšem na druhém až pátém místě byl rozdíl pouhých šesti bodů. Jako první se předvedly holky z Dětkovic. Je škoda, že tento
tým nejezdil na všechny závody, jistě by
skončil výše v celkovém pořadí. Časem
20,27 nasadily holky laťku, ale bylo téměř
jisté, že tento čas bude překonán. To se povedlo vzápětí holkám z Lipové, které po
velikém prostřiku zastavily časomíru na
čase 19,09. Pravé proudařce z Lipové se
podařil nejlepší sestřik dne v čase 17,99.
To už byla velká výzva pro ostatní. Jako
třetí se na start postavilo béčko Soběsuk.
Tým vesměs sestavený z holek, které dříve
za Soběsuky závodily, však časem 30,64
nemohl konkurovat současné špičce. Výkon to byl ale i přes špatně nabranou vodu
přinejmenším sympatický. Pak se na start
postavily holky z Krumsína. Na základně
všechno klaplo, přítomným trošku zatrnu-

lo, když béčkařce vypadly z rukou kousek
od základny hadice, ale holky to nakonec
zvládly. Čas 18,86 znamenal první místo
a čekalo se, co předvedou domácí. Holky
ze Soběsuk byly při přípravě základny
hodně nervózní. V případě podařeného
útoku by to znamenalo historický úspěch
v podobě celkového druhého místa v kategorii žen pro rok 2012. Po startu vše na
základně klaplo, mašina ze Seloutek hnala
holky vstříc úspěchu. Zajištěný útok znamenal čas 19,38 a třetí místo v závodě.
Pak už v Soběsukách mohly vypuknout
oslavy naplno, protože toto umístění stačilo domácím na celkové druhé místo za
vítězkami z Otaslavic. Na soutěži nebyl
snad nikdo, kdo by tento úspěch holkám
nepřál. Doufejme jen, že v příštím roce se
na závodech objeví více ženských týmů a
přibude konkurence.
„Po skončení kategorie žen proběhlo
slavnostní vyhlášení. Pořadatelé připravili
velké množství cen, dostalo se na každého. Navíc byli pro tři nejhorší týmy v ka-

sponzoři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku
Patron Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii mužů
ING. RADIM FIALA
poslanec Parlamentu ČR

VELKOU CENU PROSTĚJOVSKA
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VÝZNAMNĚ PODPORUJE:
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BOŽENA SEKANINOVÁ
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tegorii mužů připravení kapři v hasičské
kádi. Vtip byl v tom, že si kapříka musel
zástupce každého týmu vylovit. Závod
byl skvěle pořadatelsky zvládnutý a všichni odjížděli spokojení. Pro zájemce byl
ještě po vyhlášení připraven dodatkový
závod s klasickou zásahovou mašinou PS12 bez úprav. Soutěž v Soběsukách byl
parádním zakončením letošního ročníku
Velké ceny Prostějovska,“ “ konstatoval
po závěrečném podniku člen rady VCP
Martin Ošťádal.
V sobotu 10. listopadu proběhne v Čelechovicích na Hané slavnostní vyhlášení,
které je přístupné nejen soutěžním družstvům, ale i sponzorů a široké veřejnosti.

Výsledky VC - Soběsuky
muži

družstvo
1. Stražisko
2. Lipová
3. Okrouhlá
4. Nová Dědina
5. Bílovice
6. Loučany
7. Soběsuky
8. Olešnice
9. Niva
10. Ostrov u Macochy
11. Vícov
12. Čelechovice n. H.
13. Dětkovice
14. Domamyslice
15. Dětkovice B
16. Seloutky
17. Ptení
18. Brodek u Konice
19. Buková
20. Kelčice

LT
17,48
17,53
17,49
17,39
17,52
18,44
17,88
19,73
19,93
17,57
19,58
18,61
18,31
17,32
20,49
22,63
22,94
25
26,23
20,84

PT
17,21
17,18
17,83
18,27
18,37
18,01
18,49
18,13
18,69
20,04
20,06
20,35
20,41
20,43
20,85
24,37
24,84
23,96
25,11
29,61

čas start. poř.
17,48
06.
17,53
09.
17,83
17.
18,27
03.
18,37
02.
18,44
08.
18,49
04.
19,73
15.
19,93
07.
20,04
18.
20,06
19.
20,35
01.
20,41
16.
20,43
11.
20,85
13.
24,37
12.
24,84
10.
25
20.
26,23
14.
29,61
05.

družstvo
1. Krumsín
2. Lipová
3. Soběsuky
4. Dětkovice
5. Soběsuky B

LT
18,86
19,09
18,14
18,32
30,64

PT
18,15
17,99
19,38
20,27
30,08

čas start. poř.
18,86
04.
19,09
02.
19,38
05.
20,27
01.
30,64
03.

ženy

* Příště doma vás čeká derby
s Přerovem. Jak se na něj těšíte?
„Osobně velmi, protože jsem tam
před rokem jeden měsíc trénoval
a nějak mi tamní angažmá nevyšlo kvůli přetlaku hráčů. V sobotu
to musíme Přerovu nandat, nemám žádnou jinou odpověď. Je
potřeba jim vrátit debakly z přípravy i všechny góly, které nám
dali.“
* Uvítal byste podobnou přestřelku, jako proti Opavě?
„Něco takového není nutné. Stačí, když vyhrajeme 5:0.“ (velký
smích)

Velká cena
Prostějovska 2012
tabulka MUŽI

KONEČNÉ POŘADÍ
1. Domamyslice
2. Loučany
3. Nová Dědina
4. Stražisko
5. Čelechovice na Hané
6. Bílovice
7. Dětkovice
8. Lipová
9. Dětkovice „B“
10. Okrouhlá
11. Soběsuky
12. Vícov
13. Niva
14. Seloutky
15. Míchov
16. Cholina
17. Brodek u Konice
18. Plinkout
19. Olešnice
20. Ptení
21. Dolany
22. Malá Lhota
23. Žďár
24. Dětkovice
25. Ostrov u Macochy
26. Kelčice
27. Buková
28. Pamětice
29. Odrlice
30. Křenovice
31. Ludéřov
32. Karolín
33. Karolín „B“
34. Plumlov
35. Břevenec
36. Drnovice „B“
37. Myslejovice
38. Ráječek
39. Jabloňany
40. Drnovice
41. Hrochov
42. Stražisko „B“
43. Šošůvka
44. SK Petrovice
45. Obora
46. Veselice

142
117
110
104
91
90
87
78
66
46
43
36
35
34
27
26
23
20
13
12
11
10
7
6
6
5
5
5
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velká cena
Prostějovska 2012
tabulka ŽENY

KONEČNÉ POŘADÍ
1. Otaslavice
2. Soběsuky
3. Lipová
4. Krumsín
5. Dětkovice
6. Těchov
7. Malá Lhota
8. Soběsuky „B“
9. Loučany
10. Olešnice
11. Šošůvka
12. Černovice
13. SK Petrovice

68
58
56
55
53
8
4
3
2
1
0
0
0
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TOMÁŠ BERDYCH: „HRÁT FINÁLE DOMA, TO BUDE VELKÁ ČEST!“
Prostějov - Nesmírně náročný, hektický a přitom nádherný poslední měsíc prožil elitní hráč TK Agrofert
Prostějov Tomáš Berdych. Nejprve v New Yorku
parádně prošel až do semifinále grandslamového US
Open, přičemž na cestě vyřadil i žijící legendu Rogera
Federera, aby poté v Buenos Aires zařídil účast České
republiky ve finále Davis Cupu díky vyřazení domácí
Argentiny! „Berďa“ přitom v semifinálové bitvě slavné
týmové soutěže vyhrál obě své dvouhry a byl rovněž
klíčovým plejerem zlomové čtyřhry. V pondělí 17. září
oslavil na cestě domů sedmadvacáté narozeniny, aby se
hned o den později stal jednou z hvězd náborové akce
pro děti v rámci projektu „Hledají se noví Berdych, Kvitová
a Veselý!“ Následně byl k dispozici médiím při oficiální tiskové konferenci. Co všechno Tomáš Berdych na téma
Davis Cupu, ale i své nejbližší budoucosti prozradil?
Marek Sonnevend
Můžete popsat své pocity
po triumfu v Argentině i
atmosféru tamního kotle třinácti
tisíc fanoušků?
„Tu atmosféru jste asi všichni vnímali, i když přes televizi se to jen trochu
blíží tomu, pokud jste přímo na místě
a vše zažíváte na vlastní kůži. Třináct
tisíc vřískajících Argentinců pro nás
nebylo úplně příjemných, naopak
povzbuzování hrstky českých příznivců nám strašně pomáhalo. Na to,
jak je Buenos Aires daleko, dorazilo
našich fandů hodně. My jsme se snažili udělat všechno pro to, co nikdo
jiný nedokázal už čtrnáct let - zvítězit
v Argentině! Nám se to povedlo a tím
víc byly postupové chvíle vzácnější.
Pocity v daný okamžik se těžko popisují, ale mluvit můžu jen v samých
superlativech. Byla to slast, paráda a
euforie...“
euforie
Těšíte se už nyní na domácí
finále?
„Závěr sezóny bude opravdu hodně
nabitý samými lepšími akcemi. A líp
než finálem Davis Cupu rok asi končit
ani nemůže. Doufám, že to pro nás
dobře dopadne, ale zatím nechceme
předbíhat, aby se něco nezakřiklo.
Každopádně půjde o vrchol letošní sezóny a kdybychom vyhráli, tak rovněž
o můj dosavadní
vrchol celé kariéry!“
d
Jaká je pro vás čest vybojovat pro Českou republiku finále Davisova poháru a na-

INZERCE

stoupit k němu v domácím
prostředí?
„Čest je to opravdu velká. V tenisu
je výhoda, že člověk nemá jediný vrchol a může dosáhnout řady různých
úspěchů od vítězství na grandslamu
přes první místo světového žebříčku
až po triumf v Davis Cupu. A tuhle
týmovou soutěž řada největších es
nikdy nevyhrála, třeba Federer nebo
Murray se k tomu nikdy ani nepřiblížili. Zatímco my jsme už podruhé
ve finále a já věřím, že tentokrát se

Úspěšného prostějovského tenistu teď čeká odpočinek a trénink,
ve čtvrtek odcestuje do Asie na turnaje v Tokiu a Šanghaji

Boje o salátovou mísu se ale nejvíc
blíží duchu kolektivních sportů včetně toho, že reprezentujete celou zemi
a všechny
všech lidi v ní, kteří vám fandí.“
Přivítal byste sestavu Španělska v kompletním složení s Rafaelem Nadalem, nebo
raději slabší bez něho?
„My chceme vyhrát a zařídit, aby
Česká republika byla podruhé v historii vyražená na tu mísu! Tohle se
počítá a každému musí být jasné, že
Španělé bez Nadala nebo s ním je
obrovský rozdíl. Tím pádem by pro
nás určitě bylo lepší, kdyby nemohl
nastoupit... V takovém případě vidím
naše šance na finálové vítězství jako
mnohem
mnohe větší.“
Rozhodující střetnutí Davisova poháru následuje
okamžitě po Turnaji mistrů. Nebude zvláštní se s Davidem Ferrerem
a případně i s Nadalem utkat dvakrát rychle za sebou v tak důležitých zápasech?
„Předem bych chtěl připomenout,
že účast na Masters ještě nemám
jistou. To bych ani nebyl já, kdybych
y nezůstával nohama ppevně

Nicolas Almagro s nadsázkou prohlásil, že je finále
Davis Cupu čeká pravděpodobně
na ledové ploše. Zvolíte skutečně
nějaký hodně rychlý povrch?
„Tohle musíme zvážit a probrat.
ITF však nepovoluje žádné extrémy
ohledně rychlosti nebo speciálních
úprav povrchu, musí se hrát na takovém, který je aspoň na jednom z turnajů ATP Tour. Každý povrch se samozřejmě dá ještě dodatečně zrychlit
či zpomalit, ale rozdíl už nemůže být
tak velký jako v minulosti. Každopádně my hráči budeme poptávat
a organizátoři následně připravovat
povrch co nejbližší našim představám. Zatím vždy odvedli perfektní
práci, ani tentokrát se po téhle stránce
jistě nic nezmění.“
Chystáte nějaké speciální
akce směrem k finále Davisova poháru, jako před třemi lety?
„Poučili jsme se a dopředu už radši
nechceme nic vymýšlet. Všechno
necháme, jak bylo doteď a nebudeme z toho dělat bůhvíco...(úsměv)
Lepší je dál pokračovat v zajetých
kolejích
j a soustředit se

„Budeme mít výhodu dobře známého prostředí,
skvělých fanoušků i volby povrchu.
ovrchu. A uděláme
maximum, abychom tohoto mixu využili... “

samotný tenis.“
na sam
Je vaše šance na triumf
větší než v roce 2009?
„Rozhodně ano tím, že nastoupíme
doma. Máme výhodu dobře známého
prostředí, skvělých fanoušků i volby
povrchu. A uděláme maximum, abychom ttohoto mixu využili.“
Spočívá naopak výhoda
Španělů v tom, že mohou
na rozdíl od Česka postavit víc variant sestavy?
„Složení týmu můžou podle mě změnit o jediného hráče, o kterém tady
už byla řeč. Nemyslím si, že by s výjimkou zařazení uzdraveného Nadala
jakkoliv jinak kalkulovali, ani co se
týká Feliciana Lopeze. Pokud by konkrétně na něho došlo, tak za všechny
kluky říkám,
že to bereme...“
ř
Řeší se také dějiště finálového mače. Vám osobně je
jedno, jestli se bude hrát v Praze či
Ostravě?
„Obě dvě místa jsou pro nás skvělá,
rádi hrajeme tam i tam. Já v dějišti
nevidím až tak velký rozdíl, ale samozřejmě jde o finále Davis Cupu a
zájem lidí bude obrovský. Troufnu si
říct, že i kdyby hala byla dvojnásobně větší než O2 Aréna, nevznikl by

Strůjce postupu Česka do finále Tomáš
máš Berdych o tom,
že šance na triumf v Davis Cupu jsou větší než v roce 2009

nám to podaří proměnit. Společně
bychom dosáhli na splnění jednoho
ze tří největších cílů, které v tenise
mohou být.“
Stavíte tedy Davisův pohár
výš než Turnaj mistrů?
„Tohle bych nesrovnával, dvě tak
rozdílné soutěže nejde stavět vedle
sebe. Masters je něco, co si člověk
individuálně vybojuje během celého
roku sbíráním bodů týden co týden
na turnajích. Davis Cup je naopak
týmová soutěž, byť tenis byl, je a
vždycky bude hlavně o jednotlivcích.

na zemi, byť postup
tup na Turnaj
mistrů mám na nejlepší cestě. Navíc Davidaa ani Rafu
nemusím během
m Masters
zápasově vůbecc potkat,
protože se třeba dostanou
do druhé skupiny a na vzájemný souboj nedojde
dojde ani
v případném semifinále
mifinále či
finále. Pokud se přece jen
utkáme, známe se navzájem
tak dobře, že byy naše opakované
duely nehrály podle
odle mě nijak zásadní roli.“

S parťákem. Postup do finále oslavil Tomáš Berdych šampaňským
hned v šatně. Foto: Facebook, profil českého daviscupového týmu

žádný problém ji naplnit. Diváci jsou
pro nás každopádně nedílnou součástí týmu, vždy nás hnali za vítězstvím
a ohromně pomáhali jak v Praze, tak
v Ostravě. Ovšem je jasné, že čím víc
se jich do hlediště dostane, tím lépe.
Z tohoto
tohot hlediska tedy radši Praha.“
Poj´dme k vám osobně.
Můžete přiblížit svůj nejbližší program?
„V Prostějově zůstávám do čtvrtka,
kdy odlétám do Asie na turnaje v Tokiu
a Šanghaji. Cestou zpátky mě pak čeká
Stockholm, týden volno, turnaj v Paříži
a pokud postoupím, tak Masters v Londýně. A všechno uzavře Davis Cup.“

Cítíte se momentálně po US
Open a DC víc unavený?
„Spíš psychicky než fyzicky. Tělo nemám nijak zničené, po téhle stránce
se cítím výborně a kromě nějakých
drobností mě nic netrápí. Něco jiného je, že během dvou tak důležitých
akcí musí člověk dlouho držet maximální koncentraci a ještě navíc v takových podmínkách, jaké byly teď v
Argentině. Tohle bylo psychicky dost
náročné a když to skončilo, mohl
jsem vypnout hlavu, nechat ze sebe
všechno spadnout. Teď potřebuju pár
dní volna, abych si odpočinul a začal
se znovu těšit na tenis.“

kdo je
tomáš berdych
špičkový tenista a člen oddílu TK Agrofert
Prostějov oslavil přesně před týdnem, tj. 17.
září, sedmadvacáté narozeniny. Rodák z Valašského Meziříčí
Me
měří 196 centimetrů, váží 91
kilogramů a má přezdívku „Berďa“. Bílému
sportu se začal věnovat v pěti letech, v žákovském věku ppřestoupil z rodného Valmezu do
Prostějova
j a tam v roce 2002 zahájil
j kariéru
tenisového pprofesionála. Úspěchy sbíral již
v mládežnickkém věku, první titul mezi dospělými na profesionálním
okruhu ATP
P Tour získal na podzim 2004 v Palermu. Doposud pak
následovalo postupně dalších šest turnajových triumfů (Paříž 2005,
Halle 2007, Tokio 2008, Mnichov 2009, Peking 2011 a Montpellier
2012. Největ
ětší individuální zářezy na výsledkové pažbě si připsal v
posledních ddvou letech, kdy dosáhl na semifinále French Open 2011,
finále Wimbbledonu 2011 a semifinále při Turnaji mistrů v témže roce,
na což navvázal letošním čtvrtfinále na Australian Open a především
semifináále US Open 2012, kde porazil i světovou jedničku Federera. N
Na dalších dvou podnicích (Madrid, Winston-Salem) pak
byl ve finále. Nejvýše ve světovém žebříčku byl zatím šestý a
stej
ejná příčka mu patří i momentálně. V týmových soutěžích
ddosáhl již
j podruhé
p
na finále
f
Davis Cupu
p a stejně
j jako
j v
roce 2009 bude chtít urvat „Salátovou mísu“ Španělům,
přičemž věří, že tentokrát se mu to povede.
V osobním životě Berdych vystudoval Soukromou škollu podnikání
p
v Prostějově.
j
Za přítelkyni
p
y dlouhá léta měl
ttenistku a klubovou kolegyni Lucii Šafářovou, s níž se
v létě 2011 rozešli a momentálně Tomáš chodí s modelkou
Esteer Sátorovou.

