!

AKTUÁLNĚ: V neděli ráno SHOŘEL ve Smržicích DŮM ZA PĚT MEGA!
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SMRT

Ex-soudce Werner se ZABIL!
Lhota pod Kosířem, Prostějov/mls

Na Kosíři došlo v letošním roce už ke druhé obrovské
tragédii. Po mladém veterináři Petru Sypěnovi, který
koncem letošního května zemřel po pádu z koně, zasahoval na hanáckém Mount Blancu vrtulník znovu. A
opět marně...
V sobotu 22. září na následky pádu z kola zemřel v olomoucké fakultní nemocnici, kam byl přemístěn, dlouholetý trestní soudce prostějovského okresního soudu

Antonín Werner (na snímku). Bylo mu 66 let. Rodinu i
všechny přátele a známé zpráva o jeho smrti šokovala.
Antonín Werner byl totiž známý jako velmi vitální sportovec. Z Otaslavic, kde bydlel, dlouho jezdil do práce
na bicyklu. Podobně jako mladému veterináři se mu ale
na Kosíři stala osudnou právě jeho dlouholetá vášeň...
O nešťastné tragédii si můžete přečíst na straně 8 dnešního vydání!

Správný chlap. Bývalý soudce Antonín Werner měl kolo více než rád. Takto jej
přátelé zachytili při jedné z projížděk na častých výjezdech i do zahraničí. Jedna
taková v tuzemsku se mu ovšem stala osudnou...
Foto: archív J. Růžičky

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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Wolkerova
olkerova 3
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Bratři
ři se porvalii

Večerní hádka dvou bratrů skrze majetek ve středu vyvrcholila pěstní potyčkou, při které
došlo k drobnému poranění jednoho z nich. Jednapadesátiletý
útočník byl značně ovlivněn alkoholem. Strážníkům nadýchal
2,75 promile. Z důvodu, že zde
hrozilo opakované násilí, bylo
rozhodnuto o jeho umístění do
protialkoholní stanice v Olomouci. Opilý muž doznal, že
vypil větší množství burčáku.

Raubíři v baru

Předminulý pátek v noci sdělil
na linku 156 jednadvacetiletý
mladík, že ho fyzicky napadla a
okradla skupina mužů v baru na
ulici Wolkerova. On prý přišel o
mobil a peněženku s hotovostí
dvaceti tisíc korun.Strážníci
zjistili, že volající společně s odvezeným a ještě dalším mladíkem provokovali sedící hosty u
stolku. Strkali do nich a požadovali obstarání návykové látky.
Dokonce po nich mrštili skleněným půllitrem. Ten naštěstí nikoho nezasáhl a rozbil se o zeď.
Jeden ze sedících návštěvníků
se při incidentu bránil, přičemž
agresor upadl a poranil se. Následoval jeho převoz sanitkou
na ošetření. Třetí výtečník utekl.

Koťata uhynula

Předminulou sobotu večer
nahlásila žena nález pěti čerstvě narozených koťat. Ta byla
v igelitové tašce vhozena do
říčky Hloučely. Strážníci je od
nálezkyně převzali, ale než byla
mláďata přemístěna na služebnu, uhynula vlivem podchlazení. Pro podezření z trestného
činu týrání
ý
zvířat byla
y věc postoupena Policii ČR.

Místo pomoci pokuta!

V pondělí dopoledne se třiadvacetiletá žena dožadovala
pomoci strážníků. Stěžovala
si na servírku z baru ve Svatoplukově ulici, která jí odmítla
prodat cigarety. Hlídka zjistila,
že se jedná o klubové zařízení
a z důvodu častých výtržností
oznamovatelky má dotyčná
zakázaný vstup. Přestupek s ní
hlídka vyřešila na místě blokovou pokutou.

Gambler usnul

Hned první den uplynulého
týdne byla před desátou hodinou rannípřijata na linku 156
žádost barmanky o vykázání
zákazníka. Strážníci v provozovně zjistili spícího sedmadvacetiletého hráče, kterého činnost
u výherního automatu natolik
zmohla, že zaspal. Hlídka ho
probrala a muž bez problémů
hernu opustil.

Vytopil barák

Před devatenáctou hodinou
nahlásil obyvatel domu v centru města, že z bytu nad ním
protéká voda. Na zvonění
soused nereagoval. Strážníci
po příjezdu na místo zastavili
hlavní přívod vody, aby zamezili větší škodě na majetku.
Na bouchání a zvonění nebyla
zaznamenána žádná odezva.
Jelikož zde panovalo důvodné
podezření, že dotyčný se nachází v bytě a může být ohroy
ženo jjeho zdraví i život,, byli
přivoláni hasiči i Policie ČR.
Za pomoci výsuvné plošiny
se podařilo dostat na úroveň
oken. Nato se muž bydlící v
bytě probudil a kontaktoval
zasahující hlídku. Sdělil, že si
napouštěl vanu a přitom usnul.
Tímto svým nedopatřením
způsobil dvaašedesátiletý muž
škodu na majetku, kterou bude
řešit s poškozenými.
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ze soudní síně...

FEŠÁK HUBERT Z BULHARSKÉ BUDE PYKAT
Soud uznal Miroslava Janiše vinným z podvodu

Nad tím, jak dokonale dokázal Miroslav Janiš manipulovat s řadou dospělých žen, zůstává skutečně
rozum stát. A to přitom z nich vymámil takové
částky peněz, že příjmy tohoto nezaměstnaného
muže několikanásobně převýšily průměrný roční
plat v České republice! Jednoho dne ale spadla
klec. A po rozhodnutí prostějovského soudu je dokonce šance, že alespoň dvě z napálených žen
své peníze opět uvidí. Pokud jim je pan Janiš totiž
nedá, měl by jít sedět! Kolik žen ovšem pan Janiš
ve skutečnosti napálil, to se dá pouze odhadovat.
Bude jich ale zřejmě několik desítek...
Prostějov/mls
„To snad není možný! Celou
dobu jsme ti říkali, že z tebe jenom tahá peníze a tys to nechtěla slyšet. Dala jsi mu všechny
své úspory a ještě sis půjčila od
banky. Věřilas mu víc než všem
svým pěti dětem!“ láteřila jedna
z dcer na paní Alenu V., která

patří k dalším z řady obětí sňatkového podvodníka Miroslava
Janiše. Přitom paní Alena nikdy
na policii nešla, o podvodech
pana Janiše se její děti dozvěděly
až z našich novin. Večerník totiž
o případu informoval již před
časem jako první.
„Proboha, mami, jak jsi mohla být tak hloupá! Navíc je to

takovej slizoun opelichanej.
Co jsi na něm jenom viděla?“
pokračovala rozlobená dcera.
Miroslav Janiš, který donedávna obýval přepychově zařízený byt v Bulharské ulici v
Prostějově, skutečně nevypadá
právě jako Tom Cruise... Svojí
postavou i prořídlými vlasy ze
všech herců nápadně připomíná pouze Josefa Somra, jak ho
známe z filmu ŽERT. Nicméně stejně jako Ludvík Jahn z
adaptace Kunderova románu i
Janiš vyniká nejen výřečností,
ale hlavně neobyčejnou schopností vcítit se do potřeb a přání jednotlivých žen. „Umí si
dokonale získat vaši důvěru.
Je to mistr slova,“ prohlásila
jedna z nich, která mu podle
svých slov dala téměř šestset
tisíc korun. Nechyběly mezi
nimi ani alimenty, které dostala
od svého bývalého muže. „Pochopil, po čem opravdu toužím.
Vždy jsem si přála bydlet v ro-

Podobnost čistě náhodná? Miroslav Janiš z Prostějova na první
pohled nápadně připomíná Josef Somra, jak ho známe z hlavní role v
Jirešově filmové adaptaci nesmrtelného románu Milana Kundery Žert.
Foto: internet
dinném domě někde na vesnici korun, které Janišovi odevzdala
a on mi sliboval, že mi toto mé nakonec, skončila v osobním
přání splní,“ vyjádřila se druhá, bankrotu.
(pokračování na straně 6)
která i kvůli půjčce dvěstě tisíc

OTŘESNÉ! Matka nechtěla dát

LOUPEŽ z baru Tampa
policie ODLOŽILA
synovi peníze, ten ji napadl a oloupil

Prostějov/mik - Prostějovská
kriminálka v minulém týdnu
objasnila dva případy loupežných přepadení. V tom prvním
bezdomovec násilím okradl
muže o telefon, ve druhé si zase
syn vyšlápl na svoji matku.
Poté, co mu nechtěla dát peníze,
tak ji napadl, začal ji šacovat a
pak rozbil její mobil ve chvíli,
kdy chtěla zavolat policii.
„V pondělí desátého září kolem
poledne došlo k loupežnému
přepadení třiatřicetiletého muže
na Žižkově náměstí. Neznámý
pachatel muže uchopil za ruku,
ve které držel mobilní telefon.
Přes odpor napadeného se jej
snažil získat. To se mu nakonec
podařilo a s telefonem v hodno-

tě jedenácti stovek utekl. V úterý
pětadvacátého září se policistům
v Prostějově podařilo lupiče vypátrat a zadržet. Z neznámého se
vyklubal čtyřiačtyřicetiletý muž z
Prostějovska, který byl obviněn
a skončil ve vazbě,“ uvedla pro
Večerník Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Obviněný
muž je nyní ve vazbě a hrozí mu
až desetiletý kriminál.
K další loupeži, která byla objasněna ještě rychleji, došlo v pondělí
24. září dopoledne v Prostějově na
ulici Tylova. „Tentokrát se jednalo o dvacetiletého muže, který
bez souhlasu devětačtyřicetileté
majitelky neoprávněně vnikl do
jejího bytu. Zde po ní požadoval

vydání peněz. Ta nesouhlasila,
proto muž začal prohledávat její
osobní věci. Žena vzala mobilní
telefon a chtěla si přivolat pomoc.
Útočník se ho však přes její odpor
zmocnil, vydělal z něj SIM kartu,
tu poškodil a vše odhodil na zem.
Z místa činu odešel,“ popsala případ Marta Vlachová.
Podle informací Večerníku se
jednalo o syna zmíněné ženy.
„Policisté jej krátce po činu
zadrželi a umístili do policejní
cely. Následně byl podán státnímu zástupci návrh na vzetí
muže do vazby. Za trestný čin
porušování domovní svobody
a loupež mu nyní hrozí až deset
let za mřížemi,“ dodala mluvčí
krajské policie.

Další přepadení také neobjasněna

Prostějov/mik - Tři ozbrojená
přepadení heren z nedávné
doby nejsou ještě objasněna. A
co víc, pachatel loupeže v herně Tampa v Plumlovské ulici
se může nyní spravedlnosti
smát do očí! Tento případ byl
totiž odložen…
Policii se nepodařilo zjistit
nic, co by ji dovedlo na stopu muže, který v pondělí 9.
července na servírce s nožem
v ruce vymámil zhruba třicet
tisíc. „Dle zákonných lhůt přepadení v Plumlovské ulici policisté odložili pro nezjištění pachatele. Není ale vyloučeno, že
se bude opět otvírat,“ potvrdila

Večerníku Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
„Další dvě loupežná přepadení
z barů v Západní a Kostelecké
ulici, která následovala v krátké době za sebou, nejsou ještě
uzavřena. V současné době ale
nedisponujeme žádným bližším popisem pachatelů,“ dodala Marta Vlachová.
Je na čase, aby policie zabrala
i na tomto poli a případy neodkládala.
Videozáznam z přepadení
herny Tampa v Plumlovské ulici najdete na webu
www.vecernikpv.cz!

Na Vápenici SRAŽENA MATKA S DÍTĚTEM
Dohady umlčeny. Policie potvrdila, že se tak stalo na přechodu!

Prostějov/mik - Přesně před
týdnem, tj. v pondělí 24. září
před patnáctou hodinou došlo
na přechodu pro chodce na
Vápenici k závažné nehodě.
Řidič malého dodávkového
vozidla srazil právě na tomto místě ženu a malou dívku.
Podle prvních zpráv obě utrpěly středně těžká zranění. Ve
čtvrtek jsme již ale byli informováni, že by měly být brzy
zdravotně v pořádku...
Těsně po zle vypadající havárii se
mezi přihlížejícími strhla diskuze,
zda žena s jedenáctiletou dívkou
přecházely přes bílou zebru či
nikoliv. Policie rovněž začala
vyšetřovat, zda řidič mohl srážce zabránit. Teprve až ve čtvrtek
ovšem policie konečně vydala

Hrozí mu vězení. Řidič malého dodávkového auta srazil v pondělí
na Vápenici ženu s dítětem. Obě převezly sanitky rychle do nemocnice.
Foto: Martin Drábek
oficiální zprávu o nehodě, a to
až po opakovaných urgencích
Večerníku. „V pondělí 24. září ve
14.55 hodin na ulici Vápenice ve
směru jízdy od ulice Rejskova k
ulici Havlíčkova došlo k dopravní nehodě. Řidič vozidla značky

Volkswagen Caddy nedal přednost právě přecházející matce s
dcerou na přechodu pro chodce
a došlo ke střetu. Obě utrpěly
zranění a byly převezeny k ošetření do nemocnice. Ke zranění
řidiče nedošlo. U řidiče policisté

provedli dechovou zkoušku na
alkohol s negativním výsledkem,“ popsala Večerníku, který
byl na místě nehody pár chvilek
po nešťastném okamžiku, havárii
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci Marie Štrbáková.
Podle policie bylo vyloučeno,
že by technická závada na autě
byla příčinou nehody a zdá se,
že za srážku je zodpovědný
jen a pouze řidič vozidla. „Jednadvacetiletý muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu
ublížení na zdraví z nedbalosti.
Hrozí mu až jednoroční pobyt
ve vězení nebo zákaz činnosti,“
dodala Marie Štrbáková.
„Procházel jsem parkem, když
najednou jsem uslyšel kvílení

brzd. Když jsem se podíval směrem na Vápenici, spatřil jsem
letící tělo, které srazilo auto.
Pak už jsem slyšel jen křik lidí a
brzy přijeli hasiči se sanitkami,“
vylíčil nám náhodný svědek
pondělní havárii. „Ženu i dívku
jsme převezli na urgentní příjem
prostějovské nemocnice. Utrpěly pohmožděniny, naraženiny a
tržnou ránu na hlavě,“ uvedl Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky.
Na místě byli jako první prostějovští hasiči. Nejdříve poskytli
první pomoc ženě s rozbitou
hlavou, která se už snažila vstát
ze silnice. Těžší to měli s malou
dívenkou, kterou museli vyprostit z pod kapoty vozidla, které ji
srazilo...

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.

RADEK TRUNDA

VLADO ROŽIČ

JITKA MARKOVÁ

TOMÁŠ LIŠKA

se narodil 21. prosince 1997
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného nezletilého vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. září 2012. Jeho
zdánlivé stáří je 15 let, měří
okolo 178 centimetrů, má hubenou postavu, zelené oči a
hnědé vlasy.

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

se narodila 4. července 1987
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
21. srpna 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 26
let, měří mezí 160 až 170 centimetry, má střední postavu,
šedé oči a hnědé vlasy.

se narodil 8. června 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
2. dubna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 35
let, měří 175 centimetrů, má
obézní postavu, hnědé oči a
plavé blond vlasy.

ČERNÁ KRONIKA
Razie bez opilých

Předminulý pátek odpoledne
proběhla na Prostějovsku policejní akce zaměřená na
dodržování zákazu
požívání
alkoholických nápojů u
řidičů. Akce se zúčastnilo třiadvacet
policistů, kteří zjistili
osmadvacet přestupků a uložili
pokuty v celkové výši 9 900
korun. V jedenácti případech řidiči porušili nejvyšší povolenou
rychlost a sedm řidičů mělo
vozidlo ve špatném technickém
stavu. Další přestupky souvisely se zádržnými systémy a
jízdou bez dálniční známky v
místech, kde je předepsaná. Během bezpečnostního opatření
nebyl zjištěn žádný řidič pod
vlivem alkoholu.

Straka na kolejích

Neznámý pachatel někdy během uplynulých dvou týdnů odcizil z železničního pracovního
stroje, který byl odstaven na koleji u železniční stanice Kostelec
na Hané, hydraulickou pístnici a
železné táhlo o délce tří metrů.
Společnosti tak způsobil škodu
ve výši 25 tisíc korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pachateli v
případě prokázání viny hrozí až
dvouletý pobyt ve vězení.

Cyklista namol

V úterý v osm hodin večer na
silnici v blízkosti nákupního
centra u křižovatky ulic Plumlovská a Legionářská kontrolovali policisté muže, který jel
na neosvětleném jízdním kole.
Cyklista policisty zaujal stylem
jízdy, kdy jel střídavě po chodníku a střídavě po silnici. Při
provedené dechové zkoušce
nadýchal 2,34 promile alkoholu. S naměřenou hodnotou
souhlasil a uvedl, že během dne
vypil půl litru bílého vína a dvě
deci červeného. Policisté muži
na místě zakázali další jízdu na
kole. Přestupek bude projednán
ve správním řízení.

Sebral dvě kola

V nočních hodinách z úterý
na středu neznámý pachatel
poškodil zámek společné kolárny v panelovém domě na
ulici Brněnská v Prostějově.
Poté poškodil lankový zámek
a odcizil pánské horské jízdní
kolo a dámské trekingové kolo.
Krádeží způsobil škodu ve výši
téměř 22 tisíc korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Vykradl Švadlenku!

Ve středu ve 12.15 hodin neznámý pachatel na náměstí
j
E. Husserla v Prostějově
v
prodejně Švadlenka využil
nepozornosti prodavačky, se
kterou směňoval peníze. V nestřeženém okamžiku, kdy se
nacházel v její bezprostřední
blízkosti, sáhl do elektronické
pokladny, odkud z prostoru pro
ukládání peněz odcizil finanční
hotovost ve výši 3 tisíce korun.
Poté ihned z prodejny odešel...

Hledají se svědci!
Jednalo se o muže tmavé pleti,
ve věku kolem 30 let, vysokého
170 až 175 centimetrů, střední
postavy. V hlase měl typický
romský přízvuk. Na hlavě měl
tmavou basebalovou čepici
modročerné barvy, asi krátké
vlasy. V obličeji nebyl nijak výrazný. Oblečenou měl šusťákovou bundu modročerné barvy.
Pokud jste něco podezřelého v
inkriminovanou dobu zahlédli,,
přihlaste se na Policii ČR v Prostějově, nebo na čísle 158.

Zpravodajství
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Kolotočářům shořel dům. DO MRŤE...

Rudá žáře. Včera časně ráno byly celé Smržice na nohou. Přímo v centru obce vzplála jako pochodeň
novostavba domu rodiny Finkových. Co je příčinou požáru, nad tím si v těchto hodinách lámou hlavy
hasičští vyšetřovatelé i technici z kriminálky.
Foto: HZS Olomouckého kraje

ŽLOUTENKA na Švehlovce:
Student z Dobromilic je už hospitalizovaný

V Prostějově je zaznamenán další případ
hepatitidy typu A. Žloutenkou onemocněl
čtrnáctiletý student Švehlovy střední školy. Jakmile na to tamní vedení přišlo, začalo rychle jednat. Mladý pacient byl okamžitě
hospitalizován na infekčním oddělení prostějovské nemocnice a jeho spolužáci jsou pod
přísnou kontrolou hygieniků...
Prostějov,
Dobromilice/mik

Reportáž čtěte na straně 9

„Je to bohužel pravda, tento
problém se na naší škole opravdu vyskytl. Neromský chlapec
z Dobromilic z prvního ročníku učebního oboru onemocněl
žloutenkou. Jakmile to na něm
jeho třídní profesorka poznala,
zalarmovali jsme nemocnici i
hygienu. Hoch byl převezen na
infekční oddělení do nemocnice, ostatní děti byly nuceny
jít na odběr krve a jsou pod
přísnou kontrolou,“ potvrdil
Večerníku informace, které
kolovaly městem, ředitel Švehlovy střední školy v Prostějově
Zdeněk Mendl.
„Mohu skutečně potvrdit, že na
infekčním oddělení prostějov-

ské nemocnice je v současnosti
hospitalizován jeden nezletilý
pacient s hepatitidou A. Pacient bude podroben léčbě a v
nemocnici zůstane minimálně
následující dva týdny. Poté ho
čeká několikaměsíční rekonvalescence s dietním a fyzickým
omezením,“ sdělila Večerníku Hana Szotkowská, tisková
mluvčí společnosti Agel, provozující prostějovskou nemocnici.
A do třetice bylo také potvrzeno, že nakažený chlapec
pochází z Dobromilic, kde v
poslední době není žloutenka
bohužel výjimkou... „Bodejť
by se tady lidi nenakazili žloutenkou, když cikáni postižení
touto infekcí se tady normálně po propuštění z nemocnice

Ilustrační foto
promenádují po vesnici. Normálně chodí do obchodu i do
hospody,“ láteřila u tamního
hostince žena z Dobromilic.
Takové řeči však vyvrací Eva
Kučerová z protiepidemického
oddělení Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje,
územního pracoviště v Prostějově. „V žádném případě není
možné, aby člověk propuštěný
z nemocnice po hospitalizaci se
žloutenkou typu A mohl na veřejnosti ještě někoho nakazit. Z
nemocnice vyjde už v pořádku,
má nařízen klidový režim a je
stále po určitou dobu sledován.
Vím, že mezi lidmi vzniká ur-

čitá panika, ale je to kvůli nevědomosti,“ uvedla pro Večerník
MUDr. Eva Kučerová. „Co
se týká aktuálního případu ze
Švehlovy střední školy, nezletilý hoch je hospitalizovaný a
ostatní děti jsou pod zvýšeným
zdravotním dohledem a po
povinných odběrech krve. Po
určitou dobu, než budou známy výsledky testů krve, nesmí
navštěvovat školní akce,“ dodala ke konkrétnímu případu s
tím, že od začátku tohoto roku
registrují hygienici v prostějovském regionu už zhruba
padesát případů nákazy žloutenkou!

PRŮMYSL V PROSTĚJOVĚ JE MINULOSTÍ
Oděvní podnik, Agrostroj, Železárny, Gala
a další podniky, ve kterých pracovaly tisíce Prostějovanů? Zapomeňte! Tyto doby
jsou zřejmě už nenávratně pryč. Bohužel, v
současnosti tvoří ve městě počet subjektů
průmyslové či výrobní sféry jen zhruba osminu z celkové hospodářské produkce v
Prostějově...
Prostějov/mik
Je v Prostějově v současnosti dost
firem, podniků a živnostníků? A
je podpora podnikání ze strany
radnice dostatečná? „Na tuto
otázku se velice těžko odpovídá.
Samozřejmě, úkolem města je
v maximální míře podporovat
podnikání na území, za které
odpovídá. Na druhé straně
můžeme jen velice nepatrně
ovlivňovat jeho úroveň. Není
to naše zákonná povinnost,
ale snažíme se co nejvíce řešit
problémy v dopravě, životním
prostředí i městské hromadné
dopravě. To všechno proto, abychom zajistili lidem možnost
dopravit se do zaměstnání i do
okrajových částí Prostějova.
Co se týká samotné podpory
našich podnikatelů a firem,

Subjekty podle právní formy
Státní organizace
36
Akciové společnosti
73
Obchodní společnosti 1 192
Družstevní organizace
174
Živnostníci
7 871
Svobodná povolání
480
Zemědělští podnikatelé
61
Ostatní právní formy
966
je to skutečně hodně složité.
Například představa, která by
byla hodně sympatická i mně,
tedy využívání výhradně našich
firem pro městské zakázky, je
nereálná. Jakmile vyhlásíme na
investiční akci výběrové řízení,
musíme dbát na nejvýhodnější
nabídku. A pokud ji podá třeba
firma z konce republiky, musíme to zohlednit. Nemůžeme

Náměstkyni Hemerkovou

ZADRŽELA
POLICIE!

Strážník jí bušil
pěstí do
kapoty auta
Teď už je jí hej! Situaci, kdy byla ve své červené škodovce dost
drsným způsobem zastavena strážníkem městské policie, bere
dnes Ivana Hemerková už s humorem.
Foto: Michal Kadlec
O tom, co se před radnicí událo, se dočtete na straně 6

Působí zde ale skoro osm tisíc živnostníků...

„Podnikání bychom rádi pomohli i tím, že bychom k realizaci městských zakázek
využívali jen prostějovské firmy. To ale zákon nedovolí...,“ lituje primátor M. Pišťák
Přehled oborů firem v Prostějově
Celkový počet podnikatelských subjektů 10 854
z toho:

Zlaté časy. Už v roce 1900 byl Prostějov považován za významné průmyslové město, kterému vévodila továrna na hospodářské
stroje a slévárna firmy Wikov. Kdeže ty časy jsou… Foto: internet
od stolu určit, že to či ono bude
realizovat prostějovská firma,“
pokrčil rameny Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějov.
Daň, kterou získává přímo
město Prostějov, je pouze
daň z nemovitostí. Všechny
ostatní daně vybírá stát a
až na základě rozpočtového
určení přeposílá jen část vy-

braných daní. Není to tedy tak,
že bychom měli bezprostřední
prospěch ze všeho, co podniky, firmy a živnostníci dělají.
Samozřejmě vždycky je dobře,
když na území města působí
úspěšní podnikatelé. Už vzhledem k tomu, že tím se daří
vybírat daň z příjmů fyzických osob. Rádi bychom podnikání pomohli ještě víc, ale

znovu opakuji, možnosti města
jsou omezené,“ připomněl
prostějovský primátor.
K 1. lednu tohoto roku bylo
v
Prostějově
evidováno
7 871 živnostníků, dále 1
553 subjektů zabývajících
se průmyslovou činností a
přes tisícovku firem z oboru
stavebnictví. Průmyslu už ale
ani zdaleka nevévodí firmy
jako například Oděvní podnik, Agrostroj či Gala. „Je to
opravdu smutné. Tradice pryč
a tisícovky propuštěných lidí...

Obr odhalil největší
smuteční kočár světa

Naštěstí během let část z nich
našla uplatnění jinde, buď v
jiných profesích, nebo se dali
na dráhu živnostníků. Podle
mého názoru se zašlá sláva coby
průmyslového města už nikdy
neobnoví. Je mi to líto, ale
požadavky trhu jsou úplně jiné,
než byly před dvaceti a více lety,“

uzavřel toto téma nepříliš optimisticky Miroslav Pišťák.
A jaký názor na úroveň podnikání v našem městě máte vy?
A zdá se vám podpora ze strany města či státu dostatečná?
Svěřte se Večerníku se svými
názory na věc i zkušenostmi z
podnikání v Prostějově!

už opouští
R
PRIO obchodníci,

otevřený ale bude asi až do února

Prostějov/mls - Kdo chce před letošními Vánoci prodávat v prostějovském Prioru, má šanci. Obchodní dům v centru Prostějova
totiž už nyní opouští někteří z jeho dlouhodobých nájemníků.
Hledají si místo, kde budou prodávat v průběhu nadcházejícího roku. To bude Prior kvůli celkové rekonstrukci nepřístupný.
Termín uzavření obchodního domu se ovšem posunul. Není vyloučeno, že bude otevřený až do konce února příštího roku. To
už by zde měly probíhat první opravy, které nakonec povedou
v přeměnu socialistického nákupáku v moderní „Zlatou bránu“.
Nové centrum by mělo otevřít příští rok před Vánoci.
V druhém poschodí obchodního domu Prior se množí volné prostory.
„Naši nájemci si už začali hledat místa, kde budou působit v průběhu
příštího roku. Někteří měli nové nájemní smlouvy nastaveny tak, že
museli odejít už nyní. V současné době máme volných přibližně stopadesát metrů čtverečných prodejní plochy. Objevila se tak příležitost
pro všechny, kteří by chtěli těchto prostor využít. Myslím, že obzvláště
před Vánoci to bude pro prodejce hodně zajímavý prostor,“ vyjádřil
se Adolf Vlk, jednatel společnosti Prior IK, která plánuje do opravy
obchodního domu investovat sto milionů korun.
Podle posledních informací Prior nakonec otevře i po Novém roce. „V
současné době zvažujeme variantu, že obchodní dům bude otevřený
až do konce února příštího roku. V tu dobu by zde však už měly probíhat první opravy,“ vyjádřil se Adolf Vlk. Někteří z nájemců, kteří
Monumentální dílo. Kočáru Václava Brožíka složil pokloobchodní dům nyní opouští, se do zrenovovaných prostor vrátí. Vedenu i samotný svatý Václav.
Foto: Martin Zaoral
ní Prioru se však netají ambicí přitáhnout do centra města nově
i prestižní značky. „Konkrétní jména nových nájemců bychom rádi
Čechy pod Kosířem/mls - V pátek na svátek podíleli řemeslníci z celé republiky. Hlavním znali už letos v prosinci,“ potvrdil Večerníku Vlk.
patrona české země svatého Václava proběh- motorem celého projektu byl majitel mu- Na novou podobu Prioru se většina Prostějovanů těší. Současnou belo v Čechách pod Kosířem slavnostní otevře- zea Václav Obr. V plné kráse zazářil skvost tonovou fasádu obchodního domu v centru města, která je po několik
ní nového depozitáře Muzea historických obce, kraje i celé České republiky...
let terčem kritiky, by totiž během oprav mělo nahradit sklo. Po jeho
kočárů, které vyvrcholilo odhalením největopravě se mimo jiné zdvojnásobí prodejní plocha. Nově by měl mít
šího smutečního kočáru na světě. Na opravě
Prior otevřeno i o víkendu, což by mělo zvýšit jeho konkurenceschoptohoto mistrovského vozu, který vznikl v dílnost v boji s hypermarkety na okraji města. Kromě toho je to šance na
oživení centra města, které nyní o víkendech obvykle zeje prázdnotou.
ně plzeňského stavitele Václava Brožíka, se

více čtěte na straně 9
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Číslo týdne

+

30

S h jsou
Sochy
j
fuč.
f č M
Možná
ž á na to bbudou
d panovatt
velmi rozdílné názory. Každopádně ze
Další lump.
Smetanových sadů nechalo město konečně
Jeden fantom,
odstranit dřevěná „umělecká díla“ ze
který okrádal na
sochařských sympozií. Zmizely
kole
nic netušící seniotak odpudivé, a mnohdy i
ry, je zatčen, ovšem jiný zase
nebezpečné sochy.
běhá v noci po městě a krade měSnad se brzy
děné tabulky z významných kulturních
nevrátí...
památek ve městě. Policistům tak
radní posílají stejný vzkaz jako v prvním případě – chyťte ho!

Přesně takovou rychlostí by
se měl přejíždět železniční
přejezd u Kostelce na Hané,
na kterém byl nedávno obnoven vlečkový provoz. A
jaká je realita? Hrozivá! Při
našem půlhodinovém průzkumu jsme nezaznamenali
jediného řidiče, který by
„třicítku“ dodržel...

-

Osobnost týdne
VÁCLAV OBR
V pátek
p
na svatého Václava byl v Čechá
chách pod Kosířem slavnostně otevře
vřen depozitář Muzea kočárů. Stalo
se tak hlavně zásluhou známého i
úspě
úspěšného restaurátora kočárů a ředi
ditele zdejšího muzea Václava Obra.
Jeho nejnovějším „hitem“ je
monumentální smuteční kočár.

Výrok týdne
„K
KP
PIVU
IVU
IV
U TEĎ
TEĎ RU
RUM
M
NEDOSTANU,
CUCÁM
BROSKVOVOU
VODKU.
PANEBOŽE,
TO JE HNUS!“
Dlouholetý štamgast
hospůdky u centra města
hudroval nad prohibicí

METANOL: NAD ČÍM ZŮSTÁVÁ ROZUM STÁT
Martin Zaoral
Proč veřejnost někdo nevaroval
dřív? To je první otázka, která v
souvislosti s metanolem člověka
napadne. Bylo všeobecně známo,
že trh s pančovaným alkoholem u
nás utěšeně kvete. Ale teprve když
umírali lidé, začalo se něco dít. A
je třeba říct, že kroky, které byly
včetně prohibice učiněny, byly
stejně potřebné jako rázné. Policie
s opravdu vysokým nasazením
náhle začala odhalovat jeden sklad
nelegálních lihovin za druhým.
Pravdou zůstává, že ne každý
podezřelý alkohol obsahoval jedovatý metanol. Ovšem na fakt,
že si lidé mohou koupit pálenku
s metanolem, Večerník upozornil
už někdy v první polovině srpna.
Přestože tyto informace pocházely z oficiálních zdrojů, nedělo
se nic. Uběhlo čtrnáct dní a pak
teprve všechno bylo jinak...
Mnoho lidí si čas od času dopřeje sklenku kvalitního značkového alkoholu, ale během prohibice si ho bez problémů odpustí.
Našli se však tací kabrňáci, kteří

Analýza
Jedna z největších afér, kterou naše
republika kdy zažila, v současnosti pomalu doznívá. Policie, média a
hlavně veřejnost se jí věnovaly s takovou pozorností, jaká nemá v posledních několika letech obdoby. Není se
co divit. Tvrdý alkohol pijí pravidelně
či příležitostně dva ze tří Čechů. A hrozba, že by víc
jak polovina národa zemřela, nebo v lepším případě
oslepla, ta tu opravdu dlouho nebyla. A asi hned tak
nebude. Díky tomu vyplula na povrch řada věcí, nad
nimiž zůstává rozum skutečně stát...

Předvolební kvas

Rostislav Kocmel

Sedíme a nadáváme na
politickou situaci v zemi.
Všude vidíme
nepořádek,
který nazýváme nevěstincem. Všichni toužíme po změně a téměř nikdo neví přesně
po jaké. Víme jenom, že by
se nemělo krást. Přesto se v
našem státě už několik let dějí
věci „politicky převratné“.
Vznikají nové politické strany.

Ty bývají většinou neúspěšné.
Přesto se něco hýbe...
Strana Miloše Zemana atakuje
volitelná křesla, Věci veřejné
neatakují nic, vrací se KDU-ČSL, pravděpodobně sílí
KSČM, růžky vystrkuje strana pana Babiše ANO 2011.
Před krajskými volbami to
pěkně na politické scéně kvasí. V nenápadném Prostějově
ohlásil přestup k panu Babišovi matador městské politiky
ing. Jaroslav Faltýnek. Dlouholetý člen ČSSD se přidal ke
svému zaměstnavateli a dnes i
k politickému kolegovi. Údaj-

glosa týdne
ně se nic důležitého nestalo.
Ovšem znalci místní politiky
asi tvrdí opak. Ing Faltýnek
byl schopným a platným sociálním demokratem. Vždy
vystupoval v pozadí a pravděpodobně jemně „tahal“ za
politické nitky. Rozešel se prý
s ČSSD klidně a tak nějak kamarádsky. Není třeba se pídit,
zda je tento klidný rozchod
pravdou, nebo ne.
Jisté je, že nám to kvasí...

Konstalace hvězd Prostějova
Prohibice neprohibice, neměli byste trčet doma! Bavit se můžete náramně i bez alkoholu, zvláště když budete mít tento
týden tolik možností kulturního vyžití. Kdypak jste partnera
vzali naposledy třeba do kina či divadla? Tak prosím!

Berani - 20.3.- 18. 4. Dostanete se do sporu
s neoblomnými sousedy kvůli rušení nočního
klidu. Popravdě řečeno, poslední dobou to s
večírky docela přeháníte, tak se nedivte, že
jsou v baráku na vás naštvaní. Zklidněte hormony!
Býci - 19.4.-19.5. Celý týden budete působit
hodně ospalým dojmem. Nebude to ovšem z
nevyspání, ale kvůli vaší lenošné povaze. Bohužel tímto nakazíte i ostatní, takže pracovní
morálka celého kolektivu bude stát za starou
belu.
Blíženci - 20.5.-19.6. Nedávejte na sobě znát,
že jste nerozhodní a že neumíte říct konečné
slovo. V nejbližších dnech se po vás bude přímo žádat, abyste byli vůdčími osobnostmi.
Konečně bouchněte do stolu a zakřičte.
Raci - 20.6.-21.7. Láska je pro vás momentálně nejúčinnější lék na všechny neduhy. Všechno hned funguje, jak má. Večer se pomilujte s
partnerem a každé ráno budete opět jako rybičky. A skryté zásoby alkoholu nechte na pokoji!
Lvi - 22.7.-21.8. Útočí na vás ze všech stran
bacily, takže si dejte pozor. Vyhýbejte se prostředí, kde je průvan nebo na vás všichni prskají. Kupte si zásobu vitamínů a cpěte se jimi horem dolem. Před víkendem si pak vsaďte.
Panny - 22.8.-21.9. Nemáte moc štěstí na partnery a tento týden se také rozhodně nezkoušejte s někým seznámit. Jakákoliv taková snaha
přijde vniveč, navíc se můžete zesměšnit. Nechte milostný život plavat, za měsíc bude líp.
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Váhy - 22.9.-21.10. Naletíte podvodníkovi, a
to zásluhou své naprosté naivity. Necháte se
doslova opít rohlíkem, takže se budete moci
akorát tak vyplakat partnerovi na rameni. Jestli
se tomu chcete vyhnout, nevěřte nyní nikomu!
Štíři - 22.10.-20.11. Vy si prostě nedáte říct a
nedáte! Neustále pokoušíte štěstí v hazardních
hrách a bohužel v tom hodláte pokračovat.
Co kdybyste tak nejdříve zaplatili složenky a
teprve pak si s penězi dělali, co budete chtít?
Udělejte to tak!
Střelci - 21.11.-20.12. Uprostřed týdne vám
bude doručen dopis, jehož obsah vám rapidně
změní celý život. Dozvíte se totiž informace,
které jste nečekali, či spíše jste je považovali
dříve za nesmyslné. Zkuste je ale nějak využít.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Vy tento týden
budete mít obrovské štěstí v číselných loteriích. Vsaďte všechno na lichá čísla, která vám
přinesou obrovské peníze. Ale pozor, tikety si
schovejte, aby výherní čísla od vás nemohl nikdo opsat.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Lidem okolo sebe moc
nevěříte, a to děláte chybu. Raději se spoléháte
na vlastní síly, což je možná dobře, ale sami
toho moc nezvládnete. Pokud máte velký plán
pro tento týden, vezměte si na pomoc parťáky.
Ryby - 19.2.-19.3. Není dobré věnovat se vysvětlování nějakých nespravedlností. Spravedlnosti byste se stejně nedovolali a mohly by
vám zbýt jenom pocuchané nervy nebo oči pro
pláč. Ušetřete si energii na příhodnější čas.

ještě v průběhu uplynulého týdne požívali alkohol nejasného
původu. Má smysl takovým lidem podávat drahé léky z Norska? Vždyť je více než pravděpodobné, že se dříve či později sami
upijí k smrti. O jejich skonu se už
však psát nebude. Zařadí se mezi
stovky anonymních alkoholiků,
kteří každoročně za svoji životní
vášeň zaplatí životem!
Ukroutit hlavu bychom si mohli
i nad přístupem lidí, kteří metanol do lihu míchali. Museli si být
dobře vědomi rizik, která to s sebou nese. Chtěli ovšem za každou
cenu vydělat, a tak riskovali. Tím,
že metanolu do lihu nalili moc, se
z nich rázem stali masoví vrahové
a zároveň zvládli nadělat škody za
stamiliony korun. Do jak zoufalé
situace se musí člověk dostat, aby
si něco takového vzal na triko? Jak
strašně silná musí být jeho touha
po snadném zisku?
Kromě samotných obětí na celou aféru nejvíce doplatili poctiví čeští výrobci. Přestože prošli
řadou kontrol, které neodhalily
žádné prohřešky, šplhají se je-

jich ztráty do nebývalých výšin.
Ty budou narůstat i dlouho po
ukončení prohibice. Nejvýrazněji
totiž utrpěla pověst českých likérek v zahraničí. Švýcarovi, který
z rádia slyšel o otravách z českého
alkoholu, už nevysvětlíte, že za
nimi stál chlast odněkud z garáže,
a ne Becherovka. To už zůstane
mimo jeho rozlišovací schopnosti. Až bude volit, určitě dá před
karlovarským likérem přednost
finské vodce.
Na druhou stranu stále platí,
že na alkoholu se, podobně
jako na hazardu dlouhodobě
prodělat nedá. O osud většiny likérek a jejich zaměstnanců se tedy bát nemusíme.
Pít se bude vždycky! Navíc
výhledově by se jim ztráty související s metanolovou aférou
mohly i vrátit. Policejní razie
totiž zasadila opravdu tvrdou
ránu černému trhu s alkoholem, který už ji pořádně potřeboval. Černí prodejci se na
nějaký čas stáhnou a uvolní tak
místo legálně vyráběnému pití.
I tak na celé aféře zatím pro-

dělali všichni: jak ti, kteří byli
metanolem ohroženi, tak i ti,
kteří jej do alkoholu míchali.
Někomu však přece jen přišel
humbuk kolem metanolu vhod.
Patřili mezi ně nejrůznější grázlové napříč sociálními vrstvami i
politickým spektrem. Metanol
totiž natolik zaměstnal pozornost
veřejnosti, že jejich zlodějny,
podvody a další lumpárny šly na
nějaký čas stranou. Bohužel hrozí, že až lidé definitivně „vystřízliví” z velké metanolové aféry,
řadu zajímavých kauz čeká zapomnění. A život půjde dál...

S Wichterlem pro přímou volbu poslanců
ré jsou přesvědčené, že politiku
u nás by ozdravila právě změna
pravidel, podle kterých vybíráme své zástupce v Poslanecké
sněmovně. A já musím napsat,
že jejich názor sdílím!

Prostějovská stopa
V iniciativě má nepřímo zastoupení i Prostějovsko, protože mezi klíčovými zakladateli
iniciativy figuruje také člen tradiční prostějovské rodiny Martin Wichterle, vnuk vynálezce
kontaktních, čoček profesora
Otty Wichterleho. Podnikatel,
který vzkřísil historickou prostějovskou značku Wikov a
jako stoprocentní vlastník tuto
firmu vytáhl do světové špičky

výrobců průmyslových převodovek, je také přesvědčen,
že většinový volební systém
či, chcete-li, přímá volba poslanců, může výrazně vyčistit
český politický rybník. Když
totiž budeme takto volit, v
parlamentu za krátký čas budou jen dvě politické strany a
skončí nekonečné přetahování
koaličních stran na téma: my
jsme to voličům sice slíbili,
ale po volbách nám to koaliční
partneři neumožnili splnit, takže volič má smůlu a my za to
nemůžeme. Volby proto opravdu potřebují změnu...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

PRÁZDNINY SKONČIL
Y,
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Agentura

Povinné foukání

Jako dobrý vtip zní vyšetřování
opilosti ředitele muzea v době
částečné prohibice. Dnes jsou
všichni chytří a téměř každý ví,
jaký problém panu řediteli dělal
alkohol v minulosti. Nikdo mu to
samozřejmě neřekl! Na druhou
stranu takový muzejní úředník,
když si dá do trumpety, udělá v
práci daleko méně škody než třeba „opilinkaný“ řidič autobusu...
My v Hóserovi bychom byli be-

nevolentní a neřešili bychom ho
nijak přísně. Natož na krajské
úrovni. Poslali bychom ho k lékaři, ať ten rozhodne, co s ním.
„Násosků“ máme ve vedení státu, ministerstev a úřadů dost. Ať
se klidně neléčí, ale neměli by
dělat ostudu. Klátící se úředník
jako rákos ve větru nebo spící
ředitel na zasedání či poradě
nedělá dobrou vizitku naší zemi.
Je však mnoho hlavounů, kteří

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...

Nechal jsem to být...

soko
lím okem ...

Před časem jsem v „sokolím
oku“ psal o tom, že nejlepší
pro naši zem by byla přímá
volba poslanců. Na Prostějovsku bychom měli dva volební
obvody a v každém z nich by
se vybíral pouze jeden poslanec. Každý by ho znal, stejně
jako jeho protikandidáty, a
mohl by proto zodpovědně vybírat, kdo by nás měl v Praze
zastupovat...
Týden s týdnem se sešel a na celostátní úrovni vznikla iniciativa,
která vyzvala právě k diskuzi o
zavedení jednokolového většinového systému, jak se přímé
volbě poslanců také říká. Iniciativa sdružuje několik desítek
veřejně známých osobností, kte-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

mají „naslopáno“ pořád a není
to na nich poznat. My z Hósera
bychom je potrestali všechny,
včetně těch střízlivých. Pracovníci veřejnoprávního sektoru by
nesměli odmítnout dechovou
ani jinou zkoušku na alkohol.
Ti by foukali jako zběsilí. Alespoň by zažili nějakou legraci.
Oni na sebe totiž úředníci občas
i donáší.
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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Patřím mezi ty řidiče, kteří
nasbírali dvanáct trestných
bodů a přišli tak o řidičák.
Nejsem žádný anděl, to přiznávám. Celkem osm bodů
jsem postupně nasbíral za
překročení rychlosti. Ale co
mě dožralo, byl přestupek,
za který mi policajti strhli
zbývající čtyři body. A najednou! Bylo podzimní ráno
a okna jsem měl zamlžená.
Najednou těsně za mnou,
asi na dvacet centimetrů,
zastavila řidička s novým
mercedesem. Nevšiml jsem
si jí, a tak jsem začal se svojí starou škodovkou vycouvávat. Ťukl jsem „zadkem“
do toho mercedesu. A přijeli
policajti a poté, co nás oba
řidiče vyslechli, mi dali pokutu a zároveň oznámili, že
je to přestupek na stržení
čtyř bodů. Marně jsem se
pak dožadoval vysvětlení,
co je to za přestupek na odečtení tolika bodů. Ani teď,
po necelém roce, jsem nikde
v předpisech nenašel, proč
se body udělují „za nesprávné vyjíždění“. A jelikož mi
po odebrání řidičáku odmítli
i odvolání, nechal jsem to
být. Snad mi papíry za měsíc vrátí...
Jindřich L., Prostějov

Chtělo by to zábradlí!

V pondělí jsem byl svědkem
dopravní nehody na Vápenici, kde řidič dodávkového
automobilu srazil ženu s dítětem. Nechci polemizovat,
kdo za havárii může. Chci
jen napsat, že ta maminka s
dcerou zřejmě nepřecházely
silnici po přechodu. Kdyby
město nechalo u chodníků
vybudovat bytelné zábradlí a chodci tak byli nuceni
přecházet Vápenici jenom
po přechodech, nikdy by se
takové neštěstí nestalo... Ale
je faktem, že by se nestalo,
ani kdyby byla maminka
dostatečně
zodpovědná!
Člověk si nevybere...
Jan Grygárek, Prostějov

Centrum je centrum…

Rozhodnutí radních o tom,
že městskou tržnici nechají
na tom samém místě, kde
je teď, jsem uvítala. Jenom
bych se ráda zeptala, proč
radnice už dřív s arogancí
odmítla petici tolika stovek
Prostějovanů, kteří si přáli
to samé, aby tržnice zůstala
u Špalíčku. Mě osobně by
nevadilo ani její umístění v
Plumlovské ulici za Kubusem, ale jsem konzervativní
typ a ráda chodím nakupovat ovoce a zeleninu přímo
do centra.
Jana Nakládalová,
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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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Volby se blíží a tak není od věci se zaměřit na to, co u
nás postrádáme. Třeba bude náš názor vyslyšen a věci
se pohnou k lepšímu. Přeci jen, kdo jiný by měl nás voliče vyslyšet, než právě volební kandidáti? Proto jsme se
vás tentokrát v prostějovských ulicích ptali…

PUSTÍ BRAUNERA Z VAZBY?
Pokud ano, je to jasné
- VRAŽDIL

CHYBÍ VÁM NĚCO V PROSTĚJOVĚ? A CO?
Milan SUCHAN,
Prostějov

Adéla BRANČÍKOVÁ,
Prostějov

ANO

ANO

Už v minulém
i lé vydání
dá í PROSTĚJOVPROSTĚJOV
SKÉHO Večerníku jsme přinesli
zprávu o tom, že Davida Braunera
čeká v brzké době soudní jednání.
Nikoliv ale to, na které čeká většina
veřejnosti a které vynese rozsudek
nad pachatelem vraždy seniora z
Okružní ulice. David Brauner, který
se nejen podle policie účastnil ohavného činu z konce března letošního
roku, má totiž reálnou šanci dostat
se z vazby na svobodu!

MIČKA!

Kde je pravda? Tu je v tento okamžik jen
těžké odhadovat. Policie k případu zarytě mlčí
a krajská státní zástupkyně Iveta Eichlerová
nemá ještě k dispozici vyšetřovací spis. „Chápu mediální zájem o tento případ, ale skutečně vám neřeknu nic nového. Vyhodnocování
veškerých stop je velmi časově náročné,“ řekla Večerníku minulý týden státní zástupkyně
Eichlerová.
Jak jsme se ještě dozvěděli z krajského soudu, termín jednání o možnosti propuštění
Braunera z vazby není možné sdělit, protože soud bude každopádně neveřejný. Pokud
by však soud Braunerově žádosti o propuštění
z vazby vyhověl, mnohé by to naznačovalo...
„Znamenalo by to, že policie i soud mají za
to, že Braunerův podíl na tomto trestném
činu není tak závažný a že skutečně vraždil
Mička,“ uvedl zdroj Večerníku z justičního
prostředí.

Prostějov, Brno/mik

„Tak, když to vezmu popořadě. Chybí mi zde více kulturních akcí ´pro dospělé´ a
nejen akce pro náctileté. Chybí mi tu nějaká restaurace na
úrovni, s příjemným prostředím, kde by dobře vařili při
každé návštěvě, byla by tam
zahrádka i s koutkem pro děti
a hlavně personál na úrovni.
Také zde chybí multifunkční
sportoviště, kde by bylo vše
pohromadě a hlavně postrádám řádné vedení města, které by bylo lidské...“

„V Prostějově by mohlo být
rozhodně více klubů a diskoték, ale aby tam nebyli pouštěni
nezletilí. Určitě mi tady chybí i
značkové obchody a také čajovny s vodními dýmkami a vůbec
více relaxačních míst tohoto
typu. Nejen já, ale i řada lidí by
určitě ocenila krytý aquapark,
nejlépe však termální lázně. V
Městských lázních to totiž není
příliš lákavé... Chybí zde i pěkné nekuřácké restaurace, kde
by dobře vařili, jedna nebo dvě
rozhodně nestačí...“

www.vecernikpv.cz

Myslí si to alespoň jeho rodiče, kteří s Večerníkem začali komunikovat a mimo jiné nám slíbili
exkluzivní rozhovor. Ale až podle toho, jak dopadne jednání o propuštění jejich syna Davida z
Vazební věznice v Olomouci... „Věříme, že Davida propustí. Vždyť on Mičkovi naletěl, dostal
slíbenou odměnu za to, že nastěhují do domu
nábytek nějaké důchodkyni. Proto tam David
šel. Když však viděl, že nejde o žádné stěhování
a Mička napadl jakéhosi starého muže v jiném
bytě, podlehl panice a utekl,“ míní rodiče Davida Braunera. Podobnou verzi, ne-li tu stejnou,
vylíčil Večerníku v dopise sám Brauner.

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

Existují desítky podivných sexuálních poloh, u kterých
si můžete přivodit leda tak zranění. Některé jsou ale
tak bláznivé, že se do jejich realizace opravdu moc
párů nepohrne. Jsou totiž leckdy přímo proti srsti,
avšak jiné vzrušují. Jenže existují i pozice, nad kterými
zůstává rozum stát. Ti, kteří milují experimenty v posteli, se však nebrání tomu, je vyzkoušet. Takže neváhejte, zapojte tento týden fantazii a zkuste se s partnerem
třeba milovat v poloze „splašený kůň“! Jde totiž o polohu, kdy opět muž obšťastňuje partnerku zezadu, a v
nejlepším ji pevně uchopí za ňadra a začne jí nadávat.
Musí však jít o dost drsné výrazy, protože cílem je, že
žena se bude vzpouzet, chtít se otočit a utéct!
Tak si to užijte...

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Smržice dosáhly na evropské
stříbro. Jak dopadnou ve světě?

jak šel čas Prostějovem ...

Filipcovo náměstí

Prostějov/mls

Sídlila
S
Sí
dlil
dl
lilil tu
t i dívčí
dí škola. Podoba Filipcova náměstí se v minulosti
značně lišila od té dnešní. Od roku 1881 se užívalo pojmenování
Kostelní náměstí, současný název platí od roku 1893 a je odvozen
od osoby Jana Filipce (1431-1509), kancléře krále Matyáše Korvína a prostějovského rodáka. Blok středověkých domů na východní
straně náměstí byl zbourán v roce 1969, aby uvolnil místo pro stavbu
nového obchodního domu Prior. V minulosti bylo Filipcovo náměstí
odděleno od hlavního náměstí starým měšťanským domem č. 33,
na jehož místě dnes stojí sklad Prioru. V domech č. 1 a 2 sídlila dívčí
škola U Varhaníka. V domě č. 4 bydleli faráři Karel Dostál-Lutinov a
Ignác Dragoun. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Prioru by se
podoba Filipcova náměstí měla brzy opět změnit.

Příště: Šárka
PRÁZDNINY SICE
S
SKONČILY,

SURFOVAT MŮ
ŮŽETE I V PRÁCI

www.vece
ernikpv.cz

možnost INZEROVAT I NA WEBU

TEL.:

Vybíráme pro vás „půltucet“

3. ŘÍJNA 2011
Po loňském úspěchu v soutěži Vesnice roku 2010, ve které získala obec Smržice Zelenou stuhu ČR za nejhezčí zeleň a životní
prostředí, postoupila tato obec do evropské soutěže Entente
Florale Europe 2011. Příprava byla mnohem náročnější než do
soutěže republikové. Realizační tým musel zpracovat spoustu
předepsaných materiálů prezentujících obec a některé z nich
se posílaly jednotlivým evropským komisařům už půl roku
dopředu. Do realizace byly zapojeny také všechny místní spolky
a smržické firmy, které mají co do činění s veřejnou zelení a
životním prostředí. Vyhlášení a předání ocenění se v letošním
roce konalo ve slovinském lázeňském městě Rogaška Slatina v
pátek 16. září. Smržice přišly na řadu hned po delegaci z Rakouska a Belgie a získaly stříbrnou plaketu Entente Florale Europe 2011.
ŘÍJEN 2012
Po roce mají Smržice šanci na další úspěch. Byly totiž nominovány do celosvětové soutěže Communities in Bloom. Tato
přehlídka každoročně vybírá několik málo obcí z celého světa,
které příkladně zkrášlují své životní prostředí. Zaměřují se
přitom také na aktivity místních spolků. V srpnu obec navštívily
komisařky Diana K. Weiner z USA a Lorna McIlroy z Kanady,
kterým se dle jejich slov ve Smržicích líbilo. Vyhlášení soutěže
se přitom kvapem blíží. Jak Smržice v celosvětové soutěži dopadly, se předseda komise životního prostředí Aleš Lebeda
dozví už při slavnostním vyhlášení v kanadském Edmontonu
ve dnech 10.až 13. října 2012, v rámci mezinárodního sympozia věnovaného parkové a zahradní architektuře.
napsáno před
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... tentokrát ze sortimentu:

OMÁČKY

Kečup jemný
900 g

Hořčice plnotučná
400 g

Hellmann‘s
gurmánská
hořčice 440 g

Vitana Steak
omáčka šípková
250 ml

Spak česneková
omáčka
250 g

Otma
Čertovská
omáčka 300 g

49,90

6,90

39,90

-

43,90

19,50

44,90

6,90

-

-

34,90

-

16,90

6,90

38,90

39,90

34,90

20,90

24,90

6,50

38,90

39,90

-

18,90

19,90 (1 kg)

6,50

-

-

-

-

19,90

9,90

39,90

41,90

41,90

19,90

Naše RESUMÉ
Pořádnou flákotu masa, na
níž jsme vás navedli v minulém vydání, je třeba správně
dochutit. A tak kdo má rád
kečup, měl by využít nabídky Intersparu, pro hořčici
skočit do Albertu, Lidlu či
Kauflandu, v případě gurmánské od Hellmann´s pak
vedle Kauflandu i do Intersparu, stejně jako pro steak
omáčku šípkovou od Vitany. Česnekovou omáčku
od Spaku nabízí nejlevněji
Billa, čertovskou omáčku
od Otmy pak kupte opět v
Kauflandu.
Takže, ať vám šmakuje!

VÝBUCH A POŽÁR V CENTRU
PROSTĚJOVA. ZRANĚNÍ I MRTVÍ!

Jako stínová
katastrofa byla
charakterizována čtvrteční
akce Integrovaného záchranného systému, při které si jeho
j
jednotlivé
složky v praxi dokázaly, že umí opravdu společně
fungovat.
Přesně v deset hodin dopoledne
zahalil oranžový kouř objekt bývalé sodovkárny v Komenského
ulici. Hasiči tak dýmovnicemi
simulovali výbuch plynu. Hustý
dým upoutal pozornost procházejících lidí, kteří v němém úžasu
pozorovali sjíždějící se vozidla
hasičů, sanitek a policie. Kdo netušil, o co jde, strnul hrůzou. Navíc
se okamžitě po „výbuchu“ začaly
uvnitř polorozbořené sodovkárny
ozývat zděšené výkřiky a bolestivé sténání desítek zraněných. Tak
bylo zahájeno cvičení, jaké nemělo v našem kraji doposud obdoby.
„Je jasné, že cvičení jsme nemohli
utajit, o prozrazení se postarala

lety

hlavně média. Ovšem hasiči ani
další záchranáři skutečně nevěděli,
kolik zraněných v objektu skutečně je. Bylo jich přesně jednatřicet
a hasičům se podařilo najít a vynést všechny. Figuranti ze Střední
zdravotnické školy sehráli svoji
roli báječně,“ řekl Petr Ošlejšek,
zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru v Prostějově.
„Už od časného rána jsme si hráli
na filmové maskéry a studenti tak
na sobě měli zranění, která vypadala zcela reálně. Podařilo se nám
zlomit nohu, urvat prst na ruce,
udělat díru do hrudníku i rozbít
hlavu. Některé studentky dokonce
pak výtečně sehrály roli mrtvých,“
sdělila Večerníku přímo na místě
Ivana Hemerková, ředitelka SZŠ.
Zatímco záchranáři zachraňovali,
policisté se starali o dopravu, uzavření celé lokality a bezproblémový výjezd sanitek. „Cvičení klaplo
po všech stránkách,“ pochvaloval
si také Zdeněk Riedinger, ředitel
Policie ČR v Prostějově.

Zpravodajství

Po sto pá ch zlo čin u. ..

Policisté po Vladu Rožiči pásli patnáct let
V Arkádě u kávy už ho asi nechytnou

Prostějov/mls - V polovině
uplynulého týdne policie poprvé oficiálně informovala o
případu nebezpečného mafiána Vlada Rožiče, který jí už
začátkem září pláchnul v Prostějově. Se zprávou o útěku
krutého a nevypočitatelného
Chorvata přitom Večerník
přišel už před dvěma týdny!
Teprve nyní policie jeho útěk
potvrdila a připustila, že by
mohl být i ozbrojen, což se
nám vzhledem k varování veřejnosti zdá minimálně hodně
lehkovážné jednání...

Kromě rozsáhlých krádeží
automobilů po celé Moravě
Vlada Rožiče kriminalisté podezírají také z vydírání, vybírání výpalného a vyhrožování.
Označují ho za hlavu podsvětí
nejen v Prostějově, ale zřejmě
i na Střední Moravě.
Podle policie se smyčka kolem obezřetného Chorvata
měla stahovat už několik
měsíců. Proč si ho tedy „zásahovka“ nakonec nepochopitelně nechala v Prostějově
utéct? „Už to vypadalo, že
bude dopaden, když se na

místě vyskytly neočekávané
okolnosti. Policisté nechtěli
ohrozit civilisty, kteří je nechtěně zablokovali,“ vysvětlil
tiskový mluvčí brněnské policie Pavel Šváb, který rovněž
potvrdil, že policie zabavila
Rožičův „pracovní“ vůz VW
Tuareg. S ním Chorvat a jeho
banda vyráželi na krádeže aut
po celé Moravě. „O jeho profesionálních ´schopnostech´
svědčí i fakt, že dokázal během dvou nocí ukrást a přemístit i osm aut,” uvedl Pavel
Šváb.

Podle svědectví lidí z Rožičova okolí byl Vlado silně
fixován na svoji prostějovskou rodinu, se kterou žil v
bytě v Krasické ulici. Dostihnout ho však nyní nebude vůbec snadné. Přitom
ještě o prázdninách jej dle
našich informací bylo možné
běžně potkat v kavárně prostějovské obchodní galerie
Arkáda. Zde se pravidelně
setkával s některými známými prostějovskými podnikateli dlouhodobě napojenými
na podsvětí...

FEŠÁK HUBERT Z BULHARSKÉ BUDE PYKAT
Pokračování ze strany 2
Janiš udržoval s oběma ženami
vztah současně. Zároveň balamutil i paní Alenu. Na rozdíl od
ní se obě nevzdaly a na Janiše
podaly trestní oznámení. Policisté celkem logicky k jejich
svědectví přistupovali nejdříve
dosti skepticky, nakonec se
díky žalobě státní zástupkyně
Gabriely Bílkové přece jen podařilo celou záležitost dostat až
před prostějovský soud. Obhajoba se snažila zpochybnit, že
by ženy Janišovi peníze skutečně daly, neboť podle ní pro
to neexistovaly žádné důkazy.
Dále upozorňovala na to, že
pokud už by ženy peníze Janišovi daly takzvaně z ruky do
ruky, pak se nejednalo o půjčku, ale o dobrovolný dar. Proto
na ně nemají nárok.

Navzdory námitkám obhajoby prostějovský soud ve
čtvrtek uznal Miroslava Janiše vinným z trestného činu
podvodu.
„Obžalovaného
usvědčují nejen výpovědi
obou svědkyň, ale i výpisy z
bankovních účtů. Z nich je
patrné, že uvedenými částkami obě ženy disponovaly.
Minimálně v jednom případě pak bylo prokázáno,
že peníze převedly na účet
patřící právě Miroslavu Janišovi. Jejich výpovědi se
tedy navzájem doplňují a jeví
se jako zcela věrohodné. Vyplývá z nich mimo jiné i to,
že pan Janiš nikdy nehodlal
půjčené peníze ženám vrátit,”
zdůvodnila rozhodnutí senátu
jeho předsedkyně Ivona Otrubová.
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Soudní senát Miroslava Janiše
odsoudil k 36 měsícům odnětí
svobody, který bylo na čtyři
roky podmínečně odloženo.
Zároveň mu udělil pokutu padesát tisíc korun, a především
povinnost jedné z poškozených uhradit celkem 567 tisíc
a druhé 183 tisíc korun! „Z
výpisu z účtu pana obžalovaného vyplývá, že penězi na to, aby
byl schopný dostát všem svým
závazkům po prodeji jednoho
ze svých bytů, v minulosti disponoval. To, že ženám peníze v
té době nevrátil a naopak si od
ních stále půjčoval, pouze charakterizuje jeho přístup k věci,“
poznamenala státní zástupkyně
Gabriela Bílková.
Přestože Miroslav Janiš už
není majitelem domu v Plumlově, který údajně měl převést

na svoji bývalou ženu, stále
mu patří luxusně zařízený byt
v Bulharské ulici 31, kterým
měla projít celá řada žen. Po
jeho prodeji by napálené ženy
mohly dostat své peníze zpět.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání. „Hlavně tam napište,
aby nikdo nikomu nedával
větší částku peněz bez toho,
aniž by si od něj nechal něco
podepsat. Pak může dopadnou
hodně špatně. V těchto věcech
nemůžete věřit vůbec nikomu,“ kladla nám opakovaně
na srdce po svých zkušenostech jedna z napálených žen.
Jejímu přání lze samozřejmě
vyhovět, jestli se však lidé
touto zásadou začnou skutečně řídit, to už je věc jiná...

VRAŽDA V DOLNÍ: všichni mlčí...
tajemství
utajené
VRAŽDY
Prostějov/mls - V polovině
dubna byla zavražděna třiašedesátiletá Věra S. Co mohlo stát za tajnými rituály,
které se podle svědků měly
odehrávat v bytě v prostějovské Dolní ulici, kde žila se

svým manželem a synem, a o
níž Večerník exkluzivně informoval v minulém vydání?
Právě na tyto otázky jsme
hledali odpověď v průběhu
uplynulého týdne...
Podařilo se nám zjistit, že zavražděná Věra S. byla členkou
Církve československé husitské. „Nepatřila mezi příliš
aktivní členy, do kostela chodila přibližně jednou ročně.
Cela její rodina byla poněkud
zvláštní a dost uzavřená,“ prozradil Večerníku farář Miloš
Košíček. Při našem pátrání
jsme se tedy opět obrátili i na

Jaroslava Lišku z prostějovského klubu esperantistů. Ten
se s námi o paní Věře už ovšem
odmítl bavit. „Večerník? Tak
pro vás nemám ani minutu.
Budu vás žalovat pro zneužití
svého jména v minulém článku,“ reagoval Liška poněkud
popuzeně.
A tak nám nezbývá, než se
vydat po stopách dál a asi i jiným směrem. Obzvlášť, když
policisté na záhadném případu
stále intenzivně pracují. „Do
měsíce by měl být uzavřen,“
informovala policejní tisková
mluvčí Marie Štrbáková.

Náměstkyni Hemerkovou ZADRŽELA POLICIE!
Prostějov/mik - Tak to byl
bleskurychlý zásah! Ve čtvrtek večer se celou radnicí
rozezvučel alarm. To samozřejmě nemohlo uniknout
strážníkům městské policie,
kterým se v tom okamžiku na
centrále rozsvítily snad všechny kontrolky. Okamžitě byla
zahájena akce a rozkaz zněl
jasně: zadržet pachatele, který
se vloupal do budovy radnice!
Pokyn zasáhnout proti neznámému jedinci, který narušil
elektronicky
zabezpečený
prostor radnice, dostala hlídka
na náměstí. Jeden ze strážníků
spatřil ve tmě siluetu ženy, jak
vychází z radnice, nasedá do
červené škodovky a ujíždí pryč.
Okamžitě skočil před auto a bušením pěstí do kapoty donutil
řidičku zastavit. K jeho překvapení poznal v ženě náměstkyni
primátora statutárního města
Prostějova Ivanu Hemerkovou!
Tato zpráva samozřejmě nemohla uniknout Večerníku, kte-

rý měl u celé situace svůj zdroj.
„Pokud jste tuto informaci obdrželi, tak si dovedu představit,
že někdo měl radost a očekával
nějakou senzaci. Ve skutečnosti
byla tato situace spíše úsměvná,“ reagovala na náš dotaz
překvapeně náměstkyně primátora. Vzápětí nám popsala,
k čemu vůbec došlo. „Ve čtvrtek jsem se v podvečer vracela
z pracovní cesty a služební auto
jsem zavezla na dvůr radnice. A
protože na chodbách radnice se
svítilo, vůbec mě nenapadlo, že
budova je již zabezpečena. Klidně a nic netuše jsem si šla pro
své věci do kanceláře. Radnici
jsem uzamkla a nastartovala své
auto s tím, že konečně odjíždím
domů, neboť jsem byla nemocná a vzhledem k horečce jsem se
již viděla v posteli. A vůbec jsem
netušila, že moje cesta do kanceláře aktivovala alarm...,“ pokrčila rameny Ivana Hemerková.
Ještě víc ji překvapil okamžitý zásah policie. „Po rozjezdu
jsem zaslechla bušení do kapoty. V prvním okamžiku jsem
se hodně lekla, ale hned jsem
zastavila, takže mě nikdo nutit

nemusel. Když jsem se dozvěděla, že jsem narušila bezpečnostní systém, tak jsem se i
se strážníkem městské policie
vydala na obhlídku radnice. Po
čtvrthodině jsme zjistili, že se v
radnici nikdo nenachází. Světla nezhasli zaměstnanci firmy,
která provádí stavební práce,“
vysvětlila celý kuriózní případ
náměstkyně magistrátu.
„Jsem rád, že se nepotvrdilo nějaké vloupání či jiný trestný čin.
Náš strážník se zachoval velmi
dobře a razantně. Samozřejmě
pak poznal paní náměstkyni,
která celou záležitost okamžitě
vysvětlila. Vše tedy můžeme
brát s humorem, na druhé straně se prokázalo velmi dobré zabezpečení radnice,“ reagoval na
případ Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
S odstupem času bere událost s
humorem i žena z radnice. „Já
se tomu dnes směji, ale musím
říci, že takto jsem si skutečně prověřila, i když nechtěně,
ostražitost naší městské policie.
Opravdu zareagovala okamžitě,“ sdělila Večerníku Ivana
Hemerková.

Přijďte
dalších investorů, nová pracovní místa, to jsou kroky k prosperitě!“ se zeptat
Prostějov - V minulém čísle Večerníku jsme v rozLadislava
hovoru s lídrem okresní Občanské demokratické
strany do krajských voleb a trojkou na krajské kanŽupaniče
didátce Jiřím Pospíšilem hovořili o volebním pro-

JIŘÍ POSPÍŠIL (ODS): „Rozvoj podnikatelských aktivit, příchod

Jaký si kladete cíl v rámci
práce pro Olomoucký kraj?
„Všechna opatření musí směřovat ke zlepšení ekonomických
zatelů. Olomoucký kraj
gramu ODS. První náměstek primátora statutární- ukazatelů.
má dnes vysokou nezaměstho města Prostějova Jiří Pospíšil je autorem pasá- nanost,
ost, nízké mzdy a
že týkající se podpory podnikání a zaměstnanosti. nízký
ký hrubý domácí
dukt na jedno„Právě zkušenosti z Prostějova ukazují, jak dělat produkt
ho obyvatele. I
aktivní kroky pro získání nových investorů, dokla- kdyžž podle nedem je rozvíjející se průmyslová zóna,“ má recept dávno
no zveřejna zlepšení podmínek v kraji Jiří Pospíšil s tím, že něnéé odborné
die náš kraj
se zároveň zasadí o to, aby hlas z Prostějovska byl studie
v posledních
v Olomouci co nejvíce slyšet.
ech letech
čtyřech
ázal vůbec
vykázal
vyšší relativní
nových pozemků pro využi- nejvyšší
Petr Kozák
ůst průměrtí podnikatelskými subjekty. nárůst
Své zkuše- I když je v současném stavu né mzdy
nosti z práce průmyslová zóna na východě
na prostějovském magistrá- města zaplněna, neusínáme
tu nabízíte Olomouckému na vavřínech. Naopak, aktivně
kraji. V čem vidíte v součas- jednáme o dalších lokalitách,
nosti největší rezervy v řízení uvažujeme o koupi nebo směkraje v oblasti podpory pod- nách pozemků, vše s jediným
nikání a zaměstnanosti, jak cílem, aby pro občany města z
se poučit z Prostějova?
nich plynul co největší přínos.
„V Prostějově děláme aktivní Rozvoj podnikatelských aktikroky pro získání nových in- vit, příchod dalších investorů,
vestorů, ať už je to při územním nová pracovní místa, to jsou
plánování nebo vyhledávání kroky k prosperitě.“
...ještě

...ještě

OSOBNOST MÍSTO POLITIKŮ
Nestraník Ladislav Županič - příklad úspěšného
Prostějovana, díky kterému bude náš kraj slyšet
Prostějov/pk - Prostějovsko
potřebuje senátora, který
bude nejenom v Senátu, ale
také na pražských ministerstvech pořádně slyšet. V Praze
se často přijímají bezhlavě rozhodnutí, která škodí moravským regionům, právě jako je
Prostějovsko...
„Napadají mne hned dva příklady. Prvním je rozhodnutí fakticky
nám zrušit dálnici a ponechat na
tahu Vyškov – Prostějov - Olomouc sníženou rychlost,“ popisuje konkrétní špatné rozhodnutí
nestranický kandidát do Senátu
a pohotově přidává další: „A trápí
mne také neustálé pokusy omezovat základní školy v menších a
dnes už i středních obcích. Tam,

kde zanikne škola, obec to silně pocítí, protože začnou mizet
mladé rodiny s dětmi.“

Otevře dveře
prostějovským problémům
Ladislav Županič chce s oběma problémy na půdě Senátu a
pražských ministerstev bojovat.
Důležité dveře mu může otevírat
jeho postavení známé osobnosti. Už samotná kandidatura L.
Županiče vzbudila zájem médií
nikoli pouze v jeho rodném prostějovském volebním obvodu,
ale dokonce i na stránkách celostátních novin. I díky tomu může
být upřena na Prostějovsko větší
pozornost, což by mohlo pomoci
při řešení našich problémů...

v zemi, jde o více než deset
procent, je stále hodně co zlepšovat. Musíme se v rámci republiky posunout dopředu. A já
spatřuji rozvoj v oblasti podpory podnikání spojený s vytvářením nových pracovních míst.“
zvoj
Rozvoj
podniouze
kání, to nejsou pouze
průmyslové zóny,
ale i obchod. V poslední době se čím
dál víc prosazuje
trend návratu lidí z

hypermarketů na perifériích zpět do center měst. Jak
je na tom Prostějov?
„O této problematice jsme
diskutovali na posledním
je
jednání
zastupitelstva města Prostějov je specifický
ta.
v tom, že hned vedle krásný náměstí ve středu má
ných
de
desítky
let jizvu v podobě
zb
zbouraných
uliček bývalého
ži
židovského
města. Na tomto
m
místě
vznikne nová obchodní
ga
galerie,
jakou známe třeba z
ce
centra
Brna. Zmizí komu-

Tento záměr se
setkal v minulých měsících s kritikou opozice. Jaký na to máte názor?
„Názor opozice vnímám a
respektuji, ovšem různé domněnky byly vyvráceny, ať
již to bylo soudními rozhodnutími či stanovisky dalších
státních orgánů. Místy až
sveřepé omílání tohoto tématu svědčí o tom, že na současném vedení města nemají
opoziční zastupitelé moc co
kritizovat. Vítám informaci,
...ještě

„I když náš kraj v posledních čtyřech letech
vykázal vůbec nejvyšší relativní nárůst
průměrné mzdy v zemi, je stále hodně co zlepšovat“

Beseda a autogramiáda
s Mgr. Ladislavem
Županičem
„Jak to chodí
v pohádkách a jinde“
Knihkupectví U Radnice,
Masarykovo náměstí 15
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OD 16:30 HODIN
Proč dát hlas
Aloisi Mačákovi?

Současný náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil ví i o nejpalčivějších problémech kraje
n
nistický
´kulturák´, město
ppostaví novou, multifunkční
s
společenskou
a sportovní
h
halu
v bývalých jezdeckých
k
kasárnách.
Jde o jednoznačn pozitivní krok.“
ně

která zazněla z úst opozice
na posledním zastupitelstvu,
že v tomto bodě historii uzavírají. Souhlasím, pojďme se
dívat dopředu a pracovat na
rozvoji města.

„Buďme více jako Švýcarsko,“ říká Josef Zbořil
Svobodní podporují Županiče!
Prostějov/pk - Kampaň do
krajských voleb vrcholí a kromě veřejnosti všeobecně známých stran se voleb zúčastní
i méně známé politické strany
s kandidáty z Prostějovska.
Jednou z nich je i Strana svobodných občanů, která v průzkumech dlouhodobě dosahuje podpory kolem tří procent.
Večerník se proto zeptal na názory lídra Svobodných Josefa
Zbořila z Kostelce na Hané.
Jaký je podle vás největší problém současné
politiky v kraji?
„Je to nízký zájem občanů o
aktivní účast v politice. Například Švýcarsko má třikrát
více členů politických stran
na počet obyvatel než Česká
republika...“

Co byste chtěl jako případný krajský zastupitel změnit?
„Prosazuji, aby lidé mohli na
úrovni obce, kraje i státu zrušit
špatné rozhodnutí zastupitelstva či parlamentu „lidovým
vetem“ - opravným referendem. Kdyby občané zákon referendem vetovali, museli by
politici složit funkce!“.
Svobodní na Prostějovsku nemají svého kandidáta do senátu. Koho tedy
podporujete?
„Stejně jako většina Svobodných podporuji Ladislava
Županiče, který je dobrým
příkladem toho, že zaujmutí
občanského postoje a kandidování na veřejnou funkci je
prvním krokem ke zlepšení
současného stavu politiky.“

„Kolegu Aloise Mačáka
znám řadu let a vždy se mi s
ním velmi dobře spolupracovalo, ať již to bylo na úrovni
města Prostějova nebo Olomouckého kraje. Oceňuji
jeho tah na branku a dotahování řešených záležitostí
do úspěšného konce. Pokud
se rozhodujete, koho volit v
krajských volbách, dejte hlas
politikovi, který dokázal pro
Prostějovsko prosadit řadu
investic. Čísla hovoří jasně,
Alois Mačák má z pozice
náměstka hejtmana pro dopravu za sebou velmi úspěšné období. Přeji si, aby naše
spolupráce pokračovala i v
dalších čtyřech letech. Spojnice mezi zastupitelstvem
města, zastupitelstvem kraje
a poslaneckou sněmovnou
je pro občany Prostějovska
velmi přínosná. Běžte ke
krajským volbám a dejte
svůj preferenční hlas lidem,
kterým věříte.“
MUDr. Pavel Holík,
poslanec Parlamentu ČR,
krajský radní
a zastupitel města Prostějova

Téma Večerníku

Rtuť teploměru každé ráno klesá níž a níž, načež po půl roce tak už nastane opět čas přezout
pneumatiky. V našich zeměpisných šířkách je to
pro většinu řidičů každoroční rituál. Výměna souvisí se specifickými vlastnostmi jednotlivých typů
obutí a výrazně se odráží na bezpečnosti jízdy.
Pokud ji zanedbáte, ohrožujete tím nejen sami
sebe, ale i další řidiče na silnici. Kromě výrazně
zvýšené bezpečnosti se pojistíte také proti pokutě. Pokud náhle nasněží nebo vznikne náledí, je
použití zimních pneumatik v těchto podmínkách
vyžadováno zákonem. Přezutí není tedy dobré
odkládat. Abyste věděli, kam se kvůli této záležitosti obrátit, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu...
Stranu připravili: Martin Zaoral a Michal Kadlec
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Nezapomeňte včas přezout zimní pneumatiky!
Vyhnete se riziku i mastné pokutě

Ilustrační foto
Stejně jako jsme zvyklí na
pravidelné střídání letního a
zimního slunovratu, tak přichází každoroční čas rituální
výměny letních pneumatik
za zimní. Měkčí gumy a speciální profily zimních pneumatik totiž zaručují lepší
přilnavost k vozovce za všech
podmínek. Abyste se vyhnuli
přeplněným pneuservisům, je
rozumné vyřešit přezutí zimních pneumatik již v první
polovině října. Noční teploty

již někdy mohou klesat pod
nulu a na letní pneumatiky by
mohlo být již příliš chladno...

Použití zimních pneumatik
je povinné na všech silnicích
Zimní pneumatiky jsou od letošního roku na všech silnicích
v České republice od 1. listopadu do 31. března ze zákona
povinné a přezutím tedy budete
nejen chránit zdraví své i ostatních účastníků dopravního provozu, ale jednoznačně ušetříte

i na pokutách. Zásadní změnu
ohledně použití zimních pneumatik přinesl zákon z loňského
roku. V období od 1.listopadu
do 31.března mají všechna
motorová vozidla užívající pozemní komunikace (tedy silnice všech tříd) povinnost mít
na vozidle zimní pneumatiky,
a to za předpokladu, že je na
vozovce souvislá vrstva sněhu,
ledu nebo námrazy, nebo v případě, kdy je možné dle počasí
předpokládat, že tato situace
nastane v době provozu vozidla
na komunikacích. Konkrétně to
je v případech, kdy venkovní
teplota klesne pod čtyři stupně Celsia, sněží nebo mrholí,
popřípadě prší při nízkých
teplotách, mostní konstrukce
mají teplotu pod bodem mrazu
anebo je silnice ošetřena solí.
Ta má účinnost pouze do sedmi stupňů Celsia. Dle výkladu
zákona by tedy neměla policie
uplatňovat sankce v případě, že

v tomto období bude například
jasné počasí a patnáct stupňů
nad nulou.
Motorová vozidla s maximální
přípustnou hmotností do 3,5
tuny mají povinnost použití
zimních pneu na všech kolech
s hloubkou dezénu nejméně
4mm. Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností
nad 3,5 t musí mít do zimních
pneumatik obuta všechna kola
hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a minimální
hloubku dezénu dezénových
drážek 6mm. Tato pravidla však
neplatí pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.
I přes zákonnou povinnost se v
rámci bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích doporučuje držet se při užití zimních pneumatik pravidla 4×4:
4, tedy stejné zimní pneumatiky na jednom vozidle, po dobu
maximálně 4 zimních sezón, s

Zimní gumy si můžete vyměnit sami, ale...

Pokud máte zimní sadu kol schovanou v garáži, máte situaci usnadněnou. Když neseženete volný pneuservis, můžete kola přehodit
sami. I tak ale zamiřte alespoň jednou za čas
do pneuservisu na jejich vyvážení; počkat s
tím můžete, až opadne nával. Pokud obouváte starší pláště, zkontrolujte hloubku dezénu,
která nesmí být menší než čtyři milimetry.
Výrobci také radí nepoužívat zimní pneumatiky
starší čtyř let, ztrácejí totiž své „zimní“ vlastnosti.
Rok výroby vyčtete na boku pláště. Používání
zimních pneumatik nařizuje novela silničního
zákona. „Povinnost se nevztahuje na případy
nouzového dojetí s rezervní pneumatikou,“ dodává zástupce Autoklubu České republiky Václav Špička.
INZERCE

Pneu v číslech

1. listopadu začíná platit vyhláška, 500 korun stojí přezutí čtyř pneumatik
podle které je potřeba jezdit na všech komu- v nejlevnějších pneuservisech.
nikacích se zimními pneumatikami.
2 000 korun blokové pokuty maxi4 milimetry představují nejmenší málně může na místě zaplatit řidič, kterého
policisté chytnou bez zimních pneumatik.
hloubku vzorku zimní gumy.
5 let je podle některých odborníků ma- 35 metrů je brzdná dráha auta na sněhu
ximální životnost zimních pneumatik. Jiní při třicetikilometrové rychlosti se zimními gumaovšem tvrdí, že je ještě o rok kratší.
mi. Na letních gumách je o osm metrů delší.

7 stupňů Celsia průměrné teploty je hra- 31. března končí zákonná povinnost
nice, při níž je vhodné používat zimní obutí.

mít na autě zimní obutí.

hloubkou dezénu minimálně
4mm a minimálně po dobu 4
měsíců v roce. Pro výměnu
jsou rozhodující zejména teplotní a povětrnostní podmínky,
zpravidla je vhodná doba pro
výměnu letních pneumatik za
zimní v době, kdy průměrná
teplota klesá pod sedm stupňů
Celsia. Letos v květnu mluvil
ministr dopravy o dalším zpřísnění podmínek pro řidiče, to
však nakonec neprošlo.

Jaké pneumatiky si koupit?
Když staré zimní pneumatiky
dosluhují a váš vůz potřebuje zcela nové obutí, je dobré
pořizovat originální a kvalitní
značkové zboží testované autoklubem ADAC, pneumatiky
oficiálně dovezené do ČR s
plnou zárukou, garancí kvality
a původu. Důvěryhodné testy
také naznačí, které zboží je prověřené a kterému byste se měli
raději vyhnout.
INZERCE

Region
®

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
w w w. m r n k a . c z

SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Expres
z regionu
Prostějovičky zvou na
drkiádu a čtvrtmaraton
Prostějovičky/mls - V sobotu 6.
října od 14.00 hodin se v „zahrádkách” v Prostějovičkách uskuteční
šestý ročník drakiády. Hned následující den v neděli 7. října budou
mít lidé jedinečnou příležitost proběhnout se jinak nepřístupným terénem vojenského újezdu Březina. V
Prostějovičkách se totiž uskuteční
II. ročník čtvrtmaratonu „Mezi
lesy“, jehož start je plánovaný na
14.30.
V Němčicích požehnají
opravené památky
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou zve všechny
na požehnání zrestaurované bysty
Ježíše Krista na budově základní
umělecké školy a sochy sv. Anděla strážného v parčíku na Hliníku.
Akce se uskuteční v sobotu 6. října,
sraz je v 7.45 u kostela sv. Máří
Magdalény.
V Konici vystaví obrazy
Konice/mls - Ve čtvrtek 4. října
2012 od 18.00 hodin proběhne vernisáž výstavy v Zámecké galerii v
Konici. Své obrazy zde představí
Václav Ježek známý též jako Macla Jábadbada.

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO



OMLUVA: Šotek řádil, měnil snímky...
Prostějov/red - V minulém vydání Večerníku jsme na straně 8 v souvislosti s článkem „Hluchovaká kauza rozluštěna, Okresní soud v Prostějově má jasno:ROZHODNUTO!
„PANÍ MAGDIČKA“ TUNELOVALA KASU“ fotokoláž,
která obsahovala nesprávný snímek ústřední postavy
celého příběhu. Zatímco osobou o níž se informovalo, je
Magda Vyhlídalová, portrétový snímek označoval Marii
Vyhlídalovou, přičemž ta byla označena i v popisce. S celým případem však pochopitelně nemá nic společného. Za
selhání, které vzniklo při grafickém zpracování strany, se
redakce Večerníku Marii Vyhlídalové, všem zainteresovaným a

@vecernikpv.cz

v neposlední ředě i čtenářům velice omlouvá. Budeme se snažit,
aby v dalších vydáních nám podobný nezbeda-tiskařský šotek
řádil co nejméně...

www.vecernikpv.cz

ze Smržic jsou v ŠOKU, přišli o dům
NÁDRŽ BUDE MÍT DELŠÍ HRÁZ NEŽ PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA! Kolotočáři
Proč jim shořel barák? „To bych taky rád věděl,“ řekl Večerníku majitel
Večerník se vydal po vlnách vody, v Brodku u Prostějova se už hnuly ledy

Nádrž s téměř půlkilometrovou hrází, dvěma
ostrovy, mokřadem a nově vysázenými stromy vyroste u Brodku u Prostějova. Zatímco
stavba přehrady u sousedních Otaslavic je
otázkou hodně vzdálené budoucnosti, nádrž
v Brodku už by měla vzniknout v dohledné době. A my víme, jak by měla vypadat!
Brodek u Prostějov/mls
Nová nádrž v Brodku u Prostějova by měla vzniknout v prostoru
„Za sýpkami“, v těsném sousedství areálu místní zemědělské
společnosti. „Měla by sloužit
především k zachycení vody při
přívalových deštích a chránit tak
městys před případnými záplavami. Navazovat má na stávající biokoridor do Sněhotic,“ představil
starosta Brodku u Prostějova
Radek Rozmánek projekt, který
už od prostějovského magistrátu
získal územní rozhodnutí.
Hráz nové nádrže bude dokonce delší než u Plumlovské pře-

hrady! Zatímco ta u Plumlova
má hráz dlouhou 464 metrů,
nádrž u Brodku bude ještě o
deset metrů delší! Přesto rozhodně nebude působit tak monumentálním dojmem jako její kolegyně
v Mostkovicích. Zatímco ta se
zvedá sedmnáct metrů ode dna
nádrže, hráz v Brodku bude maximálně tři a půl metru vysoká.
Nová nádrž také zadrží přibližně setinu objemu vody, co napuštěná Plumlovská přehrada.
„Součástí nové nádrže bude
také mokřad a dva ostrovy, na
kterých budou vysázeny stromy
a keře,“ upozornil Rozmánek.
Před samotnou stavbou bude

Budou v ní i dva ostrovy. Známe další podrobnosti

asi pětaosmdesát stromů pokáceno. „Po stavbě budou v okolí
nádrže vysázeny nové olše a topoly,” dodal Rozmánek.
Lidé se v průběhu stavby nemusí obávat, že by se nedostali
k okolním nemovitostem. Vybagrovaná hlína bude částečně použita pro konečné úpravy v okolí nádrže, část jí bude
vyvezena na nedaleké pole.
Loni se o nové nádrži mluvilo
také v souvislosti se sousedními Otaslavicemi. „Důvodem
pro její vznik jsou klimatické
změny a plánovaný úbytek
pitné vody. Nicméně o tomto
projektu se mluví už od první
republiky. Měl by vzniknout
tak v horizontu příštích padesáti nebo sta let. V tuto chvíli
se ohledně stavby nádrže nic
nového neděje...,“ sdělil Večerníku na konto otaslavické přehrady starosta obce Rostislav
Drnovský.

Tady to bude. V prostoru vyznačeném na mapě by měla vzniknout nová nádrž v Brodku u Prostějova.
Repro: PROSTĚJOVSKÝ Večerník

V Čechách pod Kosířem otevřeli depozitář unikátního muzea

Most mezi generacemi. Největší smuteční kočár požehnal probošt
olomouckého arcibiskupství páter Bohumír Vitásek. Foto: Martin Zaoral
pro působivé divadlo. Prostřednictvím něj se pak lidem snaží
zvěstovat poselství o víře, naději
a lásce, stejně jako úctu k myšlenkám i dílu našich předků. Pod
jeho rukama se pak tyto obecné
pojmy, jejichž obsah modernímu
člověku obvykle uniká, dokáží
zhmotnit v dílo, které svým významem zřetelně začíná přesahovat hranice regionu.

V pátek otevřený depozitář Muzea
historických kočárů v Čechách pod
Kosířem je budovou se zcela osobitým kouzlem, ve které se projevuje
zručnost a neobyčejná preciznost
lidí, kteří se podíleli na její stavbě.
To samé platí i pro největší smuteční kočár světa, který je tu od
pátku vystaven. „Za opravou tohoto
monumentu stojí celá velká rodina
řemeslníků z nejrůznějších koutů
republiky, která se dala dohromady
díky akci Josefkol. Osobně bych
chtěl ale poděkovat především své
ženě, která do mě vlila tolik energie,
kterou bych sám od sebe nikdy nečekal,“ zdůraznil během slavnostního zahájení Václav Obr, který
kromě poděkování všem svým
spolupracovníkům rovněž vzdal
velký hold staviteli kočáru Václavu Brožíkovi. „Byl to fenomén,
dodával kočáry na mnoho královských dvorů, nebo třeba i perskému šáhovi. Oprava jeho největšího
kočáru byla zatím tou absolutně
nejtěžší věcí, do které jsme se pusti-

li. Opravovali jsme ho podle jediné
fotky, kterou jsme měli k dispozici.
Během rekonstrukce jsme dělali
některé věci poprvé a možná i naposledy. Samotný kočár je kromě
své velikosti výjimečný i tím, že byl

Kosířem do Drahanovic. Na
kluzkém asfaltu však nešťastně
upadl. A to až tak, že jeho zranění byla neslučitelná se životem...
„Nikdo pád neviděl. Když jsme
přijeli na osudné místo, ležel Tonda Werner na silnici. Nevypadalo

lo,“ shrnul velmi trefně Ivan Kosatík, někdejší hejtman Olomouckého
kraje, bez jehož finanční podpory
by Muzeum kočárů ani depozitář
zřejmě nevznikly. „Václav Obr dokazuje, že pokud máte jasně daný
cíl, cestu k němu si vždy nějak
najdete,“ uzavřel současný krajský
hejtman Martin Tesařík.

JAKÉ BYLO OTEVŘENÍ DEPOZITÁŘE...

3x foto: Martin Zaoral

kladným průzkumem v troskách
objektu hasiči vyloučili spekulace o možné přítomnosti osob
uvnitř hořící budovy,“ uvedl dále
Zdeněk Hošák.
Večerník se v neděli vydal na
místo neštěstí. Dozvěděli jsme
se, že novostavba domu patří
rodině Finkově, která provozuje cirkusové a kolotočářské
atrakce. „Nechte mě být, co
vám mám k tomu říct? Jsem
z toho nešťastný. Nevím, proč
barák shořel a nevědí to zatím
ani hasiči. A jestli ho někdo zapálil? To bych taky rád věděl,“
pokrčil rameny majitel domu
a člen rodiny Finkových. Lidé

níci kriminální služby. „Je strašně brzy vynášet nějaké závěry o
příčině požáru. Jsme teprve na
začátku šetření,“ sdělil Večerníku přímo na místě jeden z policejních techniků.
Jasné je zatím pouze to, že škoda
na majetku se bude pohybovat
okolo pěti milionů korun. „Při
požáru ani zásahu hasičů nedošlo k žádnému zranění,“ vyvrátil
na závěr fámy o nálezu ohořelé
mrtvoly v domě Zdeněk Hošák,
mluvčí krajských hasičů.
Večerník případ rozsáhlého požáru ve Smržicích pochopitelně i nadále sleduje,
další podrobnosti z vyšetřování přineseme na webu
www.vecernikpv.cz!

Zjistí příčinu? Požár v centru Smržic měl ničivé následky. Novostavba rodinného domu téměř celá lehla
popelem. V neděli prohlíželi spáleniště hasičští vyšetřovatelé i policejní technici.Foto: Michal Kadlec + HZS
Smržice, Olomouc/mik – Neděle časně ráno a celé Smržice
na nohou! Technická závada nebo cizí úmysl? Policisté
i hasičští vyšetřovatelé nyní
rozplétají tajemství, které vedlo k ničivému požáru domu
v centru obce. Ten patří rodině
Finkově, známým kolotočářům a cirkusákům. Luxusní
dům lehl popelem, zůstaly jen
poničené obvodové zdi. Škoda
přesáhne pět milionů korun.
„V neděli 30. září, patnáct minut
po čtvrté hodině ranní, nám byl
nahlášen rozsáhlý požár rodinného domu v centru Smržic. Na
místo společně s profesionální
jednotkou z Prostějova vyrazily
další tři jednotky z řad dobrovolných hasičů z Kostelce na Hané,

Vrahovic a Smržic. Po příjezdu
na místo se hasiči ihned dali do
likvidace požáru novostavby rodinného domu a jeho přístaveb.

Novostavba ale celkově podlehla
ničivým plamenům,“ sdělil Večerníku na úvod Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského zá-

Oči pro pláč. Majitel domu (vpravo) diskutoval v neděli odpoledne s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru. Opodál stála nešťastná
rodina Finkových.
2x foto Michal Kadlec

Řidiče auta na dálnici překvapili
Jiří Porteš: „Podle kalkulačky by si obec mohla přilepšit o tři miliony“ KANCI. Z jednoho bude guláš…
ní daní. Podle kalkulačky by si obec cova odcházet do Plumlova, ale Již dříve jsme na něj zajistili územní
Symbolický den. Na svátek patrona české Úžasný prostor. Lidé mohli poprvé obdivovat Měli svátek. Během slavnostní akce došlo i na
země bylo před novostavbou depozitáře Muzea exteriér a posléze i interiér stavby, na které byla setkání svatého Václava s majitelem muzea Václavem Obrem.
patrná velká řemeslná zručnost jejich tvůrců.
historických kočárů pořádně rušno.

Co přesně stálo za jeho smrtí se neví...

Tragický okamžik. Cyklistika se pro bývalého soudce stala osudnou. Antonín Werner podlehl zranění při pádu z kola poblíž Kosíře.
Foto: archív J. Růžičky

vyrostlo, by se rozhodně nemusela
stydět velká státní instituce zaměstnávající desítky lidí typu Národního
technického muzea. O to obdivuhodnější je, že tohle všechno dosáhl
jeden člověk, který má chuť pracovat a dokáže spojovat i nadchnout
podobně smýšlející lidi. To by se
nám v politice často opravdu hodi-

chranného sboru Olomouckého
kraje.
V době příjezdu hasičů už plameny pronikly do celého objektu, střecha budovy se zřítila do
přízemních prostor a následně
došlo k celkovému rozšíření na
sousedící dvojgaráž a další menší přístavbu u rodinného domku. Intenzivní hoření a vysoké
plameny také částečně poškodily fasádu a střechu přilehlého
sousedního domu. „Za nasazení
několika hasebních proudů se
jednotkám podařilo požár lokalizovat během následující hodiny.
Poté pokračovaly v ochlazování
sousedních budov a rovněž dů-

ze sousedství se nám ostýchali k požáru vůbec cokoliv říct.
„Nic po mně nechtějte, tady se
Finkových každý bojí,“ utíkal
před námi muž, který vzápětí
vešel do jednoho z vedlejších
domů u čerstvého spáleniště. U
něj se v kruhu nešťastné rodiny
majitele objevil v jednu chvíli i
Robert Fink, muž, který je v současnosti souzen společně s dalšími obviněnými za sérii krádeží
aut ve známé kauze okolo gangu
Jiřího Žouželky. „Mě se vůbec
neptejte, mně ten barák nepatří,“
odmítl nás Robert Fink.
Po celou neděli probíhaly na
místě požáru dohašovací práce,
spáleniště pečlivě prohledávali
hasičští vyšetřovatelé i přísluš-

Ptení pod vedením svého starosty se připravuje na stavbu kanalizace i multifunkčního sportoviště u školy

po tragickém pádu z kola
to, že by spadl ve velké rychlosti,
nebyl nijak zvlášť podřený. Není
vyloučeno, že ho před pádem
stihla mozková příhoda. Jisté je,
že neměl přilbu. Z kola pak nekoordinovaně upadl rovnou na
hlavu, kterou si ošklivě poranil.
Okamžitě jsme zavolali záchranku,“ popsal situaci přímo na místě
Ondřej Šrámek z SKC Prostějov,
který byl jedním ze členů skupinky, s níž Antonín Werner v osudný
den jel.
Letecká záchranka soudce přepravila rovnou do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Byl přijatý v
kritickém stavu s těžkým poraněním mozku, které se ukázalo jako
neslučitelné se životem. I přes
veškerou snahu lékařů na následky zranění ještě týž den zemřel,“
uvedl tiskový mluvčí nemocnice

elektrifikován. Mě osobně pak těší i
to, že je plně funkční a dá se s ním
vyjet ven,” netajil své nadšení Václav Obr, který sklízel upřímný obdiv
všech lidí přítomných v plném sále.
„Za to, co zde během posledních let

Fotoreportáž

EX-SOUDCE WERNER ZEMŘEL

Lhota pod Kosířem/Prostějov/
mls – Jak informujeme na titulní straně dnešního vydání, v
osudnou sobotu dvaadvacátého
září dopoledne Antonín Werner
(na snímku) se skupinou přátel
sjížděl po silnici ze Lhoty pod

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství

Odhalení „OBR KOČÁRU“ bylo velké divadlo

Prostějov/mls - Stylovější prožití svátku patrona české země si
prostě nešlo představit. Václav
Obr během pátečního otevření depozitáře Muzea kočárů a
odhalení největšího smutečního
kočáru opět dokázal, že je nejen
neobyčejně zručným řemeslníkem a člověkem, který dokáže
nadchnout lidi nejrůznějších
profesí, ale i mužem se smyslem
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Egon Havrlant. „Příčina nehody
je dosud nejasná,” dodala neurčitě
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
olomouckých policistů.
Antonín Werner jako soudce působil třiatřicet let, specializoval
se na hospodářskou kriminalitu
a úvěrové podvody. Ve funkci
skončil v roce 2008, nedlouho
před plánovaným odchodem do
důchodu. Taláru ho zbavil kárný
senát Nejvyššího soudu. On sám
to bral jako křivdu a upozorňoval
na problémy, které vznikly poté,
co kvůli zdravotním problémům
skončil jeho dlouholetý kolega
Pavel Marčík. Antonín Werner byl
dvakrát ženatý a staral se o celkem
pět dcer. Poslední rozloučení s
bývalým soudcem se uskuteční
v pátek 5. října v 11.00hodin na
prostějovském hřbitově.

Petr Vrtěl o Wernerovi: BYL TO CHLAP!

Oba soudci plánovali společný výlet do Dolomit. Nejel ani jeden

Prostějov/mls - O vzpomínku
na Antonína Wernera Večerník požádal jeho nejbližšího
spolupracovníka, přítele a
také dlouholetého parťáka ze
společných cyklistických výletů Petra Vrtěla...
Naprosto nečekaná smrt Antonína Wernera hluboce zasáhla i
jeho kolegu Petra Vrtěla. „Pojilo
nás velké přátelství, které posilovala naše společná záliba v silniční cyklistice. Po mém nástupu na prostějovský soud v roce
1998 to byl právě on, kdo mě k
tomuto sportu přivedl. Společně
jsme často vyráželi na výlety
do Jeseníků či Litovelského
Pomoraví. Tonda byl ve skvělé
kondici. Přestože byl bezmála o
třicet let starší, tak mi na asfaltu
obvykle ukazoval záda. Myslím, že by na kole jezdil dalších
minimálně deset let,” sdělil nám
Petr Vrtěl, který se posledního
cyklistického výletu s Antonínem Wernerem nezúčastnil.
„Nebyl jsem na tom zdravotně
úplně nejlépe. Chtěl jsem se dát
dohromady, vždyť následující

úterý jsme právě s Tondou měli
společně vyrazit na vysokohorskou túru do Dolomit. Jeho smrtí jsem ztratil nenahraditelného
parťáka a tak jsem nikam nejel,”
povzdechl si soudce, který s Antonínem Wernerem zažil i řadu
veselých okamžiků. „S ním to
ani nešlo jinak, měl velký smysl
pro humor. Třeba si pamatuji,
jak jsme se na kolech vzájemně
vyprovázeli domů. Dopadlo to
tak, že jsme neustále pendlovali
mezi Otaslavicemi a Prostějovem. Vypadalo to, že to nikdy
nebude mít konce. Skutečně
jsme se zacyklili,” zavzpomínal
s úsměvem Petr Vrtěl.
Jak by tedy svého kolegu charakterizoval? „Byl to člověk
sportovního ducha, pevných
zásad a veselé povahy. Tonda
se ani za těch nejdramatičtějších
okolností nikdy nevzdával, stál
si vždy za svým a byl připravený bojovat až do konce. Nemuseli jste s ním vždy souhlasit, ale
museli jste si ho vážit. Jedním
dechem: byl to chlap!“ shrnul
na závěr Petr Vrtěl.

Foto: archív Večerníku

Ptení - V polovině svého druhého funkčního období se
nachází ptenský starosta Jiří Porteš. Loni si obec za přispění všech tamějších spolků připomněla 880. výročí od
první písemné zmínky, nyní se soustředí spíše na budoucnost. Tématem číslo jedna je kanalizace, po obnovení provozu na pile Javořice se do popředí opět prodírá
i plán na výstavbu obchvatu.
Jiří Možný

Čeho si za šest let nejvíce
považujete?
„Když jsem nastoupil do funkce, nebyla tu žádná stavební místa. Podařilo se nám změnou územního plánu
lokalizovat stavební pozemky a v
minulém roce jsme dokončili osmnáct nových, zasíťovaných parcel v
majetku obce. Dostali jsme dotaci z
ministerstva pro místní rozvoj a stavebníky těchto rodinných domů motivujeme bonusovým systémem při
včasné kolaudaci domu. Stavebních
lokalit jsme vytipovali více a hodně
lidí staví na svých pozemcích, takže
jsem rád, že se obec rozvíjí. Také
máme moderně vybavenou školu,
v letech 2001 až 2010 se do rekonstrukcí a oprav investovalo téměř
sedmdesát milionů.“
Co berete nyní jako hlavní
úkol?
„Problémem je, že nemáme kanalizaci a čističku. Ostatní infrastrukturu
již máme vybudovanou, takže nám
zbývá jen oprava komunikací, ozelenění a úprava obce. Dokud ale nevybudujeme kanalizaci, je zbytečné
investovat větší finanční prostředky
do těchto oprav. To se týká i místních
částí Ptenský Dvorek a Holubice.
Jak jste daleko s její realizací?
„Už je připraveno územní řízení.
Jsem rád, že nám občané vyšli vstříc

a podepsali smlouvy, uvědomují si,
že vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je v naší
obci potřebné. Stavební povolení
bychom chtěli získat na přelomu letošního a příštího roku, abychom na
jaře mohli požádat o dotace. Hrubý
odhad hovoří o 75 milionech. Jeden
projekt kanalizace včetně „územka jsme již měli, ale tvořili jsme ho
společně s firmou Javořice a s jejím
krachem skončil. Původně měla stát
jedna čistička na Ptenském Dvorku
v areálu firmy a druhá
uhá ve Ptení, nyní
y
budeme mít pouzee jednu ČOV
mezi zemědělským
m družstvem a
hřbitovem.
Do čeho jste
ste se pustili
letos?
„Letos jsme vybudovali
udovali dětské
hřiště ve Ptenském Dvorku a ve
Ptení, chceme ho dobudovat i v Holubicích. Dokončujeme chodník
k
směrem na Zdětín,
nosné páteře od
středu obce tak již
máme opravené,
už dříve jsme je
budovali ke škole i směrem na
Ptenský Dvorek. Uvidíme
příští rok, jak se
změní příjmy
po novém rozpočtovém urče-

mohla přilepšit téměř o tři miliony,
což je velká částka. Daň z nemovitosti máme na nejnižším koeficientu,
víme, jak jsou na tom všichni finančně. Stejně tak poplatky za komunální
odpad, navíc pro děti do osmnácti let
a důchodce máme slevy.“
Projevil se nový vzhled
školy na její zaplněnosti?
„Ano. Dětí máme zhruba 160
a letos jsme nemuseli žádat o
výjimku. Obec Ptení provozuje
veřejnou linkovou autobusovou
dopravu a jezdíme v integrovaném dopravním systému IDSOK. Linku jsme prodloužili až
do Lipové, takže k nám dojíždějí
děti nejen ze Seče, ale nyní i z
Hrochova a Lipové. Spádovou
oblastí jsme i pro Stražisko, Vícov, Zdětín, Stínavu. Jeden čas
nám začali školáci z Ví-

teď se nám opět postupně vrací
do Ptení.“
Do školy tedy v nejbližších
letech nemusíte investovat?
„Do školy přímo ne, ještě ale máme
stavební povolení na sportoviště za
školou. Sloužilo by potřebám školy,
ale i veřejnosti. Počítáme se dvěma tenisovými kurty, multifunkčním hřištěm pro míčové sporty,
stometrovou běžeckou dráhou a
skokanskou dráhou s doskočištěm.
I s oplocením, osvětlením a vším
kolem činí rozpočet zhruba dvanáct
milionů korun, ale věříme, že výběrovým řízením se to sníží. Nyní čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu a budeme žádat o dotaci.
Významným zaměstnavatelem nejen Ptení je pila
Javořice. Jak kvitujete postupné
obnovení výroby?

povolení, ale s útlumem výroby na
Javořici se stavba pozastavila. Kraj
si musí uvědomit, že Ptení zajišťuje
zaměstnanost pro celé Konicko. Jestli tedy chce podpořit tento region, tak
byy opravdu
měl vyřešit dopravu.
p
Před několika měsíci se
psalo o aféře ředitele školy.
Jak se na celou věc díváte s odstupem času?
„Myslím si, že to byla nafouknutá
bublina. Osobně jsem to bral z profesního hlediska, neboť mezi obcí a
školou vždy fungovala dobrá spolupráce, nebylo stížností. Při konečném hlasování obecního zastupitelstva o nedůvěře to ředitel školy ustál
a ve své funkci zůstal dál.
Co chystáte v kulturní sféře?
„V rámci cyklu „Uchovejme
historii pro budoucí generace“, kdy
vzpomínáme na slavné rodáky, při-

„Zn
„Znovu
budu apelovat na Olomoucký kraj,
aby se pokračovalo v pracích na obchvatu obce.
mu uvědomit, že Ptení zajišťuje zaměstnanost
Kraj si musí
c Konicko. Jestli tedy chce podpořit tento
pro celé
r
region,
tak by opravdu měl vyřešit dopravu.“
starosta Ptení JIŘÍ PORTEŠ věří v realizaci obchvatu
„Jsem samozřejmě rád. Současně
s firmou Agrop Nova jsou významným zaměstnavatelem konického
regionu. Ale občany Ptení trápí, že
opět začal dost silný průjezd kamionů obcí. Kulatina, štěpky, kůra, piliny, desky, ale i výrobky z Agropu se
převážně vozí po silnici, železniční
přeprava je využívána jen minimálně. Znovu tedy budu apelovat na
Olomoucký kraj, aby se pokračovalo v pracích na obchvatu obce.

pravujeme výstavu o životě a díle
prof. MUDr. Karla Výmoly, jenž
mimo jiné založil v Praze - Radlicích první ústav pro hluchoněmé.
Loni jsme si takto připomněli hudebního skladatele Graciana Černušáka. Minulý týden jsme tu měli
vítání občánků, na přelom listopadu
a prosince plánujeme setkání s jubilanty. Počítáme i s předvánoční prodejní výstavou a v zimě opět začne
plesová sezona.

Prostějovsko/mik - Srážky vozidel se zvěří nejsou neobvyklou věcí,
policie ročně podobných případů zaznamenává okolo tří desítek.
Vlastním očím ale v sobotu nevěřil albánský řidič, který jel po dálnici
z Prostějova na Vyškov. Do cesty mu vběhla čtyři divoká prasata…
„V sobotu 29. září o půl šesté ráno jel albánský řidič osobního vozidla
Citroen Xsara s převozní polskou registrační značkou po rychlostní
komunikaci z Prostějova směrem na Vyškov. Na třináctém kilometru vyběhlo zleva přes komunikaci stádo čtyř divokých prasat. Přestože
řidič prudce brzdil, nedokázal odvrátit náraz do jednoho z nich. Divoké
prase bylo usmrceno a nalezeno na místě, vozidlo Citroen zůstalo po
nárazu stát nepojízdné na pravém okraji rychlostní komunikace,“ popsala Večerníku nevšední karambol Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Řidič byl podroben dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. „Jeho vozidlo Citroen bylo jako překážka v silničním provozu
odstraněno odtahovou službou. Příčiny a okolnosti dopravní nehody budou předmětem dalšího policejního šetření. Škoda byla vyčíslena na 40
tisíc korun,“ dodala Marie Štrbáková.

Krumsín milionovou
dotaci vracet nebude

Krumsín/mls - Do redakce Večerníku dorazila v minulých
dnech„zaručená” zpráva, že Krumsín bude muset vracet dotaci,
díky které za osm milionů korun vybudoval soustavu tří rybníčků.
Ty by měly čistit vodu z obecní kanalizace, která přišla na dalších
jedenáct milionů korun. Podle starosty obce vracení dotace nehrozí.
Na to, že filtrování odpadních látek nefunguje, jak má, upozornilo obec
Povodí Moravy. To provedlo měření v potoku Kleštínek přitékajícím
do plumlovské přehrady právě od Krumsína. Měření zjistilo, že potok
je plný plašků obsahující živiny pro jedovaté sinice. Ty by do něj měly
odtékat právě z rybníčků čistící splašky.
„Vracení dotace opravdu nehrozí. Pravdou je, že letos byl kvůli suchu
problémy se zvýšeným obsahem živin v Kleštínku. Nyní jsou však už
všechny vzorky v pořádku. Systém funguje, jak má, pouze by mohl být
efektivnější,“ reagoval pro Večerník starosta Krumsína Jaroslav Střelák.
Ten na druhou stranu připustil, že do budoucna bude u netradiční čističky
třeba provést další opatření. „Na řešení spolupracujeme s brněnským
VUT. Zřejmě zde vybudujeme další nádrž na zadržování vody. Vodu v
rybnících pak budeme více provzdušňovat,“ pokračoval Střelák. Náklady na tyto úpravy dosud nikdo nespočítal...

Kultura v Prostějově a okolí

KLAS POKŘTIL V NÁRODĚ NOVÉ CD!

VesvátečnídenbylovNárodnímdoměvProstějověpořádně živo. Své nové a premiérové CD zde v přednáškovém
sále totiž v pátek 28. září křtil národopisný soubor Klas z
Kralic na Hané. Krátce po devatenácté hodině tak vypukl
v zaplněném sále zhruba hodinu trvající program, kterým návštěvníky provedl hanácké „stréček“...

vypukl krátce po dvacáté hodině.
Ujal se jej sám náměstek hejtmana
Ten se občas tak rozvášnil, že povídal Olomouckého kraje Alois Mačák,
a povídal, až ho museli z pódia od- který nejenže popřál Klasu dlouvést... Během pásma plného povída- hé působení a jejich novému CD
ček a písniček jste se mohli dozvědět
celý příběh jara, masopustu a Velikonoc, který je na desce zachycen. Nové
CD souboru Klas totiž nese název
„Na jaře“.
V programu se představili zástupci
všech věkových generací. Přítomní
viděli jak šikovné mladé hrkače, tak
děvčata se zlatem v hrdle, ale také hanácké stréčky, kterým, jak sami říkali
„táhlo na pětadvacet“... Promítnuta
byla i prezentace, která dokumentovala celý průběh vzniku nahrávka.
K vidění tak byly snímky dětí i dospělých, kteří byli zabráni do práce, ale také
fotografie, kdy byli všichni už unavení
nebo hladoví. Celý program byl veselý
a všechna vystoupení Klasu, Klásku
i Klásečku odměňovali diváci velkým
potleskem.
Třešničkou celého pásma byl pak
samotný křest nového CD, který

Prostějov/nih, pk
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úspěch, ale jeho členům věnoval
jako dar také obálku s finanční
hotovostí...
Po skončení programu následoval
v prostorách Národního domu raut
za zvuku tónů nejen Klasu, ale i
jejich přátelské kapely Tožtak. Po
celý večer pak bylo možné si nové
cédéčko zakoupit. Pokud jste tuto
akci nestihli a měli byste o novou
desku souboru Klas zájem, nezoufejte, stále si CD můžete zakoupit
v kavárně ve Špalíčku....

„Je to nádherná hudba, která
každého pohladí po srdíčku. Ukazuje tradice, kulturní bohatství a
krásu naší Hané. Je mi velkou
ctí, že jsem mohl být křtitelem
tohoto úžasného cédéčka a napomoci jeho vydání. Moje upřímné
poděkování patří všem, kteří se
na něm podíleli a zviditelnili tak
nejen Olomoucký kraj, ale i celou
naši republiku," poznamenal pro
Večerník Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.

Křest. Páteční večer patřil v přednáškovém sálu Národního domu
souboru KLAS, které vydalo historicky první "cédéčko". Jeho křtitelem
se stal Alois Mačák (na snímku se stréčkem Jířím Vrbou, v pozadí
vpravo duše projektu Jitka Vránová).
Foto: Nikol Hlochová

pozvánka na akci...
V Galerii umění budou vystavovat skvělí fotografové

Prostějov/mls - Nesporná originalita a zároveň precizní technické
zpracování spojují tvorbu prostějovských fotografů Petra Sládka
a Heleny Kadlčíkové. Přestože
se oba vzájemně osobně neznají,
společně vystaví svá díla v Galerii
umění Prostějov. Ta se nachází v
prostorách prostějovské bašty.
Petr Sládek ukáže desítku nejlepších fotografií z cyklu zimních
krajinek, které vytvořil na nahém
ženském těle. Tento výběr bude
obsahovat i nové snímky, jimž dominuje jedna z nejlepších fotografií
celé série ´Čerstvé mléko z hor´.
„Nafotil jsem napřed jednu verzi,
se kterou jsem nebyl zcela spokojený. Věřil jsem, že se z toho nápadu
dá vytěžit víc. Tak vznikla ´noční´
varianta tohoto snímku, kdy jsem
do Avie rozvážející mléko zabudoval i svítící diody. Nakonec se to
povedlo, ale kvůli svícení to byla
skutečně jedna z nejnáročnějších
fotek, co jsem zatím dělal,“ prozradil Večerníku Petr Sládek.
Větší část expozice pak bude
představovat tvorba Heleny Kadlčíkové, která veřejnosti představí
přibližně patnáct fotografií z cyklu
´Člověk mnoha tváří´. „Velice mě
baví přidávat ke klasickému portrétu ještě příběh. Proto na jednom
snímku zachycuji téhož člověka v
několika variantách. Tyto znásobené ateliérové portréty pak doplňuji
pozadím vytvořeným v počítači.

Výtvarná soutěž ZŠ Majakovského

Čerstvé mléko z hor. Jedna z posledních krajinek Petra Sládka,
která se dosud neobjevila na žádné vystavě. Foto: Petr Sládek
Tento princip mi lépe pomáhá
charakterizovat portrétovaného a
objevit různé odstíny jeho osobnosti,“ představila svůj cyklus Helena
Kadlčíková.

Vernisáž výstavy se bude
konat v úterý 2. října od
18.00 hodin, snímky obou
autorů zde budou umístěny
až do 2. listopadu.

INZERCE

pod patronací A. Mačáka už zná své vítěze
Vrahovice/peh - Už tradiční celoškolní
výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Majakovského se jako každoročně setkaly
s velkým ohlasem u studentů všech věkových kategorií. Patronát nad touto
akcí tradičně drží Alois Mačák. A náměstek hejtmana Olmouckého kraje
nechyběl ani u pondělního slavnostního vyhlášeni, kde rozdával nejen
úsměvy, ale i hodnotné ceny.
Děti mohly tentokrát kreslit a malovat
na téma „Zážitky z prázdnin“ v průběhu celého roku, a to v rámci hodin
výtvarné výchovy i doma. Následně
pak porota složená z učitelů výtvarné
výchovy vyhodnotila ty nejlepší výtvory. A nutno podotknout, že vybrat
deset nejpovedenějších výtvorů, které

budou odměněny hodnotnými cenami,
nebyl jednoduchý úkol. O ty se postaral náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a zároveň člen školské rady - pan
Alois Mačák.
Při slavnostním předaní cen mladí výtvarníci představili svá díla a získali
slib náměstka hejtmana, že vybrané
kresby opatří vlastními verši a vydá
knižně. „Naše škola si zájmu pana
Mačáka velmi cení. Těmto projektům
každoročně nezištně věnuje svůj čas i
nemalou finanční částku a pro děti je
navíc jeho srdečný a přátelský přístup
další motivací k účasti v soutěži,“
uvedla pro Večerník ředitelka Základní školy Majakovského Mgr. Vlasta
Ambrožová.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
Dvojitě kulturní zámek
„Již poosmnácté se s vámi setkávám na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně na konci měsíce otevírám své kulturní okénko. S radostí mohu
i nadále konstatovat, že i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak
doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova je vám moje
přibližování novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény i nadále přínosem...“
„Prázdniny utekly jako voda a prostějovský kulturní život již opět běží tradičním tempem.
Prostějovské milovníky kultury v září
jistě potěšilo otevření další části rekonstruovaného zámku. Nejenže se opravil
kus významné památky, ale dokonce
se podařilo prosadit, že tato část bude
sloužit kultuře, protože se tu „usídlilo“
dramatické a taneční oddělení Základní
umělecké školy V. Ambrose.

Voňavá výstava

Výstavou měsíce, kterou uspořádalo
muzeum ve spolupráci s ekocentrem
IRIS, jsou pro mne tento měsíc bezesporu „Prostějovské parky“. Nebyla
jsem na slavnostním otevření, ale
možná to bylo dokonce lepší, protože
jsem si lépe užila to, jak je na výstavě
nádherně cítit vůně živých stromů. A
když mi pracovnice muzea ještě pustila zvukový záznam, na němž je slyšet

„Chtěl bych touto cestou ještě jednou
velmi poděkovat všem dětem, které
se této výtvarné soutěže zúčastnily. Ze
všech výkresů mám moc velkou radost, je to pro mě inspirací, jak podle
těchto obrázků napsat další říkadla pro
děti,“ uvedl patron soutěže Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje.

Autoři vítězných prací:
1. T. Hasníková (8. třída), 2. M. Dopitová (6. třída.), 3. N. Prachařová (9.
třída), 4. K. Sedlářová (1. třída), 5. M.
Pořízková (3. třída), 6. M. Kamenová
(6. třída), 7. T. Zábojová (4. třída), 8.
B. Koukalová (5. třída), 9. T. Přikrylová (5. třída), 10. P. Daška (2. třída).

Ocenění. Desítka autorů nejlepších výkresů se
zvěčnila s patronem výtvarné soutěže Aloisem
Mačákem.
Foto: archív ZŠ Majakovského
INZERCE

ptactvo i jiná zvířata, připadala
jsem si opravdu jako na lavičce

někde v sadech... Opětovně mě
také potěšilo a byla jsem též pyšná na ´historický´ okrašlovací
spolek, který kdysi založil, jak
je ukázáno i na zmíněné výstavě,
Smetanovy i Spitznerovy sady.
V Národním domě milovníky
obrazů zcela jistě potěšila další výstava
sdružení Art Moravia, která byla do konce
září věnována dílům Stanislava Havlíka.
Nyní prostory patří fotografikám Ivana
Marka.

Podzimní festival
duchovní hudby se slevou

Říjen plný Aplausu

Říjen bude už tradičně měsícem Aplausu
- tedy divadelního festivalu, který do města přiláká na tři představení elitních divadelních souborů spousty kultury lačných
diváků. A za zmínku jistě stojí i koncert
Olomoucké filharmonie, který proběhne
u příležitosti státního svátku 28. října.
Milada Sokolová, radní a
předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

INZERCE
Na přelomu září a října (23. 9.–13. 10.) se v
Olomouci koná 19. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby. České dráhy jsou už
druhým rokem partnerem tohoto významného festivalu a nabízí všem, kteří si chtějí užít
vážnou hudbu a cestují vlakem, možnost zakoupit vstupenky na koncerty se slevou deset
procent.

Na co se můžete těšit?
Pořadatelé festivalu přichystali pět velmi zajímavých koncertů, které rozezvučí působivé prostory
olomouckých chrámů. K jejich provedení pozvali
přední české i zahraniční umělce.
Největším lákadlem festivalu bude nastudování skladeb, které se uvádějí v České republice
velmi ojediněle, jako například Requiem od soudobého britského skladatele Antona Webbera
Lloyda či Chichesterské žalmy amerického skladatele Leonarda Bernsteina pro sbor, varhany,
harfu a bicí.

Kde koupit vstupenky
na tyto koncerty?
Díky široké spolupráci ČD s pořadateli festivalu lze
vstupenky na všechny festivalové koncerty koupit také v ČD centrech železničních stanic Olomouc hl.n.,
Prostějov hl.n. a Přerov.
Cestující, kteří při nákupu vstupenek ve zmíněních
železničních stanicích předloží současně In-kartu
a jízdenku s minimální hodnotu sto korun, obdrží
slevu deset procent z ceny jedné vstupenky.
Bližší informace o jednotlivých koncertech,
případně ideální cestu vlakem na váš vybraný
koncert můžete najít na webových stránkách
www.cd.cz/olomouckykraj v záložce Aktuality
z regionu.

Ze života města
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Kalich přetekl, město podalo TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Zloději „šlohli“ měděné tabulky
z významných objektů!

 

Tady už přetekla míra trpělivosti a ohledů! Prostějovští
radní se rozhodli jednat proti zlodějům, kterým není naprosto nic svaté. Město tak v uplynulém týdnu podalo
trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem
je odcizení nejméně tří měděných tabulek umístěných
na historicky a architektonicky vzácných objektech...
Prostějov/mik
Informaci o krádežích podala i
policie. Jak vyplývá z vyjádření její tiskové mluvčí, ukradených tabulek je víc. „Neznámý
pachatel někdy během minulého týdne odcizil z kulturních
památek na území Prostějova
čtyři měděné informační tabule.
Jednalo se o kapli U svaté Anny
v Drozdovicích, Neherovu vilu
na ulici Pod Kosířem, městské hradby ve Smetanových
sadech u průchodu do Školní
ulice a také kostel svatého Petra
a Pavla na Petrském náměstí.
Škoda na odcizených tabulkách
o rozměru šedesát krát čtyřicet
centimetrů je vyčíslena na třicet
tisíc korun,“ sdělila Večerníku
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie

ČR v Olomouci. „Budeme nyní
muset vyrobit jiné. Odhadujeme, že náklady na výrobu každé nové tabulky budou představovat částku přes sedm tisíc
korun. Tabulky zmizely z těch
míst, která jsou poněkud méně
nápadná, nicméně nemůžeme
vyloučit, že tabulek mohlo zmizet více, než jsme doposud zjistili. Pracovníci památkové péče
proto budou muset v terénu
zmapovat stav všech dosud instalovaných tabulek. Vzhledem
k tomu, že věc je čerstvá a policii jsme předali veškeré podklady včetně textů, které jsou na
tabulkách, věříme, že by se při
trošce štěstí mohlo podařit ještě
alespoň některé z nich zajistit,“
doufá Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení památkové péče
Magistrátu města Prostějova.

V letech 1997 až 1999 byly na
nejvýznamnějších domech ve
městě a kulturních památkách
umístěny na fasádách měděné
informační tabule s textem o
historii a významu jednotlivých
kulturních památek, které by
návštěvníkům města i jeho obyvatelům přiblížily často pohnuté
osudy jednotlivých nemovitostí
na území Prostějova. Protože
tabule z první etapy označování
neměly ještě vysoce stálou povrchovou úpravu, použitou u pozdějších tabulí, došlo během let k
jejich výrazné povrchové degradaci vlivem působení povětrnostních podmínek. Proto bylo v roce
2011 rozhodnuto část poškozených tabulí vyměnit za nové. Celkové náklady na umístění nových
tabulí dosáhly částky bezmála sedmdesát pět tisíc korun.

Prostějov/mik - To byl ale
fofr! Půl roku se vedení města dohadovalo, co udělat s
tlejícími dřevěnými sochami, které ve Smetanových
sadech zůstaly po několika
sochařských
sympoziích.
Umělecká díla, mnohdy i
zahraničních sochařů, se ale
stále častěji stávala terčem
kritiky. Jejich údržba přitom stojí městskou pokladnu
nekřesťanské peníze, a navíc
se už často rozpadají, čímž
jsou tak nebezpečné pro
návštěvníky parku. Během
posledních dnů ale všechny
sochy zmizely!

Jak Večerník zjistil, v nejbližších dnech bude zahájena
rozsáhlá rekonstrukce Smetanových sadů. Z tohoto důvodu se začaly dřevěné sochy
demontovat a odvážet. Sochy
ale přitom až tak úplně nezmizely. Čtyři byly přemístěny na
základě žádosti vedení sociálních služeb do areálu staré nemocnice, ostatní byly po dobu
rekonstrukce
Smetanových
sadů uskladněny.
Večerník zajímalo, zda se budou rušit či stěhovat sochy
i z jiných lokalit Prostějova?
Vše se můžete dozvědět už
teď na www.vecernikpv.cz!
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Tabulka je fuč. Jednou z „postižených“ kulturních památek, Neherova vila v ulici Pod Kosířem, se také stala terčem doposud neznámého fantoma. Ten zatím beztrestně krade měděné informační tabule.
2x foto: Michal Kadlec a internet

cím po hlavní komunikaci ve
směru z Palackého ulice k Brněnské a naopak, ale už se tak neděje
vůči vozidlům vyjíždějícím ze
Žižkova náměstí. Přitom v tomhle případě platí jasné pravidlo
přednosti v jízdě z pravé strany,“
apeluje na základy pravidel, které
se vyučují už při úvodních hodinách v autoškole, Michael Vafek.
Podle něho přednost zprava tady
dává ani ne padesát procent projíždějících řidičů. „Na Poděbra-

STROMY Z ULIC USTUPUJÍ investičním akcím
„Stromořadí v Olomoucké ulici obnovíme,“
ujišťuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Paní náměstkyně,
kvůli některým investicím v Prostějově se kácejí
vzrostlé stromy. Například v Olomoucké ulici kvůli rekonstrukci
kanalizační sítě. Je to opravdu
nutné?
„Ano, je. Jestliže uznáme, že rekonstrukce kanalizace je nutná, pak
musíme uznat také skutečnost, že
je stejně nutné odstranění starých,
nevyhovujících a dožívajících akátů v těsné blízkosti kanalizačního
potrubí!“
Proběhne v Olomoucké ulici náhradní výsadba? A jakými stromy?
„Stromořadí v Olomoucké ulici
samozřejmě obnovíme. Náhradní
výsadba bude zahájena na už jaře
příštího roku. V současné době zvažujeme, jaké stromy bude nejlépe
vysadit. Měly by totiž plnit nejen
estetickou a ozdravnou funkci, ale
vzhledem k této lokalitě a zhoršujícím se klimatickým podmínkám by
měly být i značně odolné.“
V Rejskově ulici se
také provádí rekonstrukce kanalizace, tady se
ovšem nekácelo, stromy jsou
opatřeny „bedněním“. To bylo
opatření města?
„Ano, toto opatření vyplývá z normy ochrany dřevin při stavebních
pracích a stromy se takto chrání
před případným poškozením.“

Počítá se v budoucnu ještě s nějakým
kácením vzrostlých stromů?
„Kácení předchází kontrola a posouzení zdravotního stavu stromů.
h případech se kácí i
V některých
z důvodu provozní bezpečnosti.
Vesměs všakk tam, kde bylo nutno
ranit, byly tyto dř
ddřeviny
eviny
stromy odstranit,
ve špatném zdravotním stavu.
ní se tedy zatím
Velké kácení
v Prostějověě neplánuje.“
Rád bych
se vás zeptal na Smetanovy
sady, kde see brzy počíhlou rekontá s rozsáhlou
lého parku.
strukcí celého
Budou se i tady kácet něy?
jaké stromy?
kce bude zahá„Rekonstrukce
ližším období a
jena v nejbližším
o řečeno, že bude
správně bylo
aší snahou je, abyrozsáhlá. Naší
ánili co nejvíce
chom ochránili
tno však říci,
stromů. Nutno
okalitě se
že i v této lokalitě
nevyhneme kácektení, neboť něktesou
ré stromy jsou
atve velmi špatu.
ném stavu.
m
V každém
případě too
budou posu-zovat odbor-níci.“
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Radní pod palbou

Prostějov - Je to potřebné, přesto u mnoha občanů to
vzbuzuje rozporuplné názory. Na mysli máme stromy,
často velmi letité, které musí ustupovat různým investičním akcím či rekonstrukcím. Aktuálně jde například o
vzrostlé akáty, které musely být pokáceny kvůli generální
rekonstrukci kanalizační sítě v Olomoucké ulici. Na toto
téma jsme v rámci naší rubriky vyzpovídali náměstkyni primátora Ivanu Hemerkovou (na archivním snímku), která
je na radnici zodpovědná za životní prostředí.

!

  
    

výjezdu ze Žižkova náměstí

Prostějov/mik - Na současný
dopravní problém přímo v
centru města a v mnoha případech i na absolutní neznalost
pravidel silničního provozu ze
strany řidičů upozornil Večerník policejní dopravní inženýr
Michael Vafek.
„Na Poděbradově náměstí dochází takřka denně k mnoha
kolizním situacím. Řidiči vyjíždějící z Komenského ulice sice
dávají přednost vozidlům jedou-



 

HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ při

SOCHY Z PARKU ZMIZELY

INZERCE

Jak jste spokojena s
úrovní veřejné zeleně v Kolářových sadech? Před
třemi lety veřejnost hodně protestovala proti revitalizaci tohoto
parku…
„Mně osobně se v Kolářových
sadech líbí. Domnívám se, že plní
svou oddychovou i relaxační funkci. A pokud se vrátím k vaší otázce
- máte pravdu, lidé tehdy proti kácení dost protestovali. Řada z nich
mi však dnes říká, jak se park změnil k lepšímu, jak ožil, začal opravdu sloužit k relaxaci obyvatel. Jsou
tu příjemná zákoutí, v létě si u
hvězdárny běžně udělaly posezení
na dece celé rodiny s dětmi. Dovedu pochopit, že někomu chybí staré vzrostlé břízy v aleji, ale za pár
let i ty dnešní povyrostou. Každý
nezaujatý pozorovatel
uzná, že odborný
zásah a následná revitalizace vzhledu
Kolářových
sadů
jen
prospěly.“

INZERCE

dově náměstí tak často dochází
ke zbytečným kolizním situacím
a dopravním nehodám. Přitom
stačí respektovat jednoduché pravidlo, dát přednost v jízdě zprava. Zajímavé je, že na západ od
našich hranic povinnost dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějících zprava funguje mezi řidiči
automaticky, u nás však bohužel
ne...,“ konstatuje smutnou pravdu dopravní inženýr Policie ČR
v Prostějově.

VOLBY 2012
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Jan Kavan, Robert Kolář, Božena Sekaninová. Kdo bude čtvrtý v pořadí?

Prostějov/mik – V pátek 12.
října a v sobotu 13. října 2012
proběhnou volby do Senátu
Parlamentu České republiky. Ve
volebním obvodu za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko se
bude o přízeň voličů, a tím i o
křeslo senátora, ucházet pětice
kandidátů. Obhájí pozici Bože-

na Sekaninová, nebo se senátorem stane místní rodák a úspěšný herec Ladislav Županič?
Či snad překvapí někdo další?
Tuto hádanku rozluštíme nejpozději v sobotu 20. října, kdy
skončí případné druhé kolo. Do
něj se dostanou dva nejlepší z
první volby hlasování v přípa-

dě, že jeden z nich neobdrží více
jak polovinu hlasů.
V krátké historii horní komory
Parlamentu ČR zastupovali náš
region tři senátoři. Ve volbách v
roce 1996 porazil až ve druhém
kole Jan Kavan tehdejšího prostějovského starostu Jana Tesaře.
Kavana o čtyři roky později vy-

střídal v křesle senátora Robert
Kolář, jenž se svým politickým
rivalem v prvním kole senátních
voleb sice prohrál, ve druhém ho
však drtivě porazil. V roce 2006
se z voleb do Senátu ČR stal dámský souboj. V prvním i druhém
kole porazila Božena Sekaninová
Ivanu Hemerkovou a stala se tak v

pořadí třetím prostějovským senátorem. Jak vidno, ještě nikomu se
nepodařilo křeslo senátora obhájit. Stane se tak premiérově letos,
nebo zůstane u tradice?
O dalších šest let v Senátu ČR se o
přízeň voličů budou ucházet Božena Sekaninová (ČSSD), Ladislav
Županič (nestraník s podporou

nekolika politických stran a uskupení - ODS, Svobodní..., i řady
bezávislých osobností), Pavel Horák (KDU-ČSL), Jaroslav Šlambor
(KSČM) a Aleš Nevrla (TOP09).
Prostějované, komu dáte na
příštích šest let důvěru? Na rozmyšlení máte pár posledních
dní!

INZERCE

www.pavelhorak.cz

Ing. Pavel Horák
Zkušenosti, poctivost
a znalosti prostÔedí.

NámÈstek hejtmana Olomouckého kraje a kandidát
do Senátu za KDU-¤SL a Stranu zelených s podporou starostÕ.

...ještě

nejčtenější regionální periodikum
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
a stabilní týdeník s tradicí
OLOMOUCKÝ Večerník
pro vás připravují speciální přílohu

JE NA ČASE ODMÍTNOUT AROGANCI MOCI

* veškeré potřebné informace
k senátním a krajským volbám
* kdy, kam a jak máme jít volit
* analýzy, předpovědi odborníků,
průzkumy, ankety, prezentace ...
* rozhovory s vybranými kandidáty
do Senátu ČR
a na hejtmana Olomouckého kraje

TO VŠE NAJDETE ve speciálu
„VOLBY 2012“,
který bude součástí příštího vydání!
v prodeji od pondělí 8. října plus
na distribučních místech po Olomoucku
od pondělí 8. října

Kandidát KSČM do Senátu,
vol. obvod č. 62 – Prostějov

PaedDr.

Jaroslav ŠLAMBOR

Krajské volby 2012
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Exkluzivní interview pro Večerník s lídryní ODS do krajských voleb

MARKÉTA ZÁLESKÁ nabízí originální recepty pro rozvoj Olomouckého kraje
Olomouc, Prostějov - Jedinou ženou, která má
reálnou šanci stát se hejtmankou Olomouckého
kraje, je ředitelka neziskového Muzea Olomoucké
pevnosti Markéta Záleská. Dáma, známá také
jako vysokoškolská učitelka, Žena regionu 2012
nebo zakladatelka farmářských trhů, vnesla do
kampaně originální recepty i nové formy oslovování
voličů. Jedničku kandidátky Občanské demokratické strany Večerník pár dnů před rozhodujícím víkendem požádal o exkluzivní rozhovor. Co všechno
jsme se od možná budoucí hejtmanky dozvěděli?
Petr Kozák
Kandidujete
jako nová tvář
v politice a ucházíte se o post
hejtmanky
Olomouckého
kraje. Můžete se voličům
stručně představit?
„V těchto volbách se poprvé
ucházím o volenou funkci.
Do politiky jsem vstoupila
teprve v roce 2005 s cílem
vnést do ní nový pohled,
více naslouchání, komunikace a snahu věcně řešit
problémy kraje. Politika mě
nikdy neživila, ale ve veřejné
sféře jsem činná již dvacet
let, a mohu proto nabídnout
nové zkušenosti a znalosti
z řady oblastí. Přednáším o
cestovním ruchu na vysoké
škole, díky farmářským trhům
jsem nahlédla do problémů
zemědělství a venkova a při
opravě Korunní pevnůstky
jsem pak poznala problematiku památkové péče.“
K vašim profesím
patří
také role překladatelky. Nemyslíte si, že občas by lidé
potřebovali pro porozumění
politikům překladatele, aby
chápali, co politici lidem
chtějí říct?
„Ano, občas mám...(úsměv)
I proto jsem vstoupila do
politiky. Dnešní uspěchaná
doba, kladoucí velký důraz
na specializaci, vedla k tomu,
že si politici vytvořili vlastní
jazyk, zcela nesrozumitelný

běžnému občanovi. A je starou
známou pravdou, že pokud
něčemu nerozumím, tak tomu
ani nevěřím! I proto je důvěra
veřejnosti v politiky dnes na
tak nízké úrovni. Sama se budu
snažit vrátit do politiky kulturu vyjadřování na takovou
úroveň, aby jí rozuměl každý
z nás.“

míst. Dalším problémem,
který s tím souvisí, je dopravní
obslužnost. Stát nám stále dluží
dostavbu některých důležitých
tahů, a proto na něj budeme
tlačit, aby například dálniční
úseky na Přerovsku, spojení na
Jesenicko či rychlostní silnici z
Mohelnice do Hradce Králové
realizoval co nejrychleji. Sami
pak budeme opravovat krajské
komunikace a budovat obchvaty. Třetí zásadní nedostatek
vidím v netransparentnosti krajského úřadu. Podle průzkumu
občanského sdružení Oživení
a Fondu Otakara Motejla vyšel Olomoucký kraj jako
jeden z nejhorších, co se týče
střetu zájmů a transparentnosti veřejných zakázek. Aby
kraj naplnil svoji funkci a byl
skutečně místem prospěšným
pro občany, musí se v tomto
zlepšit.“

je to tlak na stát, aby realizoval
va dálniční
dá č úseky
úse y naa Přerovsku,
e ovs u,
dva
pravil silnici R46 z Olomouce
opravil
doo Vyškova či vybudoval ryhlostníkomunikaci
chlostní
komunikaci z Mohelnice
doo Hradce Králové, samostatnou
blastí je pak propojení centra
oblastí
kraje
raje s Jesenickem. Transparentnost
ntnost krajského úřadu bych
chtěla
htěla zlepšit například on-line
ysíláním z jednání krajského
vysíláním
astupitelstva, zpřehledněním
zastupitelstva,
ruktury náměstků či
struktury
okončením elektronizace
dokončením
eřejné správy.“
veřejné
Kampaň
jste odstartovala
vala
pod
heslem
Nejezděte jinam“, když
„Nejezděte
te propagovala turisjste
cké krásy kraje. Jak
tické
odle vás můžeme
podle
otenciál turistickpotenciál
ho ruchu v našem kraji
ého
pe využít?
lépe

„Jeden z klíčů spočívá právě
v ppropagaci,
opagac , pprotože
oto e máme
á e co
nabízet. Ale nejen to, chybí mi
pestřejší nabídka služeb pro

„Věřím, že nejenom mladšíí voliči,
erních
ale všichni uživatelé moderních
technologií ocení přístup méhoo týmu
k volební kampani. Moji volební aplikaci
si můžete zdarma stáhnout i přímo zde...“

turisty, kteří dnes hledají víc
e je
ot ou návštěvu
ávštěvu
než
jen sa
samotnou
pamětihodností. Chci proto
inovovat turistickou nabídku
kraje o originální produkty,
atypické programy i individuální nabídky, ´šité na míru´
návštěvníkům, se speciálním zaměřením na regionální produkty či speciality. K zatraktivnění
turistické nabídky pomohou i nové a moderní
marketingové
nástroje a technologie jako informační
portály,
mobilní
průvodci či aplikace pro smart
telefony a tablety.
Chci také převést
Olomouckou
regionální kartu
do
digitální
podoby či dále
podporovat
budování cyk-

Sympatická Markéta Záleská věří,, že i díky
mladším voličům může dosáhnout na úspěch

Můžete jmenovat tři problémy, které podle vašeho
názoru nejvíce tíží náš kraj?
„Problémem číslo jedna je
nezaměstnanost, která postihuje Olomoucký kraj již delší
dobu a stále není v tomto
směru patrný pokrok. Kraj má
bohužel v této oblasti omezené možnosti, protože klíčová
odpovědnost leží na vládě.
Osobně se ale přesto budu
snažit vytvářet co nejlepší
podmínky pro podnikání, což
považuji za nejsnadnější cestu
k tvorbě nových pracovních

Najít problémy je někdy
lehčí, než je potom řešit.
Máte konkrétní recepty na
řešení hlavních problémů
našeho kraje?
„Odpovědi jsem již naznačila.
Je to podpora podnikatelů, zejména těch regionálních, kteří
zde vytvoří nová pracovní místa.
Řešením může být například spolupráce s obcemi při získávání
nových investorů, revitalizace
starých průmyslových areálů,
rozšiřování průmyslových zón
a samozřejmě také zmírňování
byrokracie. V oblasti dopravy

Představujeme kandidátku ČSSD do Olomouckého kraje

„Jako členka krajského zastupitelstva mohu
získat informace v předstihu,“ říká Alena Rašková
Jednou z kandidátek do krajského zastupitelstva za ČSSD
je i náměstkyně primátora statutárního města Prostějov RNDr.
Alena Rašková. Jaké má ambice a plány? Čím by chtěla být
Prostějovu v rámci Olomouckého
kraje prospěšná? To se dozvíte z
následujícího interview...
Petr Kozák
Můžete nám na úvod o sobě
něco prozradit?
„Jsem vdaná, mám tři dospělé
syny a celý svůj profesní život
jsem vyučovala matematiku a
y u - nejprve
ejp ve naa st
oj e s é
fyziku
strojírenském
učilišti a později na oděvní
průmyslovce. Do komunální politiky jsem
vstoupila v roce
1998 jako členka
zastupitelstva, od
roku 2002 jsem
byla
členkou
Rady
města
Prostějova a od
roku 2009 pracuji
jako místostarostka. Se změnou na
statutární město jsem

náměstkyní primátora. Mám na starosti dopravu a oblast sociální.“
Co vás vedlo ke kandidatuře
do krajského zastupitelstva?
„V podstatě je to několik důvodů.
Jako členka zastupitelstva kraje
mohu získat některé informace o
tom, co se připravuje, v předstihu mám na mysli připravované projekty na získávání dotací. Při přenesení
k nám do Prostějova můžeme být
dokonale připraveni a naše projekty
mohou být nachystány včas, bez
chybiček a tedy s nadějí na úspěch.
Dalším důvodem je výborná spolupráce s krajem v oblasti dopravy.
Jsem přesvědčena o tom, že je
ás u ou náměstka
á ěst a hejtmana
ejt a
to zásluhou
a Prostějovana Aloise Mačáka a
Olo
také toho, že v Radě Oloby
mouckého kraje byl
Prostějovan
i další Prostějovan,
Holík
MUDr. Pavel Holík.
j
Výsledkem
je
křižovatk
kruhová křižovatka
kos
u Petrského kostela, která výrazn
výrazně
do
zjednodušila
dop
n
pravu
- určitě si na
Újezd
ty kolony v Újezdě
pamatu
či na Dolní pamatupracuj
jete. Teď se pracuje

Foto: archív Večerníku

na Olomoucké ulici, kde se bude
pokládat nový povrch a prodlužovat
odbočovací pruh na Vápenici.
Připraveno je i řešení na
Poděbradově náměstí, které je sice
trochu komplikovanější, ale určitě
se podaří realizovat. Pokud nás v
krajském zastupitelstvu bude za
Prostějovsko víc, bude nás snad i víc
slyšet...(úsměv) Silnice, chodníky a
cyklostezky potřebují ještě hodně
peněz, takže toho máme před sebou
spoustu. Problémem zůstává obchvat Prostějova, kdy se nedaří vykupovat pozemky. Mnozí majitelé
se ani neozvali a někteří požadují
příliš velké peníze. A přitom obchvat, který by stáhl z centra nákladní
auta, by nám všem hodně pomohl,
zejména mám na mysli prostředí, ve
kterém žijeme.“
A sociální oblast?
„Před čtyřmi lety jsme se
přihlásili k procesu komunitního
plánování sociálních služeb. Jedním
z výsledků je Katalog poskytovatelů
sociálních služeb v Prostějově, při
jehož tvorbě se ukázalo, které služby
nám v této oblasti chybí. Vzhledem
ke stárnutí obyvatel Prostějova chybí domy s pečovatelskou službou.
To je při získání dotací řešitelné
městem, ale některé požadované
služby by mohl zajišťovat kraj.
Například pobytové služby pro
dlouhodobě nemocné. Pak existují
problémy, které se netýkají jen jednoho města, například naši romští
spoluobčané, bezdomovci. A tady je
nutná spolupráce napříč celým krajem i napříč politickým spektrem,
protože neřešené problémy nás mohou jednoho dne zahltit.“
A jak se vám bude dařit
skloubit pracovní povinnosti náměstkyně a pracovní povinnosti na kraji?
„Nekandiduji na žádnou uvolněnou
funkci ani na člena rady. Navíc
zastupitelstvo se schází čtyřikrát
až šestkrát do roka. Takže jsem
přesvědčena, že na tuto práci si čas
udělám. A to, co lze pro Prostějov
a celý okres získat, za ten čas jistě
stojí.“

loturistických stezek, které bupo
dou propojovat
atraktivní cíle
k
napříč krajem
v jeden celek.“
V
oblasti
mimo politiku
jste se stala hned v několika
oblaste
oblastech
uznávanou osobností. V politice ovšem platí
pr
jiná pravidla.
Nemáte obavu, že vám politika vezme
to
část toho,
co jste dosud
dokáza
dokázala?
„Ke ka
kandidatuře jsem se rozhodla ppo delší úvaze, protože
mi vadí řada věcí, které chci
změnit. Jsem proto připravena
i na to,, že výsledky mé práce
nedo
se nedostaví
hned. Času investova
vestovaného
do kampaně a
následn snad i do činnosti v
následně
zastupit
zastupitelstvu
však nelituji.
Kontakt s lidmi po celém kraji
mi dal m
mnoho nových postřehů
inform
a informací,
což je pro mne na
politice to zajímavé.“
Jako první v
kampani využíváte moderní technologii v
podobě mobilní aplikace pro
chytré ttelefony, co vás k tomu
přivedlo
přivedlo?
„Věří
„Věřím, že nejenom mladší
volič
voliči, ale všichni uživatelé
mod
moderních
technologií
oce
ocení přístup mého týmu
k vvolební kampani. Tak
jak
jako v celé kampani
jse
jsem chtěla jít voličům
nap
naproti. Lidé jsou dnes
čas
často z politiky unaveni,
ale kampaň v podobě
apl
aplikace pro mobilní telefon
fony může moje recepty
pro Olomoucký kraj
při
přiblížit dalším občanům.
Mo volební aplikaci si
Moji
můž zdarma stáhnout i
můžete
přímo
přím zde....“

Foto: archív Večerníku

SenioĢi. To je velké téma
souĀasnosti i budoucnosti.
Ing. Pavel Horák, kandidát do Senátu ve volebním obvodu
pro ProstČjovsko, je patronem projektu Senior pasy
v Olomouckém kraji a všemi silami tuto aktivitu podporuje.

Ing. Pavel Horák, kandidát do Senátu

Co jsou to „Senior pasy“?
Senior pasy jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva ve věku nad 55 let. Zapojení do projektu je zcela zdarma.
Náklady na výrobu a distribuci
karet hradí ze svého rozpočtu
Olomoucký kraj. Projekt přináší
ucelený a jednotný systém slev na
výrobky a služby poskytovaný držitelům karet. Nabízené slevy ve výši
5 – 50% jsou primárně zaměřeny
na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování,
vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Neustále přitom přibývá poskytovatelů slev a uplatnění
Senior pasů se tím pádem rozšiřuje.
Úplný seznam slev a poskytovatelů je na internetových stránkách

Kdo tedy může být držitelem
Senior pasu?
Držiteli mohou být osoby od 55 let
s trvalým bydlištěm na území Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Při uplatnění slevy se musí držitel
prokázat kartou Senior pas. V opačném případě není poskytovatel
povinen slevu poskytnout. Karta
je nepřenosná a platná pouze pro
svého držitele (registrace jednotlivce). Projekt Senior pas se rozšířil i do dalších krajů - konkrétně
se jedná o Královehradecký kraj,
Moravskoslezský kraj, Pardubický
kraj a Kraj Vysočina. V těchto
krajích nyní probíhají přípravné
práce potřebné pro zdárný chod
projektu.
www.seniorpasy.cz a v Informačním centru na Horním náměstí Jak má případný zájemce postupovat? Kde se může zaregistrovat?
v Olomouci.
Nejjednodušší registrace je
na internetových stránkách
Je mezi našimi seniory
www.seniorpasy.cz, kde je přío Senior pasy zájem?
Rozhodně. Celý projekt vznikl slušný formulář k vyplnění. Předv Jihomoravském kraji a my jsme tištěné formuláře jsou k dispozici
se rozhodli připojit až ve chvíli, na krajském úřadě v Olomouci i na
kdy jsme evidovali přibližně 800 Informačním centru v Olomouci
zájemců mezi seniory v našem kraji, na Horním náměstí (podloubí radkteří se o tom doslechli a chtěli se nice). Veškeré informace lze získat
zapojit. V současné době je evido- i telefonicky na čísle 840 111 122.
váno přes 10 tisíc aktivních uživatelů O kartu pro svého seniora mohou
Senior pasů. To jistě není málo. Do požádat i jeho blízcí (partner,
budoucna se navíc počítá i se společ- rodina, přátelé …) a věnovat ji
nými setkáními pro držitele Senior třeba jako dárek. Někteří mohli
pasů s celou řadou doprovodných v rámci informační kampaně obdrakcí. Nebude to tedy jen o slevách, žet letáček s formulářem k registraci
i přímo do své schránky.
ale i o společných zážitcích.

Večernice, děti
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější

Ad.: Žijeme v iluzích, ale já vám povím pravdu!

Reakce na článek „PRAVDA O MAMOGRAFII“

Potřebujete poradit, jak správně pečovat
o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Milé dámy,
vítám vás u dalšího dílu populární Večernice, kt
kktet

Večernice zveřejňujeme. Svůj prostor zde dness
mimořádně dostávají i novorozenci..
Příjemné chvilky strávené u Večernice vám přejee
Aneta Křížová (na snímku).

seriál...

VEČERNICE REAGUJE: cílem
není budit paniku, ale informovat
Vážené čtenářky,
chtěla bych touto cestou zareagovat na názor paní doktorky. V první řadě chci uvést, že
příspěvek měl čistě informační
charakter. Nemám zapotřebí
psát takzvaná ´vděčná témata´.
Zabývám se těmi tématy, které
uznám za důležité. Především
proto, abyste se dozvěděly i
o méně popularizovaných informacích, které jistě stojí za
zmínku a následné zamyšlení.
Každá žena dobře ví, co se píše
v příručkách o mamografickém
vyšetření, tudíž je jen na každé
z nás, zda se pro vyšetření rozhodneme či nikoli. V článku
rozhodně nikoho nenabádám,
aby preventivní vyšetření nebylo podstupováno. Prevence je
jistě důležitá a je na každé z nás,
jakým způsobem ji provede. Co
se týče psychologických aspektů, které jsem uvedla, pokud bereme v potaz celostní medicínu,
je patrné, že duševní neklid je
příčinou řady chorob. Pokud jde

o kostice - kovové částice, které
podprsenky obsahují - stimulují
akupunkturní body, což může
ovlivnit funkci řady orgánů.
Ale o podprsenkách, mikrovlnkách můžeme polemizovat celé
hodiny, stejně tak jako o mamografii. Na internetu a nejen tam
jsou k nalezení na tisíce a tisíce
odkazů na tohle téma, řada výzkumů, stejně tak vyšla již řada
časopisů, článků, publikací i
knih a dokonce se na tohle téma
pořádají i různé přednášky, a to
nejen ve světě, ale i v České republice. Takže pokud nechcete
jít slepě s davem, čtěte, čtěte a
čtěte... Informace, které jsem
uvedla, měly jen nastínit druhý úhel pohledu. Nebo by to
mělo být jako za totality a řídit
se jen jedním jediným přesvědčením? Podobných článků jako
ten, který jsem napsala, můžete,
když budete chtít, najít spoustu,
jen musíte hledat i jinde než ve
zdravotnických příručkách...
Informace uvedené paní dok-

torkou jistě neopomínejme, ale
vzdělávejme se, zjišťujme si i
jiné informace. Sami se budete
divit, co všechno se dozvíme...
Tudíž jistě není na místě mě obviňovat za článek, kterých existují tisíce, a to nejen po České
republice. Záleží však na okolnostech, kdy a kde si je čtenáři
přečtou. Rozhodně si přečtěte
knihu „Doba jedová“ či „Nežádoucí účinek“, ty vám již mnohé
napoví. Pokud se chcete dozvědět více, níže uvádím zdroje, kde
naleznete informace, které jsem
v článku použila a nejen to.

Knihy: „Doba jedová“ (mezinárodně uznávaní odborníci Prof.
RNDr. Anna Strunecká, DrSc.,
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.),
„Knockout“ podle žebříčku listu New York Times bestseller
(Suzanne Somers), „Nežádoucí
účinek“ zde je vylíčen příběh
bývalého ředitele nadnárodní
farmaceutické společnosti (John
Virapen),
www.naturalnews.
com, zde najdete celou řadu
článků o mamografii - hledat
pod výrazy mamografie, rakovina prsu a podobně (autor Mike
Adams). V neposlední řadě pak
časopis Cancer (Carrie Printz).
Závěrem zopakuji, že jsem
svým příspěvkem ani celým
seriálem nemyslela nic zlého. Šlo a jde mi o jediné, aby
měly čtenářky na celou věc i
jiný pohled, než se obecně dozvídají...
Už v mé příští Večernici se
můžete těšit na další, v pořadí
již čtvrtý díl tohoto zajímavého seriálu...

V předminulém vydání vyšel
v rubrice Večernice článek
„Pravda o mamografii“. Autorka v něm uvádí (alespoň
z mého pohledu) řadu populistických „polopravd“ i
nebezpečných
„nepravd“,
které agitují ženy proti mamografickému vyšetření!
Věřím, že pisatelku článku
motivovala ušlechtilá potřeba
ochránit zdraví žen (a zatnout
tipec nadnárodním korporacím, které parazitují na
strachu z rakoviny), a ne jen
snaha nabídnout kontroverzní
pohled na mediálně vděčné
téma. Nemám v úmyslu nikoho
přemlouvat, aby preventivní
mamografické vyšetření podstupoval, ale jako lékařka, léta
se věnující mamodiagnostice,
citím potřebu reagovat na tento
zavádějící článek a uvést na
pravou míru uvedené dezinformace.
Hned v úvodu autorka článku
píše, že nikdo ženy neinformuje, co mamografické
vyšetření způsobuje, a varuje
před škodlivostí rentgenového
záření. To, že mamografie je
zobrazovací metoda využívající
rentgenové záření, je uvedeno v
každém informativním letáku.
V každé dostupné brožuře je též
srozumitelně vysvětleno, proč
je právě mamografie v prevenci rakoviny prsu metodou
zásadní, komu je určena a jaké
jiné doplňující metody jsou k
dispozici.
Lékaři dobře vědí o potenciální
škodlivosti záření při mamografii, a proto indikují pravidelná preventivní vyšetření pouze
u žen od jistého věku (45 let) a
v určitých schválených intervalech (2 roky). Mamografické
přístroje jsou dnes již konstruovány tak, aby vyhovovaly
náročným podmínkám radiační
ochrany a všechna akreditovaná
pracoviště jsou neustále ve své
činnosti kontrolována.
Vždy je něco za něco. Jako dobrý příklad lze uvést fakt, že z
hlediska rizika ozáření je let letadlem přinejmenším stejně (neli více) „nebezpečný“ jako mamografie. Toto riziko si většina

Ilustrační foto
z nás ani neuvědomí. A i když
ano, ráda ho podstoupí, protože
odměnou je příjemná dovolená. Odměnou za absolvované
vyšetření je „jen“ diagnóza.
Dále pisatelka článku uvádí,
že od počátku kampaně se
počet úmrtí na rakovinu prsu
snížil o pouhá dvě procenta.
Není jasné, z jakých zdrojů
čerpala. Oficiální výsledky
Národního programu mamografického screeningu i studie
renomovaných
světových
univerzit (například Queen
Mary, University of London)
hovoří o snížení úmrtnosti až
o třicet a konstatují, že přínosy
mamografického screeningu
jednoznačně převažují nad potenciálními riziky.
Článek pokračuje výzvou:
„Uvažujme, pokud by se
přiznalo, že kvůli nesprávné
diagnóze ženy přišly o prsa,
vedlo by to k miliónům žalob.“
Opak je pravdou! Zbytečně
přicházely ženy o prsa právě
v době, kdy mamografie
nebyla dostupná. Dnes se na
operační sál dostává žena s biopticky potvrzeným, někdy již
předléčeným nádorem. Aby
chirurg drobný nádor našel a
nemusel odstraňovat zbytečně
velkou část prsu, zavádí se do
ložiska (opět pod kontrolou zobrazovacích metod) lokalizační
drátek. O prs dnes přichází jen

minoritní část žen, což by jistě
z vlastní zkušenosti potvrdily
mnohé čtenářky. S jistotou
mohu prohlásit, že opravdu
nikdo není léčen zbytečně.
Pravda o mamografii je, že je to
efektivní metoda k odhalování
rakoviny prsu. Při správné
indikaci je její riziko menší
než běžné lidské činnosti. Ze
zachráněného lidského života
neprofitují farmaceutické firmy.
Profituje jedinec, jeho blízcí,
celá společnost! Je na svědomí
každé z nás,jak se v péči o své
zdraví zachováme. Chceme
opravdu riskovat, že si budeme
pěstovat zhoubné onemocnění
a věřit paní redaktorce, že se v
osmdesát procent nerozšíří? V
toto snad může doufat člověk
ve velmi pokročilém věku...
Ženy, které chtějí žít, NE!
Na závěr paní redaktorka uvádí
návody k prevenci rakoviny
prsu. I zde je třeba drobná korekce. Bez obav noste podprsenky s kosticemi. Budete vypadat
výborně a jediné, co vám hrozí,
jsou otlaky. Mikrovlnky s rakovinou prsu taktéž nesouvisí. S
obecným: jezte zdravě, buďte
na sebe hodní a odpouštějte nelze nesouhlasit. A pokud máte
zájem o prevenci rakoviny prsu,
obraťte se na odborníky.
MUDr. Lucie Krpcová
(reakce otištěna
v nezměněné podobě)

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

A GRATULUJEME!!!

Jakub Jandek
22. 9. 2012 52 cm 3,75 kg
Držovice

Michaela Fűlőpová
15. 9. 2012 53 cm 5,00 kg
Ptení

Tobiáš Hlaváč
23. 9. 2012 52 cm 3,20 kg
Přemyslovice

Lucie Jenešová
22. 9. 2012 51 cm 3,35 kg
Prostějov

Maxim Abrle
24. 9. 2012 50 cm 3,10 kg
Plumlov

Aneta Sedláčková
22. 9. 2012 51 cm 3,20 kg
Prostějov

Samuel Michl
25. 9. 2012 52 cm 3,90 kg
Olšany u Prostějova

Sára Lakomá
25. 9. 2012 52 cm 3,45 kg
Prostějov
Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v
pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s
potřebnými údaji na emailovou adresu: miminka@
vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Co, kdy, kde, kam ...?


Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
MC Cipísek - komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail:
mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339
nebo 602 364 874
pondělí 1.října
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let
od 1. 10. vždy v pondělí a ve
středu 15.00-17.00
úterý 2. října
Hopsánky a zpívánky
s miminky - program pro
maminky s miminky do 9
měsíců. Vždy v úterý 12.3014.00.
čtvrtek 4. října
Pravidelné individuální psychologické poradenství
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
pondělí 1. října
od 14.30 až 15.30 rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku. Každé druhé
pondělí v měsíci pod vedením
lektorky z Olomouce p. Světlany Kostrunkové.
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.

Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
beseda s odborníkem
pátek 5. října Vážně i nevážně
o stromech aneb povídání o
životě našich stromů a keřů
od 16.00 do 18.00 na Kovárně
Ekocentra Iris.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO
SPCCH Prostějov, Kostelecká
17, 796 01 Prostějov. Zájezd do
Českého Těšína a Polska se
bude konat ve středu 24. října
2012, odjezd z Hl. n. od lokomotivy v 5.45 hod, návrat do 15.30
hod. Přihlášky přijímá pan Hořava, tel. 606 780 313, Kostelecká
17, Prostějov, dveře č. 109, každé úterý od 9.00 do 11.00 hod.

Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života, které se koná
v neděli 7. října od 9.00 hodin
ve Společenském domě v ulici Komenského 6. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer
odpovídá na písemné i ústní
dotazy posluchačů. Vstupné
je dobrovolné.
Přijďte se zeptat
Ladislava Županiče
Beseda a autogramiáda s Mgr.
Ladislavem Županičem „Jak
to chodí v pohádkách a jinde“
Knihkupectví U Radnice, Masarykovo náměstí 15
Čtvrtek 4. října 2012 od 16:30

Zveme na festival pěveckých
sborů Ženská srdce, který
se koná 6. října v 15:00
v sále Městského divadla v Prostějově. Více na
Svaz tělesně postižených v ČR, www.zenskasrdce.cz
o. s., Prostějov, Kostelecká 17
Domovní správa, s.r.o
pořádá dne 19. 10. 2012 zájezd
do Veĺkého Mederu - sloven- víceúčelová hala - zimní stadion
ské termály. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
588 000 167, 724 706 773
A VEŘEJNOST
Kulturní klub Určice ve spo- úterý 2. 10.
lupráci s Mateřskou školou
13.00 - 14.00 hodin
v Určicích pořádá BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
v přísálí sokolovny. Ve středu
ŠKOLA BRUSLENÍ
3. 10. od 13.00 do17.00 a ve
PRO DĚTI
čtvrtek 4.10. od 8.00 do 12.00,
POD
ZÁŠTITOU
od 13.00 do 17.00.
HEJTMANA OL. KRAJE
Aikido Prostějov přijímá
ALOISE MAČÁKA
nové členy, přijďte si za- neděle 7. 10.
cvičit. Kde: Sportcentrum
10.00 - 11.00 hodin
DDM Vápenice 9. Bližší
info tel.: 728 605 129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz
MODRÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
Hanácký AUTO MOTO VEVSTUP ZDARMA TERÁN KLUB PROSTĚJOV pořádá v sobotu 6. října neděle 7. 10.
veteránskou motoristickou burzu.
14.30 - 16.30 hodin
Koupě i prodej dalších zajímavostí. Akce se koná v Držovicích
na parkovišti Tesca od 8 hod.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Vrbátky
Dne: 15. 10. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
trafostanice Vodafone
Obec: Prostějov
Dne: 15. 10. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
Dolní ulice č.16-24
Obec: Přemyslovice Zámeček
Dne: 15. 16. 18. 10. 2012 od
8:30 do 17:00 hod. Vypnutá
oblast: zámeček (Scuderia)

Obec: Brodek u Konice
Dne: 16. 10. 2012 od 8:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celá Dešná po č.310 a 53 +
Okály od č. 325 po č. 304..
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 17. a 19. 10. 2012 od
7:30 do 17:00 hod. Vypnutá
oblast: chatová oblast Ptenský
Dvorek směr Bělecký Mlýn a
zámeček Scuderia
Obec: Štarnov
Dne: 17. 10. 2012 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Štarnov, a část obce
Nová Dědina od Štarnova po
č. 52 a 20 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 17. 10. 2012 od 7:30 do

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

Nejsou již mezi námi...
Jan Kosina 1942
Prostějov
Drahomíra Kocmánková 1940
Prostějov
Zdeňka Pazděrová 1938 Prostějov
Jaromír Čížek 1933 Obědkovice
Jan Blatner 1937 Brodek u Konice
Radomír Kvapil 1953 Bedihošť

Jiří Jareš 1929
Prostějov
Anna Svobodová 1922 Soběsuky
Jan Voženílek 1945
Prostějov
František Huška 1942
Prostějov
Josef Koudelka 1938
Prostějov
Jana Mrnková 1964 Malé Hradisko
Emanuel Grmela 1954 Protivanov

Rozloučíme se...
Pondělí 1. října 2012
Jan Pěček 1954 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Hrubý 1936 Mostkovice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Berezová 1921 Vranovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Petronela Jánová 1938 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Černá 1921 Vřesovice
13.20 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Kováříková 1927 Čechy pod Kosířem
14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Vystavělová 1925 Stařechovice
14.30 kostel Stařechovice
František Vodák 1927 Konice
14.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 2. října 2012
Naděžda Pírková 1957 Lešany
14.30 kaple Lešany
Čtvrtek 4. října 2012
Věra Patíková 1927 Určice
14.00 Kaple Určice
Pátek 5. října 2012
Milada Schiffnerová 1919 Pěnčín
9.30 Obřadní síň Prostějov
Anna Hrudová 1944 Hrubčice
10.15 Obřadní síň Prostějov
JUDr. Antonín Werner 1946 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimíra Suchomelová 1927 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Richard Vyhlídal 1913 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Františka Hlochová 1943 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Božena Voráčová 1939 Otinoves
14.00 kostel Drahany
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16:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ul. B. Čapků, Tyršova,
oboustranně část ul. Pod Kosířem od dráhy ČD po č. 52 a
53 vč. dopravního hřiště.
Obec: Stařechovice
Dne: 18. 10. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Stařechovice od č.
139 po č. 102, dále od č. 147
po č. 137, od č. 44 po č. 43.
Obec: Výšovice
Dne: 18. 10. 2012 od 8:30
do 16:00 hod. Vypnutá oblast: pravá strana ulice od č.
80 (zámek) po č.91 (u křižovatky sm.Bedihošť), vč.
kostela.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

TIP Večerníku
MARIA DOYLE KENNEDY
KDY: NEDĚLE 7. ŘÍJNA OD 19.00 HODIN
KDE: HUDEBNÍ KLUB APOLLO 13, BARÁKOVA 12
Maria Doyle Kennedy, narozena jako Maria Josephine
Doyle, je irská herečka a zpěvačka. V roce 1988 se vdala za
hudebníka Kierana Kennedyho a sama je v hudbě aktivní.
Nahrála dvě desky s kapelou
The Black Velvet Band a v
roce 2001 založila Mermaid
Records, kde jí ten samý rok
vyšlo album Charm a v roce
2005 vydala také album Skullcover, které sestává z cover-verzí písní. Jejím filmovým
debutem byl roku 1991 film
The Commitments režiséra
Alana Parkera, dále jsme ji
mohli vidět v Nothingpersonal,
Moll Flandersová a v mnoha
dalších. Hrála i v několika seriálech, například roli Patsy v
irském seriálu Otec Ted a také
Marii, Stuartovu sestru v britské verzi seriálu Queer as folk.
V letech 2007 – 2008 se vepsala do podvědomí diváků rolí

Kateřiny Aragonské v historickém seriálu TUDOROVCI, za
kterou získala dvě ceny – IFTA
a Gemini.

Blokové čištění
v Prostějově
2. října 2012, blok číslo 18: Rejskova, Daliborka, Partyzánská,
Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského.
3. října 2012, blok č. 24: Barákova I, Českobratrská, náměstí
Padlých hrdinů, Erbenova, náměstí U Kalicha, Kollárova, náměstí Spojenců, Divišova, Slovenská, Miličova, Al. Krále, Budovcova, Lužická.
4. října 2012, blok číslo 20: E. Valenty, Veleslavínská, sídliště
E. Beneše komunikace + parkoviště 2, E. Valenty – zálivka +
parkoviště.

Uzavřená parkoviště

V úterý 2. října 2012 od 8.00 do 16.00 hodin budou uzavřena
parkoviště v Komenského ulici u Společenského domu - Na
Spojce a v ulici Křížkovského. Ve Společenském domě se
bude konat akce Fotbalové asociace České republiky.

HLEDÁNÍ JE U KONCE

Kino Metro 70
pondělí 1. října
17.30 Sousedská hlídka
americká sci-fi komedie
20.00 Sousedská hlídka
úterý 2. října
17.30 Sousedská hlídka
20.00 Sousedská hlídka
středa 3. října
17.30 Sousedská hlídka
20.00 Sousedská hlídka
čtvrtek 4. října
17.30 SuperClásico
20.00 SuperClásico
komedie
pátek 5. října
17.30 Norman a duchové
animovaný a dobrodružný
20.00 Klip
srbské drama
22.15 Klip
sobota 6. října
15.00 Norman a duchové
17.30 Norman a duchové
20.00 Klip
22.15 Klip
neděle 7. října
15.00 Norman a duchové
17.30 Norman a duchové
20.00 Kletba z temnot
americký horor

Kulturní tipy

naleznete také na
www.vecernikpv.cz

Městské divadlo
Prostějov
pondělí 1. října
19.00 Šest tanečních hodin
v šesti týdnech - Divadlo
Ungelt Praha
středa 3. října
19.00 Moucha na zdi - Intimní divadlo Bláhové Dáši
pátek 5. října
19.00 Miss olomouckého
kraje
sobota 6. října
15.00 Ženská srdce - festival ženských pěveckých
sborů

Simetrix
pátek 5. října
od 21.00 DJ Doktor
sobota 6. října
od 21.00 DJ Doktor

Kinoklub Duha

středa 3. října
15.00 Poupata
drama
sobota 6. října
15.00 Kocourek mňouk
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Líbáš jako ďábel

Kulturní klub Duha

pátek 5. října
18.00 do 22.00 Taneční
večer nejen pro seniory

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 1. 10. 2012 DO 7. 10. 2012
TELEFON 582 344 130
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška VELKÝ PŘÍBĚH
ČESKÝCH DRUŽIC MAGION, s předvedením záložního
originálu družice Magion 4. Přednáší konstruktér ing. Jaroslav
Vojta, Ústav fyziky atmosféry, Praha.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek
v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí ve 20. 30 hodin.
Pohádku MĚSÍC A HASTRMAN nabízíme dětem ve středu
v 15. 30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK ve středu v 16. 30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, NÁŠ
VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na začátku
výše uvedených pozorování.

inzerce

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI www.vecernipv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s Bedřichem Grulichem, který se stal radním statutárního města Prostějova

„NOVOU FUNKCI VNÍMÁM JAKO ZODPOVĚDNÝ ZÁVAZEK!“
Celou rošádu spustil Jaroslav Faltýnek, který z ČSSD zamířil do hnutí ANO 2011...

Prostějov - Magistrát statutárního města Prostějova má
od předminulého úterý nového radního. Jak již Večerník
informoval v předchozím vydání, Bedřich Grulich (ČSSD)
nahradil dlouholetého zastupitele a radního Jaroslava
Faltýnka, který na svoji funkci v Radě města Prostějova rezignoval z důvodu změny politické příslušnosti, když opustil
řady sociální demokracie a zamířil do hnutí Andreje Babiše
ANO 2011. Bedřicha Grulicha (na archivním snímku) jsme
proto požádali o rozhovor s cílem seznámit veřejnost s jeho
pohledy na nejrůznější témata...
Michal Kadlec
Pane Grulichu,
na posledním zasedání Zastupitelstva města
jste byl zvolen do Rady města Prostějova. Bylo to pro vás
překvapení, nebo vaše jmenování bylo už dlouhodobě
projednáváno?
„Termín dlouhodobě není na
místě... Pan Faltýnek na svoji
funkci rezignoval sedmého
září a já jsem se stal novým členem městské rady osmnáctého
září. Nicméně volbě v tomto
meziobdobí předcházela komunikace a nakonec vyslovení
jednoznačné podpory ze strany
klubu sociálnědemokratických
zastupitelů. To mělo zásadní
vliv na moje rozhodnutí o přijetí kandidatury.“
Jaký je váš názor
na „přestup“ vašeho předchůdce Jaroslava
Faltýnka z ČSSD do politického seskupení ANO 2011
okolo pana Babiše?
„Inženýra Faltýnka znám od
svého vstupu do ČSSD, tedy
od února roku 2010. Jeho
pragmatické přístupy mi vyhovovaly. Za pragmatické lze
podle mého názoru považovat
i jeho rozhodnutí opustit řady
sociální demokracie a angažovat se v politickém hnutí
INZERCE

ANO 2011. Osobně nemám
problém s tím, aby byl přidruženým členem klubu zastupitelů ČSSD. Navíc je v tomto
okamžiku politické zastoupení hnutí ANO 2011 v Prostějově a kraji nulové...“
Co pro vás nová
funkce radního
znamená?
„V první řadě ji vnímám jako
závazek. Ale pokud bych měl
říct něco ze svých životních
mouder, tak v životě i zaměstnání se snažím jednat i chovat
zodpovědně a se stejnou zodpovědností přistupuji i k pozici radního.“
Jaká bude vůbec vaše role v
radě města? Čím se budete
zabývat?
„Spektrum problematiky, kterou rada města řeší, je velmi
široké. Jedná se o záležitosti
ekonomické, právní, majetkové, bezpečnostní, organizační,
personální, legislativní a podobně. Tedy zaměřit se pouze
na některou z nich není možné. Vzhledem ke své profesi,
zkušenostem a návykům bych
chtěl spolupracovat například
na tvorbě strategie, podnikatelských záměrů a rozvoji
městských společností. Podle
mého názoru město, ale i stát,
může podnikat a dosahovat

velmi dobrých efektů. Rovněž
bych chtěl spolupracovat na
rozvoji dopravní infrastruktury. Určitě i na dlouhodobé
koncepci rozvoje města a jako
předseda Komise životního
prostředí se budu věnovat
rozhodně také této problematice.“
Co je podle vašeho názoru největším problémem Prostějova současnosti? A jak byste
přispěl k řešení tohoto
problému?
„Je jich víc a definovat
ten největší není prioritní. Pokud bychom
si udělali jednoduchou
analýzu, ve které bychom určili silné i slabé stránky, příležitosti a
hrozby, pak mezi oblasti,
ve kterých situace není
dobrá, patří například pro-

blematika vysoké nezaměstnanosti, ale také nízkého průměrného výdělku, kriminality
či situace starších spoluobčanů a seniorů. V oblasti podpory zaměstnanosti má město
omezené možnosti. Nicméně
další rozšiřování nebo budování průmyslových zón s
podnikatelskými
subjekty,
jejichž produkty mají vysokou míru sofistikovanosti a

přidané hodnoty, je na místě.
Akcent musí být položen na
společnosti, které mají vlastní
výzkum a vývoj, jsou schopny
i ochotny uspokojit zákazníky, zaměstnance a vlastníky.“
Myslíte, že městu v tomto dokáží pomoci prostějovští poslanci a senátorka?
„Samozřejmě je nutné, aby
byl prostřednictvím našich

volených zástupců v parlamentu a senátu vyvíjen tlak na
vládu, aby zastavila naprosto
nelogický pokles veřejných
zakázek například ve stavebnictví i dopravní infrastruktuře. Aby si uvědomila multiplikační efekty těchto projektů
včetně růstu zaměstnanosti a
učinila opatření ke zlepšení
katastrofálního stavu v čerpání evropských dodací.“

„Člověk má právo na ddůstojné stáří
a katapultování seniorů ze strany vlády
nedosáhnou na potřebné
do situace, kdy nedosáh
pečovatelské služby, nneboť jsou příliš
nákladné, je skutečně nepřípustné...“
Nový prostějovský radní B
BEDŘICH GRULICH o tom,
jak málo a nedostatečně je po
podporovaná sociální oblast
Jak
hodnotíte
práci městské a
sstátní policie v Prostějově?
„„Kriminalita
nepochybně
ssouvisí se životní úrovní, a ta

klesá. A dále samozřejmě s činností policie. Myslím, že práci
městské policie lze hodnotit
velmi kladně. Strážníci však
nemohou v plné míře nahrazovat činnost policie státní. Není
to vina policistů jako takových,
ale opět vlády, která neumí zajistit pro její činnost podmínky...“
Dovolte poslední
otázku, podporuje podle vás radnice dostatečně sociální oblast?
„Postavení starších a potřebných spoluobčanů či seniorů
není dobré. Je pozitivní, že
město věnovalo a věnuje pozornost výstavbě domů s pečovatelskou službou, podporuje
charitativní organizace a sdružení. Potřeba je výrazná a bude
stoupat. Podpořím každý další
rozumný projekt v této oblasti.
Člověk má právo na důstojné
stáří a katapultování seniorů
ze strany vlády do situace, kdy
nedosáhnou na potřebné pečovatelské služby, neboť jsou příliš nákladné, je nepřípustné.“

kdo je

bedřich grulich

Foto: Michal Kadlec

Narodil se 31
31. dubna 196
1964
64 v Boskovicích
Boskovicích,
B
o
je ženatý a otcem dospívající dcery. Absolvoval Vysokou
školu báňskou v Ostravě, fakultu strojní a elektro.
Studoval obor strojírenská technologie, specializaci obrábění a protikorozní ochrana. Od roku 1988
až doposud pracuje v jedné z nejvýznamnějších
firem v Prostějově, společnosti DT- Výhybkárna a strojírna a.s. Prostějov.
V této firmě pracoval jako technolog, vývojový pracovník, asistent technického a výrobního ředitele, ředitel závodu Montáže a stavby a od roku
2004 do roku 2010 jako generální ředitel. Od roku 2011 zastává pozici
ředitele centra pro strategii a předsedy představenstva. V letech 1989 až
1993 ppůsobil jjako externí ppedagog
g g na Střední pprůmyslové
y
škole strojnicj
ké v Prostějově. Od 18. února 2010 je členem ČSSD, odd 19. října téhož
roku pak členem Zastupitelstva města Prostějov, v jehož rámci pracuje
jako předseda Komise životního prostředí a člen komise Koncepce a rozvoje města. Mezi jeho koníčky patří sport, zahrada a egyptologie.

sportovní menu
www.tkplus.cz
box
VÍTĚZNÁ PREMIÉRA

TRHÁK TÝDNE

Boxeři Prostějova
vymlátili Ústí
a vezou první dva body
čtěte
na straně
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VK AGEL CHYSTÁ
PŘESTUPOVOU BOMBU!

fotbal
1.SK STÁLE VEDE

Prostějovští fotbalisté
sice jen remizovali
v Hulíně, Třinec ale padl
čtěte
na straně

házená

V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PRAVDĚPODOBNĚ DOJDE K ROZŠÍŘENÍ HRÁČSKÉHO KÁDRU VOLEJBALISTEK VK AGEL PROSTĚJOV, JEJŽ OSLABILO
ABILO
DLOUHODOBÉ ZRANĚNÍ ŠÁRKY MELICHÁRKOVÉ. VEDENÍ HANÁCKÉCKÉHO ODDÍLU S MLADOU PLEJERKOU DÁL POČÍTÁ, OVŠEM PO DOBU
BU
JEJÍ ABSENCE HODLÁ SÁHNOUT PO VELMI KVALITNÍ NÁHRADĚ.
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SOBOTA 6. 10.

Prostějov/son

14:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 3. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
LEGATA HUSTOPEČE

TIPNETE SI, KOHO AGELKY PŘIVÍTAJÍ ZPĚT MEZI SEBE?

Sportovní hala Kostelec na Hané

házená

SOBOTA 6. 10.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 3. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
HK IVANČICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

lední hokej

SOBOTA 6. 10.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 5. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ HAVÍŘOV
Zimní stadion v Prostějově

basketbal

SOBOTA 6. 10.

17:30

MATTONI NBL – 2. KOLO

BK PROSTĚJOV
SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

NEDĚLE 7. 10.

17:45

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ

Zimní stadion v Prostějově

NYNÍ MŮŽETE

SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecer nikpv.cz

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
SOKOL KONICE „B“
FK TJ GRANITOL MOR. BEROUN
SOBOTA 6. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Orli i po snížení rozpočtu
myslí na ligovou medaili
Prostějov/lv - S rozpočtem
kolem deseti milionů vstoupí
basketbalisté Prostějova do
nové ligové sezony. To ale neznamená, že nemají odvážné
ambice. Cílem vedení je ligová
medaile, což v praxi znamená
postup do semifinále play off. z loňského úspěšného kádru
„Přes výrazné úspory se nám a získali jsme kvalitní posily.
podařilo udržet řadu hráčů Medaile není žádným nespl-

nitelným snem,“ míní generální manažer BK Prostějov
Petr Fridrich.
Obsáhlý třístránkový servis,
v němž najdete vše potřebné
ke startu Mattoni NBL, pro
vás Večerník připravil právě
v tomto vydání. Nejen basketbaloví fajnšmekři si na své
přijdou na stranách 23-25!

Šéf klubu má starosti... Foto: archív Večerníku

Jakub Filip reprezentoval

na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Valkenburg, Prostějov/jim –
Prostějovský cyklista Jakub Filip se dočkal. Jezdec SKC Prostějov se na mistrovství světa v
Nizozemsku o minulém víkendu zúčastnil silničního závodu
jezdců do 23 let a po čtyřech
hodinách a téměř jednadvaceti

minutách úspěšně dorazil do
cíle. V konkurenci nejlepších
závodníků své kategorie dojel
s půlminutovou ztrátou na zlatého Kazacha Alexeje Lutsenka, což stačilo na umístění v
elitní stovce. Konkrétně osmaosmdesáté místo.

Derby v Nezamyslicích zpestřil duel tří bratří
Nezamyslice/jim – Na souboji
bratrského dua či otce a syna
není ve fotbale nic neobvyklého. Když se ale v jednom utkání sejdou hned tři sourozenci, je
to již malá rarita. Přesně takovou možnost nabízí derby mezi
Nezamyslicemi a Pivínem.
Kapitánem nezamyslické Hané

a hráčem využitelným v obraně
i záloze je dvaatřicetiletý Vladimír Fialka, středním záložníkem Pivína o rok starší Petr
Fialka. Třetí do party Radek
Fialka pak letos hájí levou lajnu
v Nezamyslicích, loni kvůli termínové kolizi s ragby hostoval
právě v Pivíně. Jednadvacetiletý

obránce je totiž mimo jiné členem JIMI Rugby Club Vyškov
i slovenské reprezentace.
S fotbalem začínal u žáků v Doloplazích, po jejich konci přešel
do Nezamyslic. Jeho předností
jsou silné ruce, které často využívá na dlouhá autová vhazování. „Kluci na to spoléhají, ale Pi-

vín věděl, že vždy když hážu já,
to budou dlouhé auty, tak jsem
se snažil rozehrávat nakrátko.
Ale některé mi vyšly, tak jsem
spokojen,“ usmíval se.
Sobotní duel skončil díky hlavičce Petra Fialky remízou 1:1,
nijak speciálně se ale rodinný
triumvirát nehecuje. „O nic ne-

jde. Hrajeme proti sobě stále. Za
žáky jsem hrál s bráchou tady v
Nezátkách a Prostějově, potom
již každý jinde,“ zmínil nejstarší z celé trojice. „My se zas tak
často nevidíme. Jeden bydlí v
Brodku, druhý ve Vrchoslavicích, já ve Vyškově,“ doplnil ho
nejmladší z nich..

PEŠTUKA, PAŠKA, SMEJKAL A ŽAJGLA ASI V LHK NEBUDOU
Situaci kolem čtveřice hokejistů hostujících z Olomouce vyjasnil
pro Večerník šéf Jestřábů Michal Tomiga, který už hledá náhradu

HC GREVIS PLUMLOV
WARRIOR BRNO

boje na zelených trávnících aneb

„Jednání ještě nejsou uzavřena, takže jméno zatím neprozradím. Každopádně jde o špič-kovou hráčku na pozici smečařky, která už v našem klubu působila. Momentálně dolaďujeme detaily a celou věc nejspíš dotáhneme k podpisu smlouvy v úterý nebo ve středu,“
řekl Večerníku hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Vzápětí upřesnil dobu, po kterou bude (staro)nová akvizice v Prostějově působit.
„Chceme stávající tým posílit vyloženě pro velmi náročnou základní skupinu Champions League, to znamená od poloviny října do Vánoc. Půjde tedy o krátkodobé angažmá,
trvající něco přes dva měsíce, potom smečařka zase odejde a sezonu dokončíme bez ní,“
vyložil Čada.

Prostějov/son - Nová druholigová sezona má za sebou již tři
kola a dosud ani v jednom utkání
za LHK Prostějov nenastoupili
čtyři stabilní členové kádru Ivo
Peštuka, Jiří Paška, Filip Smejkal a Petr Žajgla. O působení
kvarteta olomouckých hráčů u
Jestřábů formou hostování se
totiž stále nemůže dohodnout

vedení obou hanáckých klubů.
„Hlavní důvod je ten, že generální manažer HC Olomouc
Erik Fürst oproti minulým letem opět zvedl částku, kterou
bychom za hostování čtyř zmíněných hokejistů měli zaplatit.
Tentokrát by to dělalo dohromady už dvěstě tisíc korun, což
je pro nás dost peněz. Proto

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 6. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 6. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 7. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

uvažujeme, jestli na takovou
cifru přistoupíme,“ řekl Večerníku předseda LHK Michal
Tomiga.
Situaci navíc komplikuje ještě
jiná okolnost. „Pan Fürst zastupuje výrobce hokejek Easton,
od kterého jsme dosud odebírali hole - za předchozí ročník to
mimochodem dělalo okolo jednoho miliónu korun. V létě jsme
však přešli na značku Bauer, což

se panu Fürstovi nelíbí a působení těch čtyř hráčů u nás by chtěl
spojit s alespoň částečným odebíráním vybavení Easton. To by
nás stálo další statisíce, přitom
se snažíme vejít do nižšího rozpočtu,“ vysvětlil Tomiga.
Výsledek je takový, že dosavadní opory Peštuka, Paška, Smejkal ani Žajgla v Prostějově dost
možná nebudou dál působit.
„Rozmýšlíme se a do středy to

hodláme rozhodnout. Na jednu
stranu nechceme přijít o čtyři
stabilní členy sestavy, na stranu
druhou nepůjdeme do pro nás
nevýhodného finančního rizika.
S trenéry Zacharem a Sršněm tak
máme v hledáčku nějakých osm
hokejistů, z nichž bychom v případě potřeby co nejdříve doplnili
mužstvo. Uvidíme, jak se vše vyvine, jasno bude během nejbližšího týdne,“ doplnil Tomiga.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
SK HRANICE „B“
NEDĚLE 7. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

II. TŘÍDA – 9. KOLO
SK SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
SOBOTA 6. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

II. TŘÍDA – 9. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL ZDĚTÍN
NEDĚLE 7. 10. 2012 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

Poznáte, kdo je na fotografii?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 39 na snímku byl dům na ulici
Rejskova č. 25 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je
Jana DVOŘÁKOVÁ, Čechovická 85, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO PÁTKU 5. ŘÍJNA 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 8. ŘÍJNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Také v prvním říjnovém dni
má své místečko na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika vaše oblíbené zápolení,
které vám přinášíme v rámci zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! I v
dnešním čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „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 JIŽ PODRUHÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v
podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY v
HODNOTĚ 500 Kč!

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 POUKAZ 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.

Nejvíce soutěží ze všech regionálních tiskovin vám
každé pondělí nabízí jedině PROSTĚJOVSKÝ ...

TIP
k obrazovce

2BOBULE
komedie ČR (2009)

NEDĚLE 7. 10.2012

20:20 HODIN

AUTO, DODO, DUET, IŠKA, JAHODA, KELT, KLID,
LANA, MAŠLE, MATY, MILNÍK, ODTOK, ODVAL,
OKŘÍN, RÁNO, ROZVOD, SOUŠKA, SOVY, STÁZE,
STŮL, ŠITÍ, TOFU, TRŮN, VILA, VNAD, VRUT, VÝŠE,
VZHŮRU
... 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 opět do
PÁTKU 5. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„STÁTNOSTI“. Další vylosovanou výherkyní se stala Dagmar VALENTOVÁ, A. Slavíčka 2, 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 1. října 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Také dnes pak můžete
UŽ POČTVRTÉ 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 8. října 2012.

Režie: Vlad Lanné
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza
Voříšková, Lukáš Langmajer,
Jiří Korn, Jiří Krampol, Jana
Švandová, Miroslav Táborský, Jana Pidrmanová, Václav
Postránecký, Lubomír Lipský
a další

V minulém, v celkovém součtu již sedmasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Bedřicha Grulicha. Tvář jednoho ze zastupitelů prostějovského
magistrátu, který v uplynulých
dnech zaznamenal v rámci statutárního města kariérní posun a
stal se členem rady města, opět
poznala celá řada soutěžících,
načež se v osudí objevilo přesně
345 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Vlasta HRUBÁ,
Karafiátova 23, 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 po čase opětovně zabrousili do kulturních vod a mírně
poupravili fotografii jednoho z
prostějovských rodáků, který se
stal prvotřídní hereckou hvězdou
České republiky a také ředitelem
jednoho z pražských divadel...
O příštím víkendu se pak bude
pokoušet získat jedno z křesel
senátora...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze osmasedmdesátého kola čekáme v redakci
opět do PÁTKU 5. ŘÍJNA
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
zase v příštím čísle, jenž vyjde v
PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA 2012.

však nečekaně skončí, když
se objeví kamarád Jirka, který
utekl z Prahy. Bohatý podnikatel Kocúrik ho přistihl se
svou dcerou Marií, a protože
pro někoho takového ji nevychovával, najal si na Jirkovu
likvidaci nájemného vraha Tichého. Ten se vydá na Pálavu
Moravským venkovem, ví- a brzy dorazí do Višňové, kde
nem a láskou napravený se nejprve seznámí s Jirkou
pražský podvodníček Honza i jeho kamarádem, a pak se
žije s přítelkyní Klárkou ve ubytuje u souseda Kozderky.
Višňové, v chalupě po dědovi, Zatímco se Tichý opětovně,
a snaží se proniknout do tajů ale marně pokouší Jirku
vinařství. Dům se sice roz- zlikvidovat,
Honza
se
padá, vinaření se příliš nedaří, udobřuje s Klárou, Kocúrik
ale Honza se s Klářinou po- hledá bankomat a dorazí i
mocí nevzdává. Pěstuje s lásk- Marie, která hledá Jirku.
ou, pokud možno bez chemie, Všichni přitom popíjejí víno,
a dokonce se snaží vyrobit užívají si moravského vennáročné a rizikové slámové kova a vše možná směřuje ke
víno. Jeho poklidný život šťastnému konci...
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM ČESKÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PO ČASE OPĚT S DR. OETKEREM

Po měsíční odmlce se k
vám vrací známý a populární DR. OETKER, s
nímž jste se u příležitosti
stále více populární číselné hry mohli setkat již v
minulosti. V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“, si tato soutěž získala své věrné a početné
publikum, které se tedy
opětovně setkává s legendárním DR. OETKERem!
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
balíček právě od společnosti DR. OETKER, jenž
obsahuje hodnotné ceny
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 opět do PÁTKU
5. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 6 - 1 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově devětašedesátým výhercem stal Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova
1, Prostějov, jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout dárkový poukaz od
BOWLING PALACE v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
8. ŘÍJNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+1 s lodžií, ul. Tylova,PV, částeč. zařízený
5800Kč/měs. vč. ink.
3+1 s balkonem, ul. Svolinkého, PV
10 000 Kč/měs. vč. ink.
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

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.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.
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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,3+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)
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

Pronájem nebyt. prostor 50m KADEŘNIC. A KOSMETIC.SALONU
u centra PV.
Info v RK. Cena: 8000Kč/měs. + inkaso
2

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!

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

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

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

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

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

RD – PRODEJ

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

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

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

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

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

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového RD 4+1, napojeny veškeré
inž. sítě, nutné opravy, zahrada na jih. Zast.
plocha 179 m2, zahrada 126 m2.
Cena: Kč 1.495.000,-

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

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

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

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.

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

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

777 251 878

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

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

TEL: 775 246 321,
776 294 498
Tip týdne: Prodej bytu,
Prostějov, ul. Moravská

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

BYTY

Prodej bytů v novostavbě 4+kk
Hradební OV, 113 m2 s terasami v centru
města
Cena v RK
Prodej bytu 3+1 Kotěrova, OV/cihla,
komplet rekonstr.
1 600 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/panel, 58
m2, komplet. rekonstrukce 950 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
lodžie, 58 m2
950 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
lodžie, 58 m2
830 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39
m2, 1.p
550 000,- Kč
Pronájem bytu 1+kk, 60 m2 v podkroví
RD. Nové, samostatný vchod. 7 500,- Kč

Rodinné domy
RD Smržice
5+1 se zahradou.
V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
RD Kelčice 4+1,
koncový řadový, zahrada 1067 m2.
K rekonstrukci.
690 000,- Kč

Komerční prostory
PRONÁJEM

Hradební ul. Pronájem obchodních prostor
o velikosti 102 m2 v centru města.
Cena dohodou

POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1007
m2, určeno ke stavbě RD, v blízkosti
tenisových kurtů, krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700
m2, el., voda, plyn u pozemku, studna.
Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

Petra Sedlářová

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

SNÍŽENÍ CENY ! ! !
2+1,Okružní,DB,53m2,2.patro

640.000,-Kč

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

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

Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané
DOMY – PRODEJ:

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

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

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

POZEMKY

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

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

Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ NOVOSTAVBA K PRODEJI!
Prodej RD 4+kk (100 m2), parkovací stání před
domem. Pozemek 159m2. Ihned k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,-

PŘI PODPISU
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ
SMLOUVY
200.000 Kč PRO VÁS!
Tel. 608 805 659

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

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

Prodej RD, Klenovice na Hané

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

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

550.000,-Kč

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,

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

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

Tel.: 606 922 838

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

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

Židovské uličky s.r.o., SNP 6/9,
Držovice, tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

DRŽOVICE - prodej podnik. areálu s
provozovnami
„AUTOSERVIS U
CIHELNY“ a „HOSPŮDKA NA
BLBÝM MÍSTĚ“, další info v RK.
CENA: 5.000.000Kč.
PLUMLOV - RD
3+1, po celkové rekonstrukci, zahrada
218m2, zastavěná plo2
cha 177m , všechny ing. sítě, ihned volný.
CENA: 1.650.000Kč.
MALÉ HRADISKO RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod,
el.220V/380V,plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep. CENA: 525.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 395.000Kč.
PTENÍ - CHATA2+1,
lokalita „Ptenský
žleb“, zast. plocha 34,
zahrada 365m2, přes
pozemek protéká vodní tok Ptenka.
CENA: 220.000Kč.
PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 850.000Kč.

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) Pronájem 1+kk Dr.Horáka 3 tis.Kč/měs., pro nenáročné
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 - Močidýlka105 tis.Kč
6) 2 byty (2+1 a 1+1) za cenu jednoho, nám. Spojenců 770 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
9) 2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
2
10) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
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
PRONÁJMY :

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+1 Dvořákova
1+kk Dr.Horáka
1+1 v RD 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
1.150 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 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.
1.500 tis.Kč - SLEVA !
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.250 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
470 tis.Kč - SLEVA !
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
689 tis.Kč
3+1 Seč, zděná, 102 m2
840 tis.Kč
2+1 Raková
1.150 tis.Kč
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 2000 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 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
760 000 Kč
* byt 2+1, OV/P, rekonstr 1 100 000 Kč
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

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

Hledáme RD v PV a okolí. Stav
ani cena nerozhoduje. Příp. dluh
vyplatím. Tel.:776 878 001

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 57m2 1.439.000Kč
2+1 Anglická po rekonstrukci
679.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
795.000Kč
2+1 J.B Pecky 54m2 cihla
795.000Kč
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 již od 2.162.000Kč
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 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.500Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+kk Krasická 57m2
6.000Kč+2000ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč 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 :

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

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Pronajmu garáž na Brněnské (naproti Fiatu). Od 1. 10. 2012. Tel.:
603 533 860
Pronajmu byt 2+1 na ul. Italská
v Prostějově, nezařízený, ihned
volný. Cena 5 500 Kč + 2 000 Kč
inkaso. Informace na tel. čísle:
605 535 194
Pronajmu levně 1+kk v přízemí RD,
Lidická ul. , wifi a kabel. TV zdarma,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní
ul. Informace: 777 862 900

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Olomoucká 3 000 Kč vč. ink
1+1 Brněnská
4 000 Kč + ink
1+1 Dolní
4 200 Kč + ink
2+1 Šlikova
5 000 Kč + ink
3+1 Křížkovského 6 000 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
Rekr. dům Stražisko 990 000 Kč
1+1 M. Pujmanové 480 000 Kč
2+1 V. Špály
700 000 Kč
2+1 J.B.Pecky
795 000 Kč
Nový 2+kk Krasická 1 250 000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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

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

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
p
j
1+1,DB,PV,44 m2,lodžie……
550.000,-Kč
2+1,OV TYLOVA ulice,2p.60m2 lodžie,šatna info v RK
2+kk nám.SPOJENCŮ,53m2
660.000,-Kč
2+1,DB,SUCHARDY,58m2
899.000,-Kč
2+1,DB,OKRUŽNÍ,54m2
550.000,-Kč
2+1,DB,V.ŠPÁLY,58m2
650.000,-Kč
3+kk,OV,PALACKÁ,1.p. po kompletní rekonstr,nízké
měsíč.nákl.
1.450.000,-Kč
3+1,dr.FINSKÁ, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi
nízké měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný!1.050.000,- Kč
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,velmi pěknýpo komplet.rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,po
rekonstrukci!
DOHODA !!!

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

Tel: 605 011 310
NOVINKA!!!
1+1,DB OKRUŽNÍ ,2.p.44m2 balkon,prostorný
550.000,-Kč
3+1,OV SÍDL.SVOBODY, 55m2, pěkný,udržovaný
710.000,-Kč
3+1,OV,ŠVÝCARSKÁ,70m2, prostorný,lodžie940.000,-Kč
3+1,OV PARTYZÁNSKÁ ulice,1.p.balkon,garáž,
78 m2
1.200.000,-Kč
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný.…
1.499.000,-Kč
DOMY prodej
RD,ŠAFAŘÍKOVA,Prostějov
5 bytových jednotek
3.090.000,-Kč
SLEVA !!!
RD 4+1,3+kk LEŠANY u PVzahrada,garáž INFO V RK
RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá rekonstrukce,
možnost rozšíření do podkroví
699.000,-Kč
RD 3+kk,KŘENŮVKY,dvůr,zahrada, centrum obce 450.000,-Kč
RD PLUMLOV, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda 850.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD 1+1 TIŠTÍN
N ,dvůr,po
,dvůr,po
p rekonstrukcii
590.000,-Kč
RD 5+1,KRALICE
,
NA HANÉ
,,po kompl.
HANÉ,po
rekonstrukci,velmi pěknýý
Info v RK
…………..NOVOSTAVBA…………….
5+1,VINCENCOV,velmi
RD 5+1,VINCENCOV,
,
,velmi pěkný,klidné
prostředí, velká zahradaa
Info v RK
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU,zahrada,velmi pěkný
a udržovaný ……S GARÁŽÍ………...… 2.400.000,-Kč
RD 3+1,VŘESOVICE, prostorný s udržovanou zahradou
1.490.000,-Kč
RD 4+1, VRAHOVICE, po rekonstr.
zahrada, pěkný…SLEVA!!
2.200.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
……INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,sidl.Svobody od 1.9.
1+kk,cihla,Dolní,52m2
2+1,cihla,centrum,60m2
2+1,cihla,centrum,70m2
3+kk,cihla,Pražská,po rek.

3.900,-Kč
4.900,-Kč
4.900,.Kč
5.000,-Kč
6.500,-Kč

PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO OBJEKTU
V CENTRU, jedná se o třípodlažní objekt,
j , vila v secesním
stylu
y -možno na kanceláře INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE,, EXEKUTORA,, BANKY……
BANKY……
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

Pronajmu 3+kk.Tel.: 723 565 897
Pronájem bytu 2+1 + spíš + sklep,
75 m2, v RD s okrasnou zahradou.
Nájem 4 900 Kč + inkaso, sam.
energie. 602 718 545

Pronajmu levně byt 2+1 (48 m2 s
lodžií 8,5 m2) Krasická ul., 2.NP,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
Prodám byt 2+1 (48m2 s lodžií 8,5m2)
Krasická ul., 2.NP, 777164309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz, Zn. vyřídím
hypotéku.
Prodám byt 3+1 v Nivě, v ov., cihla, cena 350 000 Kč, RK nevolat.
Tel.: 776 161 600
Prodám byt 3+1 v Prostějově se zahrádkou, terasa, cihlový, po rekonstrukci, blízko centra. RK nevolat.
Tel.: 725 951 225
Prodám rodinný dům 2x 3+1
v Prostějově se zahrádkou a dvorem, po rekonstrukci. RK nevolat.
Tel.: 725 951 225
Pronajmu pěkný, slunný byt 2+1
blízko centra PV. Nájemné 5 800 Kč
+ inkaso. Volný od 1.10.2012. Nejsme RK. Tel.: 776 80 80 64.

Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ

Pronajmu byt 3+1, ul. Zrzavého,
částečně zařízený. Cena 7 500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 603 954 246

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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronájem garážového stání v autoparku, poslední volná místa, Francouzská ulice, sídl. Západ. Tel.:
604 430 934

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

Prodám RD v Dřevnovicích samostatně stojící 1+2, s malou zahrádkou
264 m, 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
Prodám cihlový byt 2+1 v Prostějově. Možnost půdní vestavby,
blízko centra – klidná část. Cena:
795 000 Kč. Tel.: 602 537 370
Pronajmu poblíž centra 2+1
5tis.+inkaso, 1+1 4tis.+ inkaso.
Volné ihned. Internet, samostatné
měření energií. Kauce 2 měsíční
nájmy, vhodné pro matku s dítětem, trvalé bydliště ANO. Tel.:
603 503 366
Pronajmu garáž v domě na ul. Krasická x Západní. T:602775607
Prodám RD 2+1 v Kralicích na Hané.
750 000 Kč. T.: 421 948 944 777
magdaladyova@gmail.com
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.
Koupím byt 1+1 v Prostějově. Jakýkoliv stav. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 231 606
Pronajmu nebyt. prostory, 40 m2,
90 m2, 150 m2, cena dohodou. Tel:
724 337 984
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

Prodám RD, Kobylničky. Tel.:
608 209 278
Hledám pronájem 1+1 v PV. Tel.:
608 209 278
Pronájem bytu 2+1 v centru města PV, starší, volné ihned. Tel.:
603 204 749
Prodám byt 1+1 v os., zděné jádro,
Žeranovská ul. Tel.: 720 750 511
Pronajmu byt 1+1 v Domamyslicích. RK ne. Tel.: 777 870 452
Pronájem bytu 2+1 v PV, bez RK.
Volat po 19.00 h. Tel.: 732 750 221
Prodám byt 3+1. 608 839 131
Prodej pěkného domu se zahradou v Kralicích na Hané - info:
http://rdkralicenahane.blogspot.cz/
Prodej DB 3+kk 1NP.,na ul. Studentská v PV, cihla, celková plocha 97m2. K bytu náleží sklep 7,8
m2. Orientace J-V. Prostorný byt u
centra města. Nízké náklady. Bližší
info: Tel.:603 598 193

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
5. října
v 10.00 hodin

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!
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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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výsledkový servis
1. kolo extraligy ČR
SKP SEVER ÚSTÍ NAD LABEM - BC DTJ PROSTĚJOV

6:10
výsledky zápasů
váhová kategorie zápas
výsledek duelu
Do 56 kg: Erik Agateljan – Mateusz Macik
0:2 na body
Do 60 kg: Erik Huliev – Hamo Aperjan
2:0 na body
Do 64 kg: Jan Kováč – Miroslav Šerban
0:2 na body
Do 75 kg: Robert Bilík – Marek Andrýsek
2:0 vzdáním ve 3. kole
Do 81 kg: Tomáš Bezvoda – Vít Král
2:0 na body
Do 91 kg: Rudolf Helešic – Petr Novotný
0:2 na body
Nad 91 kg: Arkadiusz Toborek
neměl soupeře – 0:2 na body

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13
Výsledky 1. kola: SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ Prostějov
6:10, Doprava Děčín + Baník Most – Chiméra Plzeň 12:4.
Los 2. kola (20. a 21. října): Prostějov – Děčín + Most, BC Ostrava
– Ústí nad Labem.

Výhra v Ústí = skvělý start boxerů do nové sezony
Zlaté vítězství na ústecké
půdě v závěru minulého
ročníku extraligy našim
boxerům skandálně vzali,
tentokrát už by nic takového
hrozit nemělo. Muži BC DTJ
Prostějov bezpečně vyhráli
prestižní duel 1. kola nejvyšší
české
soutěže
družstev
2012/13 v ringu rivalského
SKP Sever a během dlouhé
zpáteční cesty na Hanou tak „Hamo tvořil zápas, pořád
mohli slavit cenné dva body tlačil a byl jasně lepší, přesto
do tabulky.
nespravedlivě prohrál. Sudí
ukázkově otočili výsledek
Do 56 kg: Erik Agateljan – a těžko říct proč, v tomto
Mateusz Macik 0:2 na body případě šlo o naprosto nesmyslné rozhodnutí.“
Hodnocení trenérů
Pavla Dudy
Do 64 kg: Jan Kováč –
a Petra Novotného:
„První z našich polských po- Miroslav Šerban 0:2 na
sil Macik nezačal po nemoci body
Hodnocení trenérů
přesvědčivě, ale postupně se
Pavla Dudy
lepšil a nakonec prodal své
a Petra Novotného:
zkušenosti. Agateljana předčil
„Střetli se dva adepti startu
po všech stránkách.“
na prosincovém mistrovství
Do 60 kg: Erik Huliev – Evropy do 22 let. Mirek
soupeři rozbil nos a techHamo Aperjan 2:0 na body
nicky měl dvě kola navrch,
Hodnocení trenérů
v tom posledním už vítězství
Pavla Dudy
s přehledem uhlídal.“
a Petra Novotného:

Do 69 kg: Emil Kocvelda Do 91 kg: Rudolf Helešic –
neměl soupeře – 0:2 na Petr Novotný 0:2 na body
body
Hodnocení trenérů
Pavla Dudy
Do 75 kg: Robert Bilík –
a Petra Novotného:
Marek Andrýsek 2:0 vz- „Peťa odvedl vynikající
dáním ve 3. kole
výkon, soupeři s přehledem
Hodnocení trenérů
vrátil diskutabilní porážku
Pavla Dudy
z minulého vzájemného dua Petra Novotného:
elu.“ (Duda)
„Mara nastoupil unavený „Vyhrál
jsem
docela
z náročného programu a v pohodě, Helešic byl dvakrát
navíc ve vyšší váze, kromě počítaný a nebyly s ním
toho se připravuje na junior- vážnější problémy.“ (Noské mistrovství světa. Bilíko- votný)
vi nedokázal moc vzdorovat
a my ho nechtěli dál trápit, Nad 91 kg: Arkadiusz Toborek neměl soupeře - 0:2 na
proto jsme radši vzdali.“
body
Do 81 kg: Tomáš Bezvoda –
„Sestavu jsme zprvu dávali
Vít Král 2:0 na body
těžko dohromady, ale nakonec
Hodnocení trenérů
se to povedlo velice dobře a
Pavla Dudy
výsledkem je důležité vstupní
a Petra Novotného:
„Vítek se vrátil po dlouha- vítězství. Vzhledem k událotánské zdravotní pauze trva- stem ze závěru minulého
jící tři roky. Přesto se snažil ročníku extraligy chutná tím
dělat zápas a díky tomu di- lépe. Věříme, že letošní seváci viděli vyrovnaný, tvrdý zona bude zase úspěšná,“
a celkově pěkný souboj. Ro- okomentoval triumf na severu
zhodlo to, že Bezvoda přece Čech druhý kouč a kapitán
BC Petr Novotný.
jen víc zasahoval.“

„Na rozdíl od Ústí jsme
dokázali
postavit
kompletní mančaft včetně dvou
zahraničních posil, což se vyplatilo. Jako vždy na začátku
nové sezony jsme nevěděli,
co od prvního utkání čekat,
ale všechno dopadlo výborně.
Kluky můžu za výkony pochválit, každá výhra venku má
v soutěži svou cenu,“ hodnotil
hlavní trenér prostějovských
rohovníků Pavel Duda.
„V
tomto
extraligovém
ročníku chceme dávat ve
větší míře prostor mladým
borcům, tím pádem nepatříme
k největším favoritům. Za ty
osobně považuji hlavně ambiciózní Ostravu a také silný
Děčín/Most, my věříme v zisk
bronzu. Za sebou bychom rádi
nechali Ústí i Plzeň,“ naznačil
Duda výsledkové ambice
DTJ.
Ve 2. kole národní týmové
soutěže ČR Prostějované
přivítají společenství Děčín
+ Most, a to pravděpodobně
v sobotu 20. října od 18.00
hodin v sokolovně na Skálově
náměstí.

Chystá se Velká cena Olomouce o pohár primátora v orientačním sprintu. Už tento pátek!

ELITA ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ MÍŘÍ DO SRDCE HANÉ

Už tento pátek 5. listopadu bude patřit centrum Olomouce
orientačním běžcům. V okolí Horního náměstí pořádá statutární město Olomouc a marketingová společnost TK PLUS
ve spolupráci s Českým svazem orientačních sportů „Velkou
cenu Olomouce o pohár primátora v orientačním sprintu“.
Olomouc/lv
„Orientační běžci se do Olomouce
rádi vracejí. Vždyť mistrovství světa
2008, které se konalo právě v Olomouckém kraji, je považováno za
jedno z nejúspěšnějších v celé historii uspořádaných šampionátů. Běžci
tak budou mít opět možnost závodit
v krásných olomouckých parcích,
vychutnat orientaci v historických
uličkách a zákoutích starého města,
připomenout si kvalitní mapy z MS
2008,“ uvedl na úvod tiskové konference místopředseda Českého svazu
orientačního sportu Ivan Matějů.
Start, shromaždiště a cíl je orientován na Horním náměstí s doběhem
před městskou radnicí. Počet startujících se každý den zvyšuje a očekává
se start necelých pěti stovek běžců.

Soutěžit se bude již dopoledne, od
10 hodin bude probíhat závod určený pro žáky olomouckých škol, pro
závod bude připravena nová výuková
mapa, která bude i později využívána
pro trénink orientace a topografie při
školní výuce a pro olomouckou sportovní veřejnost.
„Chceme tímto způsobem děti přivést k pravidelnému sportování a navíc jim ukázat naše historické město.
Není vyloučeno, že se z těchto závodů stane tradice,“ prohlásil primátor
Olomouce Martin Novotný.
Hlavní závody se uskuteční odpoledne. Od 15.45 a 16.15 hodin proběhne na Horním náměstí spolu se
zahájením i představení elitních
závodníků. Samotný start hlavního závodu je intervalový v době
16.15 a 17.15 hodin. Současně bude

probíhat i závod pro veřejnost a
VIP sportovce. Poslední závodníci
budou dobíhat do cíle okolo 17,30
a hned poté bude provedeno vyhlášení výsledků a udělení medailí.
Tratě pro elitní kategorie budou dlouhé asi 3 km, pro veřejnost a další pak
1 km. Na startu se objeví kompletní
česká reprezentace v čele s medailisty z letošního MS v OB v Lausanne, kde štafeta mužů v sestavě
Tomáš Dlabaja - Jan Šedivý - Jan
Procházka získala zlaté medaile
v závodě štafet, nebo letošní akademická mistryně světa Iveta Duchová ve sprintu, ale očekáváme i účast
našich nejlepších běžců v ostatních
kategoriích. Jako bonbónek bude na
programu i start a sprint VIP atletů a
dalších sportovců, protože na startu
se objeví i čs. reprezentanti v atletice,
kteří s OB začínali, především Jakub
Holuša (mistr ČR na 800 m) a Daniel
Němeček (mistr ČR na 400 m), jedná
se i o startu jejich klubového kolegy
Pavla Masláka z Dukly Praha, který
právě v uvedenou dobu končí vojenský přijímač ve Vyškově.

Na startu se objeví i další známí
sportovci, lyžaři z Liberce nebo
cyklisté z Prostějova. Závody jsou
určeny pro všechny kategorie, takže
na start se postaví vedle žáků a dorostenců i veteráni a bude připravena
jednoduchá trať pro nejširší veřejnost.
„Určitě se bude na co dívat. Mezi
startujícími je například Jan Pro-

cházka, člen zlaté štafety z letošního
mistrovství světa v Lausanne. Bonbónkem bude účast atletů Jakuba
Holuši a Daniela Němečka, kteří
začínali svoji sportovní dráhu jako
orientační běžci,“ vyzdvihnul nejzářivější esa pátečního podniku manažer závodu Dušan Vystavěl.
O kulturní program na Horním
náměstí se postará taneční sku-

O POHÁR PRIMÁTORA
v orientačním sprintu

5. 10. 2012

Historické centrum Olomouce
Start a cíl na Horním náměstí

AAA

základní údaje o pátečním podniku „Velká cena Olomouce O POHÁR
PRIMÁTORA v orientačním sprintu
Centrum: Olomouc, Horní náměstí – budova Magistrátu města Olomouce a její nejbližší okolí
Start: 16.00 hodin
V centru závodu bude umístěno:
- prezentace
- start závodu, cíl závodu
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení po závodě
- vyhlášení výsledků – předpoklad cca v 17.30 hodin
Kategorie:
ženy: D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, DEelita – hlavní kategorie
muži: H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, HElita – hlavní kategorie
Právo startu v kategorii DE a HE:
- 40 závodníků v kategorii mužů, 30 závodnic v kategorii žen na základě umístění v Rankingu
- zahraniční závodníci, kteří se prokážou výsledkem z MS nebo ME, eventuelně zařazením do výkonnostní skupiny
E ve své zemi
Příchozí – speciální kategorie pro neregistrované závodníky, zájemce o vyzkoušení orientačního běhu.

pina Free Dance Jany Bálešové,
připravuje se i bohatá tombola
pro školy, věcné ceny i peněžité
odměny pro nejlepší školy, poháry, medaile a věcné ceny. Celým
pořadem bude provázet sportovní
komentátor Štěpán Škorpil.
Informace a propozice závodu
najdete na www.ob.skprostejov.cz
nebo na www.orientacnisporty.cz.

Mediální partneři

Řádková inzerce
SLUŽBY

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

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazzníka a vyklízecí služby. Rychle,
e,
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
Odborná montáž sádrokartonů, novostavby, rekonstrukce
a půdní vestavby. Praxe 15 let.
Tel.: 739 084 358
Stěhování,
vyklízení.
775 132 134

Tel.:

PRÁCI NABÍZÍ

Pracovní agentura Bauwerk,
s.r.o. přijme do pracovního poměru svářeče, dělníky/dělnice do
výroby, pomocné skladníky a betonáře. Pracoviště Prostějov, ToPříležitost pro podnikavé vačov nebo Olomouc. Kontakt:
www.pracezdomu.info
musilova@bauwerk-stavby.cz
nebo pouze ve středu 11–15 hod.
Centrum regenerace v Pro- na tel. č. 736 626 086.
stějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost Zavedená realitní a znalecká
kancelář v Prostějově hledá
i VČ. Tel.: 602 810 644
realitního makléře/ku. PožaObsazujeme prac. pozice: dujeme komunikativní schoptel. operátor/-ka, asistent/-ka, nosti. Velmi nadstandardní
referent/-ka, obchodní zástup- fin. ohodnocení, příjemné
ce, realitní makléř, manager pracovní prostředí, časová
týmu. Nehledáme dealery a flexibilita, p. Mgr. Sedláčka
prodejce! Výdělek 24-40 000 tel.: 773 542 542, nebo email:
Kč/měs. Firemní vůz a benefity. info@impulsreality.com.
Tel.: 728 958 301
Příjmu automechanika do zavedeného autoservisu, nástup
možný ihned 777 870 729.

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369
Nabízíme tesařské a pokrývač- STUDIO 365 hledá nové tváře
ské práce včetně dodávky ma- od 9–27 a 28-45l. T.: 605 427
teriálu, kalkulace zdarma. Tel.: 271, 9-12 h.www.studio365.eu
728 770 259
Bezpečnostní agentura AVES
Zednické práce, zateplení, nátěry Plus s.r.o. příjme pro svou zafasád, práce s plošinou. Tel.: 723 kázku v Mostkovicích pracovníky ostrahy. Vhodné pro jedince
522 369
s ČID nebo PID. Popis pozice:
Provádím zednické práce, re- ochrana a kontrola majetku
konstrukce bytů, koupelen. klienta, pochůzková činnost.
Požadujeme: trestní bezúhonTel.: 603 498 695
nost, praxe v oblasti ostrahy výKompletní pokládka zámkové hodou. Nabízíme: mzda 60- 80
dlažby, kvalitně za rozumné Kč + další benefity. Tel.: Olga
Šebestová 602 755 436, email:
ceny. Tel.: 723 522 369
personalnibrno02@avesplus.cz
Provádíme
rekonstrukce,
opravy a zateplení fasád RD, Kooperativa hledá obchodní
cenové nabídky zdarma. Tel.: zástupce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz.
777 125 551
Demolice, zemní práce. Levně! KITTEC a.s. hledá do pracovního týmu – Projektový technik
Volejte: 723 522 369
– konstruktér. Požadavky: vzděStolařství V. Jančík.
lání v oboru strojírenského zaDomamyslická 104, PV.
měření, elektroniky, elektrotechwww.stolarstvijancik.cz,
niky, dobré znalosti německého
Tel.: 604 820 358
nebo anglického jazyka, dobré
uživatelské znalosti PC (AutoZkušená nehtařka přijme nové CAD, Word, Excel), schopnost
zákaznice. Věrnostní program: pracovat v týmu, zodpovědnost,
každá pátá návštěva sleva 50 svědomitost, inovativnost, krea%. Tel.: 603 168 189
tivita, nástup co nejdříve, dle
dohody. Hlavní pracovní náplň:
Montáž a opravy žaluzií a sítí projektování v průmyslovém
proti hmyzu. Tel.: 602 764 713 odvětví (výroba průmyslových a
vypalovacích pecí), navrhování
Čištění hrobů z terasa a konstruování pecí dle specipřebroušením přímo na mís- fických požadavků zákazníků
tě. Tel.: 721 817 009
(např.elektr.- hydraul. zdvih dveří, automatické chlazení-ventiláProvádíme výstavbu RD, re- tory, atd.), vytváření technické
konstrukce RD, bytů, bytová dokumentace, spolupráce při
jádra, zateplování budov RD, zajišťování kvality výrobků,
obkladačské a jiné staveb- kontrola a zjišťování kvalitativní práce. Tel.: 731 566 255, ních standardů dle norem DIN a
608 463 884
aj, vedení projektu (od návrhu až
po předání do provozu). NabízíRekonstrukce, opravy a údrž- me Vám: dlouhodobé zaměstnába plochých střech. Tel.: ní ve společnosti se zahraniční
603 504 751
účastí, práci v zajímavém oboru,
jednosměnný provoz, motivuKominictví
jící odměňování dle schopností
Frézování zadehtovaných, ko- a výkonu. V případě zájmu o
mínových průduchů, 150 Kč/m. tuto pozici zašlete prosím svůj
životopis v českém jazyce na
Tel.: 602 481 262
email:
transport@kittec.cz.
Připravím na příjímací zkouš- Bližší informace na tel. č.:
582 361 341, paní Smékalová
ky z čj. Tel.: 721 224 680

Super přivýdělek z domova.
Práce na smlouvu. Výplata
dvakrát do měsíce. Vhodné
jako přivýdělek i jako HPP, bez
vstupních poplatků. Jen seriozní zájemci. Více info. na meilu
snajdrova.Kveta@seznam.cz

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

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.

VZPOMÍNÁME

Ruku už ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti
na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dnes 1. října 2012
by se dožil 53 roků
pan František
SMÉKAL
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Smékalová
a Dvorská

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

Dne 13. října 2012
uplynou 4 roky
od úmrtí mého manžela
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Marie,
dcera Ivana a synové
Ladislav, Petr
a Pavel s rodinami.

Nezemřela.
Žije v srdcích těch,
co ji milovali
milovali..

Dne 5. října 2012
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Aleny
POLÁKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Přijmeme svářeče. Nástup možný
ihned. Tel.: 733 340 484
Koupím krouhač zelí. Tel.:
774 293 138
Relax Centrum přijme kosmetičku, pedikérku, maséra a
manikérku na ŽL. Výhodný
nájem, výborný kolektiv. Tel.:
724 703 013
NON STOP ODTAHOVÁ
Přivýdělek pro všechny, peníze SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
2x do měsíce, schůzka nutná. Tel.: + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
736 683 033.

Dne 7. října 2012
uplyne 5 let od úmrtí
paní Marie
PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají
vnučky Natálka a Adélka,
syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci
s rodinami.

AUTO - MOTO

ZVÍŘATA

GRATULACE

Prodám štěňátka Pekinéze.
Tel.: 736 676 048

PRODÁM
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/120
Kč. Objednávky na tel.:
777 936 723.
Prodej keřů, Thují Smaragd,
Okrasné dřeviny Skubi v Hrdibořicích. 604 826 753,
www.okrasnedreviny.cz

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o., s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník, Olomoucký Večerník
a Radniční listy Prostějov)
HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU MOTIVOVANÉHO
A ZKUŠENÉHO KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI:

GRAFIK

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

KOUPÍM

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraSalon BEAUTY přijme neh- ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
tovou designérku s ŽL. Tel.: lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
777 196 767
a další. Tel.: 605 138 473
Česká firma hledá prac. pro
nově otevřenou pobočku. Po- Koupím obrazy předních česzice asistent/-ka, referent/-ka kých a moravských malířů, ale i
a další. Příjem od 16 000 Kč/ méně hledané regionální umělměs., možnost i vč. Nejde o ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
pojištění, dealerství aj. Tel.: Tel.: 603 161 569
776 297 537
Zaplatíme v hotovosti české svaPřivýdělek 4 000 Kč za týden. továclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvouTel.: 608 716 556
dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
Přijmeme kosmetičku, masér- 000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
ku, tatéra/ku, kadeřnici, mani- i jiné zlaté mince. Info zdarma kérku. Tel.: 607 634 098
tel.: 736 127 661 p. Simon.

Zahradnictví Držovice nabízí
krouhané zelí, brambory, cibuli,
česnek na uskladnění a jiné vypěstované produkty. Prac. doba PO-PÁ 8:00-16:30, SO 8:00-11:30.
Parta řemeslníků provádí Přijmu dva spolupracovníky do Tel.:737 681 404 pí.Krčmářová
kompletní rekonstrukce RD nově otevřené kanceláře v PV
a bytů za příznivé ceny. Tel.: se zájmem o zdraví na h.č. a v.č.
www.vecernikpv.cz
Tel.: 724 204 436
777 125 551

Náplň práce:
• výroba inzerce pro tisková periodika
• sazba a zlom vydávaných titulů
• výroba bannerů a flash animací
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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

Dnes 1. října 2012
slaví své
55. narozeniny

Dne 25. září 2012
jsme vzpomenuli
1. výročí úmrtí
pana Aloise ŠPIČÁKA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

VZPOMEŇTE

Láska smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 4. října 2012
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa
ZAPLETALA.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera, synové,
rodiče a sestra s rodinou.

NA ZESNULÉ

Dne 30. září 2012
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
paní Lenky
HALOUSKOVÉ
z Prostějova .
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes 1. října 2012
uplyne 8 smutných let,
kdy ne vlastní vinou
zahynul policista
IVO KUČERA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Jaroslava
a synové Ivo a Daniel.
Nepláčeme, že zapadlo
slunce, protože slzy by
nám zabránily vidět
tvoji hvězdu na nebi.

Dne 3. října 2012
si připomeneme
3. smutné výročí
úmrtí
naší milované dcery
a manželky
paní Marie
RŮŽIČKOVÉ,,
RŮŽIČKOVÉ
zdravotní sestry ze
Slavkova u Brna.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
maminka.

Dnes 1. října 2012
uplynulo 8 let
od chvíle, kdy tragicky
zemřel můj manžel
RADOVAN DOBA,
DOBA,
kapitán Policie ČR
v Prostějově.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

A PŘIPOMEŇTE

JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM
ŠIROKÁ NABÍDKA
OZDOBNÝCH RÁMEČKŮ
mladé srdce,
hodně přátel
a žádné vrásky!
Všechno nejlepší
Ti přejí kolegyně
a kolegové.

tel.: 582 333 433,

e-mail: inzerce@
vecernikpv.cz

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:

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

Dne 5. října 2012
uplyne 10 roků,
kdy jsme se navždy
rozloučili s
panem Janem
SKŘIČKOU.
Stále
vzpomíná celá
rodina

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
5. října
v 10.00 hodin

Čas ubíhá
a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 28. září 2012
jsme vzpomenuli 8.
smutné výročí úmrtí
pana Pavla ORAVCE
z Lutotína.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná
manželka Růžena
a dcera Angelika
s rodinou.

Basketbal
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KORUNNÍ PRINC BUDE
HLEDAT NOVOU ROLI
Třikrát v řadě se basketbalisté Prostějova probili do ligového
finále a získali stříbrné medaile. Přitom se marně snažili z
mistrovského trůnu sesadit nymburského krále, i když především v předminulé sezoně jim ke zlatu chyběl malý kousek. Po letním odchodu amerických opor a snížení klubového
rozpočtu se dá jen obtížně odhadovat, jaká bude role Orlů v
novém ligovém ročníku. Vzhledem k obměně kádrů Děčína,
Pardubic a dalších týmů není vyloučeno, že si Hanáci pozici
korunního prince českého basketbalu udrží. Současně je také
možný propad do středních pater tabulky, vyrovnané souboje
s bývalými, papírově slabšími soupeři a otevřený boj o postup
do play off třeba až do posledního zápasu nadstavby.
Záležet bude, kromě potřebného zdraví hráčů, na řadě okolností. Především na tom, jak se hlavně mladí basketbalisté vyrovnají s novou pozicí v týmu. Dostanou více minut a očekává
se, že na sebe vezmou mnohem více zodpovědnosti. Bude to
fuška, ale není to nic nemožného.
V domácím prostředí může dodat potřebné sebevědomí vstřícné publikum. V minulých sezonách se tradičně fanoušci
probudili výhradně v zápasech s Nymburkem a v play off.
Omlazená sestava ale bude potřebovat podporu v každém
utkání. Výhry o dvacet bodů k vidění často nebudou. Spíše
dramatické koncovky a těsné výsledky. A v takových situacích
pomáhají k úspěchu hlasivky domácích příznivců.
Už přípravné zápasy naznačily, že v nové sezoně se bude na co
dívat. Reprezentant Kamil Švrdlík se bude snažit získal svými
výkony nominaci na mistrovství Evropy. Mladé pušky na křídlech se zase pokusí výrazně vylepšit své střelecké průměry.
Noví pivoti Ondřej Kohout a Austin Default počítají s tím, že
provětrají obrany soupeřů. Zkušenější polovina sestavy bude
mít za úkol dodat hře klid a potřebný směr.
Jistě. Nový tým se bude dopouštět chyb. Ale bude hrát se zaujetím a maximálním nasazením. S vůlí vítězit. Už proto si
zaslouží pozornost a podporu.

Představujme hráčský kádr a realizační tým BK Prostějov pro sezónu 2012-2013
Dušan Pandula

#4 Vojtěch Bratčenkov #5 Matej Venta

kariéra:
Humenné (Slovensko),
Inter Bratislava (Slovensko), Nový Jičín (Česko)

narozen: 19.3.1984
váha, výška:
85kg/187cm
post: rozehrávač
národnost: Slovinská

kariéra: BK Prostějov

úspěchy: člen slovenské reprezentace, finalista Mattoni NBL 2009, 2012, finalista ČP
mužů 2010, 2011

úspěchy: Reprezentant na ME 2009 v kategorii U18, finalista Mattoni NBL 2010, 2011,
2012

Roman Marko

Kamil Švrdlík

#8

narozen: 4.9.1986
váha, výška:
92 kg/194 cm
post: rozehrávač
Národnost: Slovenská

#7

narozen: 3.1.1990
váha, výška:
105 kg/206cm
post: pivot
Národnost: USA

kariéra:
Krka Novo Mesto
(Slovinsko), Nový Jičín
(Česko), Nymburk (Česko), Krka Novo
Mesto (Slovinsko), Polzela (Slovinsko)

kariéra:
Colorado Buffaloes
(USA)

úspěchy: finalista ULEB Cupu, vítěz slovinské ligy, vítěz Mattoni NBL, vítěz ČP mužů,
finalista Mattoni NBL 2012

úspěchy: Jako devatenáctý hráč v celé
dlouhé historii soutěže NCAA pokořil hranici
1000b a 500 doskoků

#9 Pavel Slezák

narozen: 25.11.1986
váha, výška:
107 kg/206 cm
post: pivot
Národnost: Česká

#10 Jaromír Bohačík

#11

narozen: 25.8.1984
váha, výška:
82 kg/186 cm
post: křídlo
Národnost: Česká

narozen: 26.5.1992
váha, výška:
90 kg/197 cm
post: rozehrávač/křídlo
Národnost: Česká
kariéra: BK Prostějov

kariéra:
SPU Nitra (Slovensko),
APlusBrno,USKPraha,

kariéra: Proton Zlín
(Česko), Las Palmas
(Španělsko), Vecindario
(Španělsko), Fairleigh Dickinson (USA)

kariéra:
Houseři Brno, BBK
Brno, Nymburk

úspěchy: s Nitrou mistr Slovenska, 2x 3. místo Mattoni NBL

úspěchy: člen české reprezentace, finalista
Mattoni NBL 2012

úspěchy: Reprezentant ČR, 3x mistr ČR, vítěz ČP, finalista Mattoni NBL 2012

úspěchy: Finalista na ME 2008 v kategorii
U16, reprezentant na ME 2009 v kategorii
U18, vítěz ME 2010 v kategorii U18 v divizi B,
finalista Mattoni NBL 2011, 2012

hlavní trenér

asistent trenéra

Mgr. Zbyněk Choleva

Mgr. David Hájek

narozen: 29.3.1968
úspěchy: 4x finalista Mattoni NBL,
2x vítěz Českého poháru,
trenér roku 2012 podle eurobasket.com

narozen: 25.10.1977
úspěchy: 1x finalista Mattoni NBL

BC Kolín

Ondřej Kohout

Předsezónní servis (strany 23 až 25) připravil Ladislav Valný

Avila (Španělsko)

#12 Jaroslav Prášil

#14

narozen: 17.2.1991
váha, výška:
97 kg/204 cm
post: pivot
Národnost: Česká

narozen: 13.4.1980
váha, výška:
90 kg/200 cm
post: křídlo
Národnost: Česká

kariéra:
Sokol pražský (Česko),
Illescas (Španělsko),

kariéra:
Slávia Kroměříž, NH
Ostrava, BK Prostějov

úspěchy: Reprezentant U16, U18, U20

Adresa týmu: BK Prostějov
Za Kosteleckou ul. 51, 796 01 Prostějov
telefon: 582 402 551, 582 337 089
fax: 582 402 551, 582 337 090
e-mail: bkprostejov@gmail.com
web: www.bkprostejov.cz
hala: Sportcentrum-DDM
hraci čas: 18.00 hodin
dresy: domácí BÍLA, venkovní MODRÁ
hlavní sponzoři: Město Prostějov, Olomoucký kraj
tisk: Prostějovský Večerník, Deník, Profit
radio: Fajn Rádio Hity, Rádio Apollo, Rádio Hey!

narozen: 13.5.1991
váha, výška:
84 kg/198 cm
post: křídlo
Národnost: Česká

narozen: 2.7.1984
váha, výška:
96kg/196cm
post: křídlo
Národnost: Slovenská

#6 Austin Dufault

úspěchy: Reprezentace ČR, 2. a 3. místo
v Českém poháru, 4x nominován do All star
game ČR, finalista Mattoni NBL 2010, 2011,
2012

statutární zástupce

generální manažer

sportovní ředitel

fyzioterapeut

masér

PR manažer

Ing. Milan
Matzenauer

Ing. Petr
Fridrich

Michal
Pekárek

Mgr. Michael
Polák

Luděk
Olbert

Richard
Krebs

www.bkprostejov.cz

komentář

tým BK Prostějov
- účastník Mattoni NBL 2012-2013

Horní řada zleva: PR manažer Richard Krebs, fyzioterapeut Michael Polák, Roman Marko, Kamil Švrdlík, Austin Dufault, Ondřej Kohout,
Vojtěch Bratčenkov, Jaromír Bohačík, masér Luděk Olbert
Dolní řada zleva: sportovní ředitel Michal Pekárek, Matej Venta, kapitán týmu Jaroslav Prášil, hlavní trenér Zbyněk Choleva, statutárni
zástupce Milan Matzenauer, asistent trenéra David Hájek, Dušan Pandula, Pavel Slezák, generální manažer Petr Fridrich

PROSTEJOVSKÝ VEČERNÍK - mediální partner klubu

Foto: radek váňa
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Basketbalisté Prostějova se perou nejen se soupeři, ale i finanční krizí. Přesto hodlají znovu urvat ligové finále! Povede se jim tento malý zázrak? Záležet bude i na vás, divácká podpora by totiž měla být větší, než tomu bylo v sezóně předešlé...

O titulu je rozhodnuto
ještě před začátkem ligy

Na nymburskou obhajobu
ligového titulu by se dal vsadit barák. Úřadující šampion
nebude mít opět konkurenci.
Možná několik zápasů prohraje, když bude šetřit opory
během náročné sezony, nebo
na přelomu roku po návratu cizinců z dovolené. Jinak
ovšem bude dominovat.
O další místa se však bude urputně bojovat. Slabší kádry mají
v Prostějově, Děčíně i Pardubi-

cích. Toto trio i tak postoupí do
nadstavbové skupiny A1. Oproti
loňskému roku v ní budou chybět celky Kolína a USK Praha.
Nahradí je ostravská Nová huť a
slovenské Levice.
Do čtvrtfinále soutěže kromě jisté šestice ještě projdou Vysokoškoláci a chomutovští Levharti.
Následující 1. kolo play off nabídne velké bitvy. Každý tým si
bude uvědomovat, že vítězství
v sérii znamená medaili. Vy-

rovnané zápasy rozhodnou lídři
mužstev. Po roce se do semifinále vrátí Pardubice, o finále si
zahraje také Prostějov a Děčín.
Finále bude záležitostí Nymburka a Válečníků ze severu Čech...
Bude tomu skutečně tak? Nebo
máte jiný názor? Diskutovat
můžete na našich internetových
stránkách www.vecernikpv.cz ,
kde od středy najdete zaktualizovaný servis před startem Mattoni NBL.

Orli i po snížení rozpočtu myslí
na ligovou medaili
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S názorem generálního manažera souhlasí také trenér Zbyněk Choleva. Ten očekává, že
liga bude hodně vyrovnaná a
řada zápasů bude končit těsnými výsledky. „Nymburk bude
opět suverénní, rozdíly mezi
ostatními kluby ale velké nebudou,“ odhaduje kouč Orlů.
Po poslední sezoně z pozice
předsedy správní rady BK Prostějov odstoupil Milan Matzenauer, zůstal ovšem jednatelem
klubu. Jeho funkce je zatím stále

neobsazená, o vlastní chod ligového mužstva se stará generální
manažer s realizačním týmem.
„V dnešní době to není pochopitelně jednoduché, ale snažíme
se, aby všechno šlapalo jak má.
Musím říct, že celý realizační
tým se chová naprosto profesionálně. Vnímají realitu a dělají
vše pro úspěch týmu v novém
ročníku Mattoni NBL,“ prohlásil
Fridrich.
Oproti minulé sezoně klub nebude hrát evropské poháry a soustředí se výhradně na ligu a Český
pohár. „Start v pohárech je nad
naše možnosti, což ale není pouze

případ Prostějova. Podobně jsou
na tom také Pardubice, které loni
hrály EuroChallenge Cup,“ poznamenal manažer Orlů.
Vedení klubu chce přitáhnout do
hlediště co největší počet diváků a
především z tohoto důvodu upravilo cenu permanentek. Celoroční
vstupenka přijde na tři stovky, což
je o 400 korun méně než v minulé
sezoně. Ženy a děti do 15 let mají
volný vstup, lístek na jedno utkání
přijde na 50 korun. „Cena permanentky je opravdu výhodná, a proto věřím, že fanoušci náš přístup
ocení svými návštěvami při zápasech. Pro ně chystáme také tradiční
losování o atraktivní ceny v rámci
poločasového programu,“ podotkl
Fridrich.

Americké OPORY VYLÉTLY z hnízda

Hned čtyři hráči opustili Prostějov po zisku stříbrné medaile. Podle očekávání se nepodařilo
udržet Američany Jamara Smitha, Travise Petersona a Yemiho Nicholsona. Do Ostravy navíc
odešel zkušený Rostislav Pelikán.
V průběhu léta si americké opory sehnaly nové angažmá. Travis Peterson upoutal pozornost ukrajinského BK Goverla, Yemi Nicholson se po dvou sezonách přestěhoval do Polska a bude hrát za tým
Energa Czarni. Jamar Smith dokonce zamířil do NBA a bojuje o místo v sestavě Bostonu.
„Všichni u nás odvedli výbornou práci a upoutali zahraniční kluby. Nedalo se je udržet, jejich finanční
nároky byly nad naše možnosti. Takový je sport. Všem přejeme v další kariéře pouze samé úspěchy,“
řekl generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Sestavu Prostějova opustil také Pelikán, který na Haná strávil jedinou sezonu. „Smlouvu jsme uzavřeli
po vzájemné dohodě. Také Rosťovi přejeme v novém angažmá to nejlepší,“ uvedl Fridrich.
Novými hráči se stali rozehrávač Roman Marko, který může alternovat také na křídle, a pivoti Austin
Default a Ondřej Kohout. „Chceme hrát rychlý basketbal a všichni noví basketbalisté do této představy
zapadají,“ uvedl trenér Zbyněk Choleva.

„Chceme dobře reprezentovat Prostějov,“ hlásí Fridrich ÚČET PŘÍPRAVY: čtyři porážky
Maximální nasazení, bojovnost a dravost mladých
hráčů slibuje těsně před startem nového ligového ročníku příznivcům Orlů generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich. Přes velké šetření chce tradiční účastník Mattoni NBL i nadále podávat špičkové výkony a bavit fanoušky kvalitním basketbalem. „Naším cílem je dobrá reprezentace města.
Chceme, aby na nás byli lidé v Prostějově hrdí,“ přeje
si Fridrich.
V minulých sezonách vedení klubu
sebevědomě prohlašovalo, že
Orli míří vysoko a úspěchem
bude pouze postup do ligového finále. Tentokrát je to trochu jiné. Znamená to, že letos tým nemá tak velké
ambice?
„Každý fanoušek basketbalu
ví, že jsme museli snížit rozpočet a že největší opory po
minulé sezoně odešly. Díky
tomu jsme v nové situaci a podobné to je také u dalších ligových týmů. Celá soutěž bude
jiná než v minulých ročnících.
Až mistrovské zápasy ukážou,
jak jsou na tom naši soupeři.
Přesto se medailových ambicí
nevzdáváme. Naši hráči jsou
kvalitní, a proto si myslím, že
v tabulce budeme vysoko.“

Takže není vyloučeno, že se tým opět
probojuje až do ligového finále?
„Je to sport a stát se může všechno. Pochopitelně bychom si
přáli vyhrát v lize co nejvíce zápasů. Ale finále není jednoznačným cílem. Tím je kvalitní hra.
Chceme bavit diváky a dobře
reprezentovat naše město.“
Co Český pohár?
S jakým umístěním
ve druhé nejprestižnější soutěži budete spokojeni?
„Chceme postoupit do finálového turnaje. V minulém ročníku
se nám nedařilo a tým obsadil
čtvrté místo. Nebylo by špatné
posunout se alespoň na stupně
vítězů.“
Basketbal v Prostějově musí šetřit. Cítíte

Rovných deset zápasů odehráli v přípravě na nový ročník Mattoni NBL basketbalisté Prostějova. V šesti dokázali zvítězit, čtyřikrát odešli z palubovky poražení.
„S počtem zápasů jsem spokojený. Deset utkání je odpovídající počet. Výsledkově to ale nebylo ideální. Na některých výkonech se
podepsala skutečnost, že jsme nehráli ani netrénovali kompletní,“
uvedl trenér Zbyněk Choleva.

BK Prostějov – Zlín 91:58
Svitavy – BK Prostějov 83:104
BK Prostějov – Opava 83:96
Prievidza – BK Prostějov 88:80
Prievidza – BK Prostějov 77:92
Opava – BK Prostějov 80:91
BK Jindřichův Hradec – BK Prostějov 86:100
MBK Reiker Komárno – BK Prostějov 94:90
BK Prostějov – Kolín 100:85
28. září: Kolín – BK Prostějov 82:95

Foto: archív Večerníku
v klubu z tohoto důvodu nějakou nervozitu?
„Musím říct, že trenéři, celý
realizační tým i hráči pracují
výborně. Jsou to profíci a myslí

Austin Default
Atletický basketbalista s dobrou
střelou z dálky, který v minulém
soutěžním ročníku hrál univerzitní
soutěž NCAA v Coloradu a poprvé
v kariéře míří do Evropy. V minulé
sezoně patřil mezi nosné hráče svého týmu. Jako devatenáctý basketbalista v historii univerzitního týmu
Colorado Buffaloes pokořil během
jednoho soutěžního ročníku hranici
tisíce bodů a pěti stovek doskoků a
svému celku pomohl po devíti letech k postupu do play off.

Ondřej Kohout
Jeden z největších talentů ročníku 1991 v posledních dvou
sezonách patřil španělské Fuenlabradě. Pravidelně nastupoval
za rezervní třetiligovou Avilu.
Výborný obranář s citem pro
míč. V Prostějově bude mít premiéru v Mattoni NBL, protože
před svým odchodem do Španělska hrál za prvoligový Zlín.
Jeho předností je předvídavost
při doskoku, přes menší váhu
je to typ dravého basketbalisty.

Dostáváme hodně bodů.
To musíme zlepšit, ví hráči

Jednou z nejlepších obran
v lize se v posledních letech
mohli chlubit basketbalisté
Prostějova. Výsledky Orlů
v přípravě ale naznačují, že
především na vlastní polovině
potřebují Hanáci přidat.
Často dostávají jednoduché
koše, ani doskok není zatím
žádnou velkou zbraní týmu.
„V tom se musíme zlepšit.
Třeba loni jsme vyhráli hodně
zápasů díky tomu, že jsme
dostali málo bodů. V obraně
máme na čem pracovat,“ míní
prostějovský pivot Kamil
Švrdlík.
V podobném duchu hovoří také
další basketbalisté. V přípravě

Orli v průměru inkasovali
hodně přes osmdesát bodů
a to není malé číslo. Problémem je velký počet opakovaných střeleckých pokusů po
útočných doskocích soupeřů.
„Nemáme už v sestavě Yemiho
Nicholsona, který pod oběma
koši dominoval a získával
hodně odražených míčů,“
připomenul přínos bývalého
prostějovského hráče Jaromír
Bohačík.
Menší sestava Orlů si musí
zvykat na jiný způsob defenzivy.
V sestavě chybí klasický hráč
na pozici číslo pět. Chybějící
centimetry a kilogramy chce
trenér Zbyněk Choleva nahradit

rychlým přístupem k útočícímu
soupeři a získáváním míčů.
„Nemáme jinou možnost.
Jedině tímto způsobem můžeme
pod vlastním košem uspět.
Nemůžeme
předpokládat,
že naše soupeře pokaždé
přestřílíme,“ uvědomuje si kouč
Orlů.
V závěru loňské sezony Orli
postoupili do finále přes Děčín a
klíčem byla především obrana.
Ani v jednom případě nedovolili soupeři pokořit hranici osmdesáti bodů. „Na to bychom
neměli zapomínat. V moderním
basketbale se zápasy vyhrávají především pod vlastním
košem,“ tvrdí Švrdlík.

Foto: archív Večerníku

říká před startem ligy lodivod Orlů ZBYNĚK CHOLEVA

S průběhem přípravy asi
nejste příliš spokojený.
Je to pravda?
„Bohužel je to tak. Soustředění
bylo v pořádku, počet domluvených zápasů také odpovídal
našim představám. Ale z pohledu vlastního tréninku to už tak
veselé nebylo. Na prstech jedné
ruky bych spočítal, kdy jsme si
mohli zahrát pět na pět. To je
špatně.“

Už na konci léta jste prohlásil, že chcete hrát
rychle. Jak jste zatím spokojený s přechodem vašich svěřenců do útoku?
„Směrem dopředu to není špatné, i když pořád je co zlepšovat.
Někdy zbytečně přidržíme míč
a sami se připravíme o snadné
zakončení do otevřené obrany.
Pořád musím hráčům připomínat, že přihrávka je rychlejší

než běhání s míčem. Horší se
to s návratem pod vlastní koš.
I díky tomu jsme v přípravných
zápasech dostávali hodně bodů.
To se musí zlepšit.“
Ve většině případů jste
jednotlivé přátelské duely prohráli na doskoku. Je to
důsledek změn v sestavě?
„Pochopitelně je znát, že s námi
není Yemi Nicholson. Toho
zkrátka nepůjde nahradit, protože máme menší hráče. Musíme
si pomoci jinak. Agresivitou při
bránění. Musíme to ustát na nohách a získávat míče ještě před
střelou. A to jsme zase zpátky u
rychlosti.“
Cílem týmu je ligová medaile. Je to v silách současné sestavy?
„Troufnu si odhadnout, že nová
sezona bude hodně vyrovnaná. O tom, jestli budou kluby
úspěšné, bude rozhodovat ně-

Věkový průměr týmu
se hodně snížil. Není v
týmu přece jen hodně
mladíků?
„A já jim ještě zvyšuji věkový průměr! (smích) Ale vážně.
Osobně v tom problém nevidím.
Tým je plný kluků, kteří chtějí
ukázat svoji kvalitu. Zkušeností
sice nebudeme mít tolik, ale to se
dá nahradit agresivitou.“
Té bude zapotřebí především v obraně, kde
Orlům pod košem chybí
výšková převaha. Jak se budete
bránit svým soupeřům bez klasického hráče na pozici číslo pět?

„Musíme být důrazní a vytvářet
odpovídající tlak na hráče s míčem ještě před zakončením. Už
při zakládání akcí a rozehrávce.
To může mladým klukům s odpovídající rychlostí vyhovovat.
Musíme k soupeři okamžitě
přistupovat. Být prostě u míče
o půl kroku dřív než soupeř.“
V průběhu přípravy se
vám ale v defenzivě příliš nedařilo. V čem byl
problém?
„Hlavně ve velkém počtu nemocných a zraněných. Vždyť
jsme snad ani jeden týden netrénovali kompletní. S tím by mělo

problémy každé mužstvo. Některé herní situace jsme si nemohli
ani pořádně vyzkoušet. Snad
jsme si smůlu vybrali na celou
sezonu dopředu.“
Také vy osobně jste
část přípravy musel
vynechat. Těsně před
začátkem ligy vás pobolívala
achilovka. Jak je to vážné?
„Není to nic dramatického. Šlo
jen o začínající zánět, který lékaři podchytili včas. Na ligu budu
připravený.“
Do Mattoni NBL
vstoupíte v Ostravě. Co
očekáváte od duelu s
Novou hutí?
„Určitě to nebude tak jednoduché jako v posledním čtvrtfinále
play off, kdy jsme pokaždé o
vítězství rozhodli už v první čtvrtině. V ostravské hale se navíc
hraje špatně. Jde o hodně specifické prostředí. Ale přesto
chceme udělat vše pro úspěšný
výsledek.“

Foto: archív Večerníku

Basketbalistky TJ OP
myslí na postup

Ve středomoravském krajském přeboru bojují od nové sezony o body ženy TJ OP Prostějov, které se po delší odmlce
vrátily na basketbalovou mapu. Tým z velké části tvoří bývalé
odchovankyně prostějovského klubu a díky jeho obnovení má
klub své zastoupení ve všech věkových kategoriích.
„O tom, že obnovíme ženské družstvo, jsme již delší dobu uvažovali.
Když přišla vhodná doba, šli jsme do toho. Podařilo se nám postavit
kvalitní sestavu a věříme, že v krajském přeboru budeme úspěšní,“
doufá předseda basketbalového oddílu TJ OP Ivan Pospíšil.
Soupeřkami Prostějova budou výběry TJ Slavoj Bruntál, TJ Loko
Krnov, OSK Olomouc, TJ Šumperk B, Proton Zlín B a SK UP
Olomouc B. V prvním mistrovském zápase Hanačky dokázaly
v Šumperku porazit domácí sestavu 73:70 a získaly do tabulky
premiérové dva body. Další utkání hrají 19. října proti Bruntálu,
doma se poprvé představí 2. listopadu v utkání proti Zlínu. „Domácí
zápasy budeme hrát na základní škole Horákova,“ poznamenal
Pospíšil, který prozradil také ambice družstva v sezoně.
„Jsme sice nováček soutěže, ale chceme pravidelně vyhrávat.
Vůbec bychom se nezlobili, kdyby se nám podařilo postoupit do
druhé ligy,“ řekl bojovně předseda oddílu.

Hned ve čtrnácti věkových
kategoriích budou o mistrovské body bojovat prostějovská
basketbalová družstva. Do nového ročníku soutěží vstupují
s několika změnami. Tou největší je převedení 1.ligy mužů
z BK Prostějov B na JBC
Brno, soutěž budou nadále
hrát hráči Zlína, Brna a Prostějova v hale Moravské Slavie. Druhou novinkou je vznik
týmu žen. Mládež nemá v soutěžích pouze juniorky, většina
družstev hraje nejvyšší soutěže. Výsledky děvčat budou
k dispozici na stránkách www.
tjopprostejov.cz .
Muži BK Prostějov B budou hrát oblastní přebor Olomouckého kraje. Pod vedením
trenéra Jardy Matěje a jeho
asistentů Ondřeje Remenece a
Marka Petržely se sejde výběr
zkušených starších hráčů, který
bude doplněn o nadějné mladíky, řada z nich má zkušenosti z
dorosteneckých extralig. Cílem
bude boj o špičku tabulky.
Ženy TJ OP Prostějov budou
hrát po delší odmlce oblastní
přebor Olomouckého kraje.

Trenérce Váše Mazalové se podařilo dostat zpět hráčky, které
odešly před lety do Olomouce,
některé z nich hrály 1. ligu žen,
příležitost dostanou i hráčky,
které jsou ve věku juniorek.
Družstvo nemá přehnané ambice, ale všichni by asi rádi viděli
hrát ženský tým i ve vyšší soutěži.

Junioři U19
BK Prostějov
trénují pod vedením Željko Živkoviče a jeho asistenta, kterým
je kapitán prostějovských Orlů
Jarda Prášil. Tým bude hrát dorosteneckou ligu s jediným cílem a tím je postup do extraligy.
V cestě mu však budou stát velice silní soupeři, především Zlín,
dále Valašské Meziříčí, Karviná
a Nový Jičín.
Kadeti U17 BK Prostějov
hrají pod vedením kouče Željko
Živkoviče, kterému dělá asistenta Lukáš Nápravník. Tým
hraje nejvyšší soutěž - extraligu
a cílem je zopakovat skvělé 6.
místo z uplynulé sezony, které
zajišťuje postup do play off.

Kadetky U17
TJ OP Prostějov
postoupily do nejvyšší soutěže.
Jejich pozice bude velmi těžká,
většina klubů tvoří zázemí extraligových týmů, jsou centry talentované mládeže a dokáží přetáhnout talenty z menších klubů.
Pro první sezonu bude pro tým
Pavla Švýcara úspěchem udržení soutěže.

Starší žáci U15 BK Prostějov
budou hrát pod vedením trenéra
Emila Remence a jeho asistenta
Michala Krhovského. Tým se
přes účast v loňském ročníku
extraligy musel zúčastnit kvalifikace a přes zranění klíčových
hráčů vybojoval místo v lize.
Cílem bude opět účast v extralize.
Starší žačky U15
TJ OP Prostějov
se do ligy dostaly jako účastník
MČR. Svěřenkyně Pavla Buriánka a jeho asistenta Zdeňka
Hrabala budou chtít zcela určitě
zopakovat nejenom účast v extralize, ale také postup na MČR.

Mladší žáci U14 BK
Prostějov
hrát kvalifikaci nemuseli.
Výběr trenéra Michala Krhovského a jeho asistenta
Emila Remence nemá výrazné hráčské osobnosti, a proto
už účast v žákovské lize je pro
hráče úspěchem.
Mladší žačky U1
TJ OP Prostějov
budou hrát pod vedením Ivana Pospíšila a jeho asistenta
Zdeňka Hrabala. Tento tým má
jasný cíl - postup do extraligy
i na Mistrovství ČR, hlavním
soupeřem ve skupině by měl
být tým BK Brno, zde budou
proti sobě hrát dva nejlepší
týmy z posledního MČR.
Starší minižáci U13
BK Prostějov
budou hrát oblastní přebor Olomouckého kraje pod vedením
Lukáše Nápravníka. Cíl v podobě vítězství v oblasti je pouze
dílčí, hlavní metou je vybojovat
účast v žákovské lize.

Starší minižačky U13
TJ OP Prostějov
budou hrát stejnou soutěž dívek a zde jsou cíle shodné s
chlapci. Trenér Karel Schneider a jeho asistentka Váša
Mazalová mají velmi silnou
sestavu hráček, navíc v dubnu
se bude v Prostějově hrát kvalifikace o MČR starších minižaček a účastníci mají postup
do ŽL jistý.

Mladší minižáci U12
BK Prostějov
a mladší minižačky U12 TJ
OP Prostějov
budou hrát
smíšený oblastní přebor, tzn.
mohou zde startovat jak týmy
chlapců a dívek , tak i smíšená družstva. Chlapce bude
trénovat Marek Petržela, dívky Váša Mazalová a Karel
Schneider.
Podobná organizace je u
nejmladšího minižactva U11.
Společná soutěž pro chlapce i
dívky umožní dostatek zápasů,
chlapce trénuje Michal Krhovský a Vlastimil Homolka, děvčata pak Martina Kalábová.

Los základní části Mattoni NBL pro sezónu 2012-2013

„Máme kvalitní hráče a ti chtějí vyhrávat. Sami touží po medaili...,“
Příprava před dalším ročníkem Mattoni NBL nebyla
z pohledu prostějovských Orlů bez kazu. Mužstvo
kvůli absenci tří reprezentantů a zdravotním problémům dalších hráčů trénovalo většinou v neúplné
sestavě. Proto pouze naznačilo své možnosti před
začátkem mistrovských duelů. „Především výsledky na začátku sezony se dají jen těžce odhadovat.
Souhra bude chvilku váznout,“ uvědomuje si trenér
Zbyněk Choleva.

Do dalších mistrovských zápasů povede kapitán
Orlů Jaroslav Prášil (na snímku) hodně omlazený
tým. Přesto se dvaatřicetiletý basketbalista neobává nějakého výkonnostního propadu. Také novou
sezonu by rád oslavil ziskem ligové medaile. „Mladí
kluci jsou hladoví po úspěchu. Není důvod, proč by
nám to nemělo vyjít,“ předpovídá Prášil.

Mládežnické týmy chtějí patřit
mezi nejlepší ve svých soutěžích

především na basketbal. Nemůžeme si vyskakovat, ale táhneme za jeden provaz a doufáme,
že tomu budou odpovídat také
výsledky“

Do kabiny Orlů přišla trojice nováčků
Tři nové tváře budou v dalším ročníku Mattoni NBL reprezentovat mužstvo českého úřadujícího vicemistra. Z Kolína
přestoupil rozehrávač Roman Marko, ze Spojených států
amerických přicestoval pivot Austin Default a po dvou letech
ve Španělsku se do České republiky vrátit další podkošový
hráč Ondřej Kohout.
předností je výborná střelba
Roman Marko
trojek. Je členem slovenské
Kvalitní rozehrávač patřil reprezentace. Pětadvacetiletý
mezi opory Kolína, který basketbalista je synem Mirov minulé sezoně překvapi- slava Marka, bývalého kouče
vě získal bronzovou medai- Orlů a současného trenéra
li. V kariéře si zahrál také českého národního týmu do
v Brně a USK Praha. Jeho 20 let.

„Klukům zvyšuji věkový průměr,“ směje se Prášil

kolik faktorů. Jedním z nich
bude zdraví hráčů. To je zkrátka
realita. Nemůžeme si myslet, že
pokud se nám někdo zraní, koupíme jiného basketbalistu.“
A když se Orlům budou
zranění vyhýbat?
„Máme kvalitní hráče a ti chtějí
vyhrávat. Sami touží po medaili. Vesměs jde o bojovníky, kteří

že také v našem týmu. Roman
Marko je už zkušený hráč. Po
návratu ze slovenské reprezenmají srdce a to je naše výhoda. tace má trochu problém s konUž proto si myslím, že medaili dicí. Až ji nabere, bude schopen
můžeme získat.“
ukázat všechny své přednosti.“
Do týmu přišlo několik
nových hráčů. Jak jste
spokojený s posilami?
„Austin Default opakovaně ukazuje, že je kvalitní basketbalista.
Ondřej Kohout má to nejlepší
před sebou a doufám, že to uká-

Už jste hovořil o to, že
očekáváte vyrovnanou
soutěž a také napínavé zápasy. Jak bude důležité vyhrávat
především domácí střetnutí?
„Neztrácet body doma je vždy
základ. To platí u všech týmů.
Proto všichni věříme, že nám
v naší hale budou pomáhat fanoušci. V bouřlivé kulise se
vždy hraje lépe. My budeme
bojovat na palubovce ze všech
sil a doufám, že to příznivci
ocení.“

„Troufnu si odhadnout, že nová sezona
bude hodně vyrovnaná. O tom, jestli budouu
kluby úspěšné, bude rozhodovat několikk
faktorů. Jedním z nich bude zdraví hráčů.
čů.
Nemůžeme si myslet, že pokud se nám
m
někdo zraní, koupíme jiného basketbalistu...“
u...“

Kouč BK Prostějov Zbyněk Choleva
a o tom,
kurencí
jak se jeho tým hodlá srovnat s konkurencí

1. kolo, středa 3. října, 18:00 hodin
ČEZ Basketball Nymburk - Tuři Svitavy, USK Praha - BC
Kolín, Lions J. Hradec - Levharti Chomutov (19:00), NH
Ostrava - BK Prostějov (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - BK JIP Pardubice, Astrum Levice - BK Opava, BK
Děčín volný los

8. kolo, sobota 27. října, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - BK Prostějov, Levharti Chomutov - BK JIP
Pardubice (17:00), BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk
(pátek 26. 10. , 18:00), USK Praha - Astrum Levice (17:30),
Lions J. Hradec - BK Děčín, NH Ostrava - SLUNETA Ústí
nad Labem (17:30), BC Kolín volný los

2. kolo, sobota 6. října, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - BK Opava, BK JIP Pardubice - BK Děčín
(15:00), BK Prostějov - SLUNETA Ústí nad Labem (15:00),
Levharti Chomutov - NH Ostrava (17:00), BC Kolín - Lions J.
Hradec (17:45), ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha (pátek
5. 10. , 18:00), Astrum Levice volný los

9. kolo, středa 1. listopadu, 18:00 hodin
SLUNETA Ústí nad Labem - Tuři Svitavy, BK Děčín - NH Ostrava, Astrum Levice - Lions J. Hradec, BK Opava - USK Praha,
BC Kolín - BK JIP Pardubice (20:00), BK Prostějov - Levharti
Chomutov (18:00), ČEZ Basketball Nymburk volný los

3. kolo, středa 10. října, 18:00 hodin
USK Praha - Tuři Svitavy, Lions J. Hradec - ČEZ Basketball
Nymburk (19:00), NH Ostrava - BC Kolín (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - Levharti Chomutov, BK Děčín - BK
Prostějov, Astrum Levice - BK JIP Pardubice, BK Opava
volný los
4. kolo, sobota 13. října, 18:00 hodin
BK JIP Pardubice - BK Opava (19:30), BK Prostějov - Astrum Levice (20:30), Levharti Chomutov - BK Děčín (17:00),
BC Kolín - SLUNETA Ústí nad Labem (17:45), ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, USK Praha - Lions J. Hradec
(17:30), Tuři Svitavy volný los
5. kolo, středa 17. října, 18:00 hodin
Lions J. Hradec - Tuři Svitavy (19:00), NH Ostrava - USK
Praha (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - ČEZ Basketball
Nymburk, BK Děčín - BC Kolín, Astrum Levice - Levharti
Chomutov, BK Opava - BK Prostějov, BK JIP Pardubice
volný los
6. kolo, sobota 20. října, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - BK JIP Pardubice (19:30), Levharti Chomutov
- BK Opava (20:30), BC Kolín - Astrum Levice (17:45), ČEZ
Basketball Nymburk - BK Děčín (pátek 19. 10. , 18:00), USK
Praha - SLUNETA Ústí nad Labem (17:30), Lions J. Hradec NH Ostrava, BK Prostějov volný los

Foto: archív Večerníku

7. kolo, středa 24. října, 18:00 hodin
NH Ostrava - Tuři Svitavy (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - Lions J. Hradec, BK Děčín - USK Praha, Astrum Levice - ČEZ Basketball Nymburk, BK Opava - BC Kolín, BK
JIP Pardubice - BK Prostějov, Levharti Chomutov

10. kolo, sobota 3. listopadu, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - Levharti Chomutov (19:00), BC Kolín - BK
Prostějov (17:45), ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (pátek 2.11., 18:00), Lions J. Hradec - BK Opava, NH
Ostrava - Astrum Levice (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem
- BK Děčín (neděle 7.11., 20:00), USK Praha volný los
11. kolo, sobota 10. listopadu, 18:00 hodin
BK Děčín - Tuři Svitavy, Astrum Levice - SLUNETA Ústí
nad Labem, BK Opava - NH Ostrava (pátek 9.11., 18:00), BK
JIP Pardubice - USK Praha (pátek 9.11. 18:00), BK Prostějov
- ČEZ Basketball Nymburk (pátek 9.11. 18:00), Levharti
Chomutov - BC Kolín (17:00), BK Lion J. Hradec volný los
12. kolo, sobota 17. listopadu, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - BC Kolín (19:00), ČEZ Basketball Nymburk
- Levharti Chomutov (pátek 6.11., 18:00), USK Praha - BK
Prostějov (17:30), Lions J. Hradec - BK JIP Pardubice (19:00),
SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava (neděle 18.11., 17:00),
BK Děčín - Astrum Levice, NH Ostrava volný los
13. kolo, sobota 24. listopadu, 18:00 hodin
Astrum Levice - Tuři Svitavy, BK Opava - BK Děčín, BK JIP
Pardubice - NH Ostrava (pátek 23.11., 18:00), BK Prostějov
- Lions J. Hradec, Levharti Chomutov - USK Praha (17:00),
BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 23.11., 17:45),
SLUNETA Ústní nad Labem volný los
PŘEDEHRÁVKA - 26. kolo, středa 28. listopadu, 18:00 hodin
Tuři Svitavy - Astrum Levice, BK Děčín - BK Opava, NH Ostrava - BK JIP Pardubice (17:30), Lions J. Hradec - BK Prostějov (19:00), USK Praha - Levharti Chomutov, ČEZ Basketball
Nymburk - BC Kolín (neděle 25.11., 20:00), SLUNETA Ústní
nad Labem volný los

2.1.2013, 18:00), Astrum Levice - USK Praha, BK Děčín 14. kolo, sobota 1. prosince, 18:00 hodin
Lions J. Hradec, SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava
Tuři Svitavy - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 30.11., 20:00), BC Ko- (neděle 6.1.2013, 17:00), BC Kolín volný los
lín - USK Praha (17:45), Levharti Chomutov - Lions J. Hradec (17:00),
22. kolo, středa 12. ledna 2013, 18:00 hodin
BK Prostějov - NH Ostrava, BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí
nad Labem, BK Opava - Astrum Levice, BK Děčín volný los
Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad Labem, NH Ostrava - BK Děčín (17:30), Lions J. Hradec - Astrum Levice, USK Praha - BK
15. kolo, sobota 8. prosince, 18:00 hodin
Opava (17:30), BK JIP Pardubice - BC Kolín, Levharti ChomuBK Opava - Tuři Svitavy, BK Děčín - BK JIP Pardubice, tov - BK Prostějov (17:00), ČEZ Basketball Nymburk volný los
SLUNETA Ústí nad Labem - BK Prostějov (neděle 9.12.,
23. kolo, sobota 19. ledna 2013, 18:00
17:00), NH Ostrava - Levharti Chomutov (17:30), Lions J.
Hradec - BC Kolín (18:30), USK Praha - ČEZ Basketball Levharti Chomutov - Tuři Svitavy (17:00), BK Prostějov
Nymburk (pátek 7.12., 18:00), Astrum Levice volný los
- BC Kolín, BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk
(pátek 8.1.2013, 18:00), BK Opava - Lions J. Hradec, Astrum
16. kolo, sobota 15. prosince, 18:00 hodin
Levice - NH Ostrava, BK Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem
Tuři Svitavy - USK Praha (20:00), ČEZ Basketball Nymburk
24. kolo, sobota 26. ledna 2013, 18:00
- Lions J. Hradec (středa 5.2.2013, 18:00), BC Kolín - NH Ostrava (17:45), Levharti Chomutov - SLUNETA Ústí nad Labem Tuři Svitavy - BK Děčín, SLUNETA Ústí nad Labem - Astrum Le(17:00), BK Prostějov - BK Děčín, BK JIP Pardubice - Astrum vice (neděle 27.1.2013, 17:00), NH Ostrava - BK Opava (17:30),
Levice, BK Opava volný los
USK Praha - BK JIP Pardubice (17:30), ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov (pátek 5.1.2013, 18:00), BC Kolín - Levhar17. kolo, úterý 18. prosince, 18:00 hodin
ti Chomutov (17:45), BK Lions J. Hradec volný los
BK Opava - BK JIP Pardubice, Astrum Levice - BK Pros25. kolo, sobota 2. února 2013, 18:00
tějov, BK Děčín - Levharti Chomutov, SLUNETA Ústí nad
Labem - BC Kolín, NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk BC Kolín - Tuři Svitavy (17:45), Levharti Chomutov - ČEZ
(17:30), Lions J. Hradec - USK Praha (19:00)
Basketball Nymburk (pátek 1.2.2013, 18:00), BK Prostějov USK Praha, BK JIP Pardubice - Lions J. Hradec, BK Opava
18. kolo, čtvrtek 20. prosince, 18:00 hodin
- SLUNETA Ústí nad Labem, Astrum Levice - BK Děčín, NH
Tuři Svitavy - Lions J. Hradec (20:00), USK Praha - NH Ostrava, Ostrava volný los
ČEZ Basketball Nymburk - SLUNETA Ústí nad Labem, BC Kolín - BK Děčín (17:45), Levharti Chomutov - Astrum Levice, BK
Prostějov - BK Opava, BK JIP Pardubice volný los
ÚT
ST
PÁ
SO
NE
Tuři Svitavy
19. kolo, sobota 29. prosince, 18:00 hodin
18:00
18:00
BK JIP Pardubice - Tuři Svitavy, BK Opava - Levharti Cho- Astrum Levice
mutov, Astrum Levice - BC Kolín, BK Děčín - ČEZ Basket- ČEZ Basketball Nymburk 18:00 18:00 18:00 16:00 16:00
18:00
17:00
ball Nymburk, SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha, NH Levharti Chomutov
BK JIP Pardubice
18:00
18:00 18:00
Ostrava - Lions J. Hradec (17:30), BK Prostějov volný los
BK Prostějov
18:00
18:00 18:00
SLUNETA Ústí nad Labem
18:00
17:00
20. kolo, čtvrtek 3. ledna 2013, 18:00 hodin
19:00
18:00
Tuři Svitavy - NH Ostrava (20:00), Lions J. Hradec - SLUNETA BK Lions Jindřichův Hradec
18:00
17:30 17:30
Ústí nad Labem (19:00), USK Praha - BK Děčín, ČEZ Basketball USK Praha
17:45
17:45 17:45
Nymburk - Astrum Levice, BC Kolín - BK Opava (17:45), BK Pro- BC Kolín
BK Děčín
18:00
18:00 18:00
stějov - BK JIP Pardubice, Levharti Chomutov volný los
NH Ostrava
17:30
17:30
BK Opava
18:00
18:00
21. kolo, sobota 5. ledna 2013, 18:00 hodin
BK Prostějov - Tuři Svitavy, BK JIP Pardubice - Levhar- Poznámka: Tabulka obsahuje pouze pravidelné začátky utkání. Začátky konti Chomutov, ČEZ Basketball Nymburk - BK Opava (středa krétních utkání mohou se mohou od těchto hodnot lišit.

začátky utkání

Fotbal
Výsledky MSFL:
FC Fastav Zlín B – 1. FC Slovácko B 1:1 (0:0). Branky:
54. Holík – 90. Košút. Diváci: 118 * FC Hlučín – FC Baník
Ostrava B 1:0 (1:0). Branka: 17. Bogdan. Diváci: 320 * FK
Slavia Orlová-Lutyně – FK Sulko Zábřeh 2:2 (1:0). Branky:
36. Perič, 90. Sobala – 49. Šichor, 61. Pospíšil. Diváci: 351 *
SK Spartak Hulín – 1. SK Prostějov 2:2 (1:0). Branky: 22.
Němec, 64. Řihák – 51. Machálek, 77. Papoušek. Diváci: 350 *
SK Sigma Olomouc B –SK HS Kroměříž 0:1 (0:0). Branka:
89. Havlík. Diváci: 110 * SK Uničov – MSK Břeclav 1:2
(0:1). Branky: 90. Nuc – 5. Šimandl, 82. Filip. Diváci: 227 *
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou – MFK Frýdek-Místek 0:2
(0:0). Branky: 80. Soukup, 86. Teplý. Diváci: 340 * FC Slovan
Rosice – FK Fotbal Třinec 2:1 (2:0). Branky: 21. Pšikal, 34.
Malata – 52. Motyčka. Diváci: 250.

TABULKA MSFL PO 9. KOLE

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

Mužstvo
1.SK Prostějov
Fotbal Třinec
MSK Břeclav
Frýdek - Místek
1. FC Slovácko B
FC Hlučín
Slavia Orlová-Lutyně
SK Sulko Zábřeh
Sigma Olomouc B
Hanácká Slavia Kroměříž
Slovan Rosice
Fastav Zlín B
Spartak Hulín
SK Uničov
Baník Ostrava B
FC Žďár nad Sázavou
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2
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1
1
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1
1
2
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3
1
1
3
4
4
3
3
4
6
6
7
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25:10
21:12
14:6
18:12
13:8
19:15
18:17
14:16
11:15
10:14
9:15
10:16
14:22
5:11
5:28
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17
17
17
16
16
16
14
11
11
10
8
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7
4
2

Eskáčko přivezlo z průměrného Hulína jen bod
V sobotu 6. října od 15.00 hodin prostějovský tým hostí Zlín B a bude chtít vítěznou nápravu

Svými výkony i výsledky
v uplynulých týdnech se fotbalisté 1.SK Prostějov pasovali
na jednoho z favoritů Moravskoslezské ligy, byť jsou jejím
nováčkem. V 8. kole (devátém
hraném) soutěže však trochu
nečekaně ztratili, když na hřišti papírově slabšího soupeře ze
spodních pater tabulky pouze
remizovali. Hulín na rozdíl od
Hanáků nadšeně bojoval a za
své maximální nasazení se dočkal zasloužené odměny.
V základní jedenáctce eskáčka
chyběli kromě dlouhodobě zraněného kapitána Zbožínka také
první gólman Bureš a špílmachr
Zelenka. Bez nich poprvé zakončil v 5. minutě Pospíšil, jehož
hlavička však nebyla moc nebezpečná. Na druhé straně mnohem
výrazněji zahrozil v 18. Laciga
jedovkou těsně vedle, aby o chvíli
později domácí už nekompromisně udeřili. Pácl zachytil odvrácený
míč, nacentroval do ohně a Ně-

mec hlavou vymetl šibenici – 1:0.
Vyrovnání měl po půlhodině hry
taktéž na hlavě Machálek, ale jeho
gólové trknutí skvěle vyškrábl
Dubec. Tím hosté odstartovali
svůj nápor před přestávkou, který
vinou vychýlené mušky opět ne-

zužitkovali Machálek ani Pospíšil
(oba v šancích zamířili nad).
Mírnou ztrátu muži 1.SK dohnali až krátce po změně stran,
kdy agilní Machálek nadvakrát
s trochou štěstí překonal Dubce i vracejícího se Číhala – 1:1.

Jindřich Lehkoživ - Spartak Hulín:
„Kluky musím za dnešní výkon pochválit. Na zápas jsme se těšili a myslím, že vedoucímu mužstvu soutěže jsme byli vyrovnaným soupeřem.
Oba celky byly takřka stoprocentní při využívání brankových příležitostí.
Pro nás je škoda, že jsme nedokázali dvakrát udržet vedení, protože remízou jsme vlastně ztratili dva body. Ale uvidíme, každý bodík se počítá.“

Roman Popelka - asistent trenéra 1.SK Prostějov:
„Při vší úctě k soupeři byl Hulín rozhodně k poražení, to bychom však
museli předvést lepší výkon. Naše hra byla až moc profesorská, bez dostatečného pohybu a větší agresivity. Také jsme dvakrát zachybovali při
bránění standardek, dostat oba góly hlavou po rozích bychom neměli. Remízu a dva ztracené body jsme si zavinili sami. Teď musíme zabrat doma
proti béčku Zlína.“

2:2

Spartak Hulín
1.SK Prostějov

(1:0)

Branky: 22. Němec, 65. Řihák – 51. Machálek, 79. Papoušek.
Rozhodčí: Priesol – Vojkovský, Cieslar. ŽK: Kadlec – Pavlík,
Mazouch. Diváků: 350.

Sestava Hulína:
Dubec - Barcuch, Číhal, Řihák, Václavíček – Dvořáček, Laciga
(31. Lehkoživ), Kadlec, Pácl – Němec (80. Mrhálek), Ševela
(88. Subič).
Trenér: Jindřich Lehkoživ.
Sestava Prostějova::
Kofroň – Hloch, Hunal (75. Zatloukal), Pavlík, Kazár – Hirsch,
Papoušek, Mazouch, Fládr (60. Zelenka) – Pospíšil, Machálek.
Trenér: František Jura.

Srovnání stavu si však Prostějované dostatečně nevážili, což
soupeři podruhé darovalo vedení díky standardní situaci. Dvořáček posadil balón na hlavu
volného Řiháka a v 65. minutě
to bylo 2:1. Favoritovi hrozila
nepříjemná porážka, kterou ne-

celou čtvrthodinu před koncem
odvrátil Papoušek hlavičkovou
tečí stříleného centru Machálka – 2:2. Tým z Hané následně
mohl odvézt všechny tři body,
jenže další příležitost nejlepšího
hráče duelu Machálka prošla
v 87. o fous vedle.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
9. kolo neděle 07.10.2012 15:00
Třinec - Orlová (sobota, 06.10. 10:15), Břeclav - Rosice (sobota,
06.10. 15:00), Kroměříž - Uničov (sobota, 06.10. 15:30), Slovácko B - Sigma Olomouc B (10:15), Prostějov - FASTAV Zlín B
(sobota, 06.10. 15:00), Frýdek-Místek - Hulín (sobota, 06.10.
10:15), Baník Ostrava B - Žďár n Sáz. (10:15), Zábřeh - Hlučín
(15:30)

Muži 1.SK atakují čelo v kanonýrské

soutěži Deníku Sport

Už třetí sezónu probíhají
střelecké soutěže celostátního Deníku Sport v rámci neprofesionálních fotbalových
soutěží ČR. Mužstva i jednotlivci od třetích lig níže zápolí v několika různých kategoriích a vzhledem ke gólové
erupci, kterou po postupu do
MSFL zatím předvádí 1.SK
Prostějov, se ambiciózní hanácký klub a jeho zástupci
drží hodně vysoko.
Velmi příjemně vypadal po
osmi odehraných zápasech
zvláště pohled na pořadí kategorie Nejofenzivnější tým.
Díky tomu, že eskáčko nasázelo v tomto počtu střetnutí
plných sedmadvacet branek

(průměr 3,38!), drželo průběžnou druhou příčku těsně za vedoucím Třincem, tedy hlavním
rivalem též v boji o prvenství
v Moravskoslezské lize.
Kromě toho se daří rovněž individualitám. Útočník Tomáš
Machálek byl s dalšími šesti
hráči v děleném vedení v Soutěži hattricků (zaznamenal
dva) a stejně jako defenzivní
univerzál Petr Pavlík díky šesti
dosaženým gólům figuroval na
12. příčce v soutěži Nejlepší
střelec, kde se záložník Petr
Papoušek dělil o 31. pozici.
To vše platilo před víkendovými duely. Zaútočí prostějovští kanonýři ve zbytku
ročníku 2012/13 ještě výš?

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI
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PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Určické „béčko“ zastavilo rozjetý vlak rezervy 1.SK Prostějov
Určice/jp – Na desáté jubilejní kolo nebudou svěřenci
trenéra Mezuliánika vzpomínat v dobrém. V předchozím průběhu II.třídy OFS

Prostějov totiž neztratili ani
bod, tentokrát však nedosáhli ani na jediný. Vzrůstající
formu a titul „premiérového
pokořitele“ si po těsné výhře

David Mudrý – Sokol Určice „B“:
„Za dnešní výkon musím kluky pochválit, plnili veškeré pokyny,
které jsme si před zápasem řekli. Dali do toho opravdu srdíčko. I bez
posil přijel kvalitní soupeř, který hraje otevřený a útočný fotbal. My
vycházeli z defenzivy, spoléhali jsme na brejkové situace a dvě nám
vyšly. Ta druhá přišla těsně před koncem, soupeř již neměl čas na nějaký zvrat. Toto vítězství budeme chtít potvrdit i v dalších utkáních.“

David Mezuliánek – 1.SK Prostějov „B“:
„První poločas nám herně nevyšel podle představ. Nedařila se nám
kombinační hra, soupeř těžil ze svých brejků. Podařilo se nám jít před
koncem poločasu do vedení, přesto domácí záhy kontrovali. Ve druhém dějství jsme měli místy až drtivý tlak, žádnou šanci se nám však
proměnit nepodařilo. Domácí zahrozili z několika brejků, v samotném
konci zápasu jim jeden úspěšně vyšel. Z prohry není třeba dělat nějaké závěry, jednou to přijít muselo, do dalšího zápasu jdeme rozhodně
s čistou hlavou.“

připsalo béčko Sokola Určic.
V sestavě hostujícího celku
tentokrát nefigurovala žádná
posila z „A“ mužstva, přesto
byli hráči rezervy 1.SK favority utkání. Vždyť v předešlých
devíti kolech neztratili ani
bod a pevně si drželi vedoucí
pozici v tabulce. Z „A“ týmu
se za Určice na hřišti pouze
v první půli objevil Javořík.
Útočné pojetí hry donutilo
domácí převážně k defenzivní
činnosti, ale i oni se z brejků
dostali do zakončení. Hostům
v první půli tolik nevycházely kombinace, akcím chybělo
efektivní zakončení, přesto se
ujala šance ze čtyřicáté minuty,
kdy se po krásné akci dokázal
prosadit Pořízka – 0:1. Ještě do
poločasu však Určice kontrovaly. To se hned za dvě minuty
nemýlil domácí Kouřil a stanovil skóre zápasu po první půli
na 1:1.
Rezerva 1.SK se snažila ve
druhém dějství o vstřelení

Sokol Určice „B“
1.SK Prostějov „B“

2:1
(1:1)

Branky: 42. Kouřil, 89. Halouzka – 40. Pořízka

Sestava Určic:
Pokorný – Kaprál, Buřt, Frehar, Plišťák – Mohelník, Pospíšil,
Dreksler (80. Kadlec), Javořík (46. Berčákú – Kouřil, Halouzka.
Trenér: David Mudrý.
Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Zelinka – Krátký, Ballek, Zelina, Martínek – Ovčáček (70.
Sedláček), Lakomý, Pořízka, Lexa (46. Komárek) – Gryglák,
Jodl. Trenér: David Mezuliánek.

branky, místy si vytvořila obrovskou převahu, domácí se
jejich náporu i se štěstím vždy
ubránili. Užkdyž to vypadalo,
že se soupeři rozejdou smírně,
podnikli domácí další ze svých
brejků, který Halouzka minutu před koncem řádné hrací
doby proměnil a rozradostnil své spoluhráče i domácí
příznivce – 2:1. Určice si tak

připsaly všechny tři body do
průběžné tabulky Okresního
přeboru a potvrzují tak vzrůstající formu posledních týdnů.
Rezerva 1.SK Prostějov si tak
na jubilejní, desáté vítězství
bude muset počkat minimálně
do dalšího zápasu, ve kterém
hostí hráče ze Sokola Zdětín.
Určické béčko zajíždí na půdu
Sokola Držovic.

Velký úspěch na 1. SK Prostějov „U10L na mezinárodním turnaji „Slavnosti fotbalu“ v Teplicích.

LEPŠÍ NEŽ TALENTI Z HANÉ JSOU JEN PRAŽSKÁ „S“
Teplice/pk - Velký třídenní
mezinárodní turnaj v Teplicích za startu pětatřiceti
týmů z šesti zemí Evropy,
kterého se zúčastnil i výběr
1.SK Prostějov „U10“ byl
opravdu oslavou fotbalu.
Pořadatelé pozvali opravdu
hodně kvalitních týmů, které
rozdělili do dvou skupin.
Modrou vytvořili: FC Hradec Králové, FK Baník Most,
MŠK Žilina „B“, Bohemians
1905 Praha, FK Baumit Jablonec, AS Trenčín B, MFK
Košice, SK Kladno, AC Sparta Praha, WKS Slask Wroclav, SK Motorlet Praha, Sigma

Olomouc „A“, FK Junior Teplice „B“ , FC Spartak Trnava,
ŠK Slovan Bratislava „B“,
FC Karlovy Vary, FC Dinamo
Minsk, SG Dynamo Drážďany. Ve druhé žluté skupině
byly kromě 1.SK Prostějov
tyto celky: Slavia Praha, FK
Junior Teplice „A“, AS Trenčín „A“, FC Hradec Králové,
Zbrojovka Brno, ŠK Slovan
Bratislava „A“, FK Mladá Boleslav, FK Tempo Praha, MŠK
Žilina „A“, SK Dynamo České
Budějovice, FC Slovan Liberec, SK Sigma Olomouc „B“,
Jupie Banská Bystrica, PFK
Piešťany, FK Ústí nad Labem,

TSC Eintracht Dortmund,
Skonto Riga.
„Za tři dny jsme se utkali s
každým účastníkem ve skupině, což bylo celkem sedmnáct
zápasů,“ prozradil po návratu
do Prostějova Jan Naicler, jeden z trenérů prostějovského
družstva. Navrch následoval
poslední zápas o celkové umístění s mužstvem, které se umístilo na stejném místě v sousední skupině.
Po prvním dnu byl tým 1.SK
čtvrtý za Slávií, Dortmundem
a Hradcem Králové. Na konci
druhého hracího dne už skončili
žáci Prostějova druzí za Slávií.

V neděli je čekaly poslední dvě
utkání ve skupině a pak boj o
umístění. „Nejprve kluci porazili Teplice 4:1 a pak přišla na
řadu Slavie Praha, takže boj o
první místo ve skupině. V tomto
utkání jsme měli jednoznačně
navrch a soupeře jsme nepustili
téměř za půlící čáru. Bohužel
jsme z toho vytěžili i přes několik nastřelených tyček a břeven
pouze jenom jeden gól. Mladí
Pražané pak z druhé střely, kterou vyslali na naši bránu za celé
utkání, vstřelila vyrovnávací
branku. Naši borci si znovu vytvořili velký tlak a několik šancí
na vstřelení branky, ale trefili

pouze opět brankovou konstrukci. A tak konečný výsledek
1:1 posunul do finále pouze o
jediný bod Slávii Praha,“ konstatoval Naicler.
V boji o třetí místo čekala na
prostějovské hochy Sigma Olomouc „A“, která ve své skupině skončila druhá za Spartou

Praha. Hanácké derby nabídlo
divákům v Teplicích bojovný fotbal se šancemi na obou
stranách s konečným výsledkem 1:1. Rozhodnutí padlo po
třech pokutových kopech, které
vyhráli žáci 1.SK 1:0 a získali
tak konečné 3. místo za dvojicí
pražských "S"!

„Je to opravdu velký úspěch
pro naše barvy na tomto výborném turnaji. Naši kluci ukázali
opět svoji kvalitu a dokázali se
prosadit ve velmi silné mezinárodní konkurenci . Z Teplic si
odváží zcela zaslouženě pohár
a bronzové medaile?“ usmíval
se po návratu Jan Naicler.

Úspěšný výběr 1.SK Prostějov, který vybojoval na prestižním klání v Teplicích bronzovou
příčku. Trenéři zleva: Jan Naicler, Josef Bílek a Matěj Vybíral.
Horní řada zleva: Václav Lachman, David Král, Denis Holub, Jan Naicler, Karel Spáčil, Jaroslav Bokůvka, Tomáš Gottwald.
Spodní řada zleva: Jakub Fabiánek, Josef Bílek, Filip Smilek, Jakub Vyhlídal.
Ležící brankáři: Dominik Smékal a Aleš Kvapil

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
Přebor Olomouckého KFS
vložené 15. kolo: Ústí - Kralice 2:3 (0:1) Páleník, Škařupa
- Vitásek, Petržela, Cibulka p.k.. Velké Losiny - Zlaté Hory
1:4 (1:2) Smrž - Madejcyzk 2, Charalambidis, Škoda.
Konice „A“ - Oskava 1:2 (0:1) Cetkovský - Svačina, Plachý
p.k.. Určice - Litovel 1:0 (0:0) Vodák. Šternberk - 1. HFK
„B“ 2:1 (2:1) Hlaváček 2 - Manina. Dolany - Opatovice
3:1 (2:0) Volf 2,Penc - Goláň. Troubky - Hněvotín 1:2
(1:0) Stoklásek - Novák, Křižan. R: Boháč 100 ČK: Čevela
(Trobky) - Skoumal (Hněvotín), Kozlovice - Želatovice 1:1
(0:1) Dohnal J. - Řehák.
8. kolo: Ústí - Dolany 2:0 (0:0) Páleník,Blažek. Zlaté
Hory - 1. HFK „B“ 2:1 (1:1) Hofmann 2 (2p.k.) - Buček.
Konice „A“ - Troubky 3:1 (1:0) Bednář 2,Směták - Kučera.
Oskava - Kozlovice 2:1 (1:1) Balcar, Knop - Hegr. Kralice Hněvotín 4:3 (3:1) Dočkal, Cibulka, Lehký, Petrásek - Láner
2(2p.k.), Zapletal. Želatovice - Velké Losiny 2:2 (0:0)
Koplík, Venský - Šinogl, Smrž. Litovel - Opatovice 3:1 (3:0)
Kučera, Dokoupil, Šrom - Šigut. Určice - Šternberk 6:2 (3:2)
Los 2(1p.k), Vodák 2, Bokůvka, Vaněk - Hlaváček, Vojtášek.
1. Určice
10 8 2 0 30:11 26
2. Oskava
10 7 0 3 25:13 21
3. Kozlovice
10 6 2 2 22:12 20
4. Konice ‘”A”’
10 5 2 3 17:13 17
5. Šternberk
10 5 1 4 23:21 16
6. Želatovice
10 4 3 3 21:20 15
7. Ústí
10 4 3 3 15:17 15
8. 1. HFK ‘”B”’
10 4 2 4 19:14 14
9. Kralice
10 4 1 5 15:22 13
10. Zlaté Hory
10 3 3 4 15:17 12
11. Litovel
10 3 3 4 15:18 12
12. Velké Losiny
10 2 4 4 20:24 10
13. Troubky
10 2 4 4 15:20 10
14. Hněvotín
10 2 2 6 15:21 8
15. Dolany
10 2 2 6 10:21 8
16. Opatovice
10 1 2 7 10:23 5
I.A sk. „A“ muži:
8. kolo: Jindřichov - Loštice 5:2 (3:0) Vlček J. 2,
Navrátil 2, Tezner J. - Duráček, Pagáč. Písečná - Leština
3:6 (0:2) Slavík 2, Sogel Pa. - Pucher 3, Trunkát 2, Král.
Šumvald - Bludov 1:0 (0:0) Valíček. Mohelnice „B“ Medlov 0:0. Jeseník - Konice „B“ 4:1 (2:0) Kysela 2,
Samolej, Nepožitém - Drešr. Mor. Beroun - Štíty 1:1
(1:0) Komenda - Lakomý. Štěpánov - Troubelice 3:1
(1:1) Rak 2, Tuška - Domes.
1. Medlov
8 6 2 0 19:4 20
2. Jeseník
8 5 2 1 27:12 17
3. Mor. Beroun
8 4 3 1 27:16 15
4. Bludov
8 5 0 3 17:11 15
5. Leština
8 4 1 3 16:15 13
6. Štíty
8 3 2 3 17:13 11
7. Mohelnice ‘”B”’
8 3 2 3 14:18 11
8. Štěpánov
8 3 1 4 15:17 10
9. Konice ‘”B”’
8 3 1 4 15:20 10
10. Loštice
8 2 2 4 11:14 8
11. Jindřichov
8 2 2 4 16:25 8
12. Šumvald
8 2 2 4 13:22 8
13. Troubelice
8 2 0 6 13:19 6
14. Písečná
8 1 2 5 9:23 5
I.A sk. „B“ muži:
8. kolo: Plumlov - Bělotín 2:2 (1:0) Hrstka,Daněček Hanák 2. Slatinice - Klenovice 0:2 (0:0) Slézat,Labounek.
Čechovice - Hlubočky 1:2 (1:0) Jansa - Nguyen,Frýdek.
Kojetín - Bělkovice 1:0 (0:0) Lízal. Dub nad Mor.
- Náměšť na Hané 5:3 (2:1) Šálek 4,Doseděl Heil,Kvapil,Brančík. Nové Sady - Bohuňovice 4:1 (0:0)
Andreev,Melichárek,Škoda,Kopp. Haná Prostějov
- Lipník 1:1 (0:1) Zbožíček - Kovařík. I.B sk. „A“
muži:dohrávka 4.kola. Všechovice - Pivín 2:0 (1:0)
Přikryl,Kozák.
1. Kojetín
8 8 0 0 26:7 24
2. Nové Sady
8 7 1 0 33:4 22
3. Čechovice
8 5 0 3 17:9 15
4. Dub nad Mor.
8 4 3 1 18:13 15
5. Hlubočky
8 4 1 3 14:13 13
6. Klenovice
8 4 0 4 15:13 12
7. Lipník
8 3 2 3 17:11 11
8. Bělkovice
8 3 1 4 10:9 10
9. Slatinice
8 2 3 3 9:18 9
10. Bohuňovice
8 2 2 4 12:21 8
11. Haná Prostějov
8 1 3 4 5:12 6
12. Bělotín
8 1 3 4 9:24 6
13. Plumlov
8 0 3 5 5:15 3
14. Náměšť na Hané
8 1 0 7 7:28 3
I.B sk. „A“ muži:
8. kolo: Býškovice - Radslavice 0:2 (0:1) Samohýl,Krátký.
Všechovice - Beňov 0:3 (0:1) Šeler,Zbořilák,Machač.
Nezamyslice - Pivín 1:1 (0:0) Kratochvíl - nehl.. Tovačov
- Mostkovice 2:0 (0:0) Tvrdý,Rumplík. Lipová - Jesenec
1:1 (0:0) Bross - Klicpera. Hor. Moštěnice - Vrchoslavice
2:2 (0:0) Prachniar 2 - Lacina 2. Hranice „B“ - Kostelec 3:2
(1:2) Ferenc 2,Koňařík - Menšík.
1. Beňov
8 7 1 0 25:6 22
2. Hranice ‘”B”’
8 5 2 1 19:13 17
3. Lipová
8 4 2 2 20:13 14
4. Tovačov
8 4 2 2 17:11 14
5. Všechovice
8 4 1 3 17:14 13
6. Vrchoslavice
8 4 1 3 16:13 13
7. Kostelec
8 4 0 4 18:20 12
8. Hor. Moštěnice
8 3 2 3 16:17 11
9. Radslavice
8 3 1 4 13:15 10
10. Nezamyslice
8 3 1 4 11:16 10
11. Jesenec
8 2 3 3 13:16 9
12. Pivín
8 2 2 4 11:20 8
13. Býškovice
8 1 1 6 10:18 4
14. Mostkovice
8 0 1 7 4:18 1
I.B sk. „B“ muži:
8. kolo: Maletín - Lutín 2:1 (1:1) Michalčák, Havlík - Blechta.
Červenka - Velký Týnec 2:3 (0:2) Vysloužil, Látal - Pospíšil
2, Rozsypal. Kožušany - Slavonín 1:5 (1:1) Psotka Neťuka 3, Korol, Bezděk. Velká Bystřice - Drahlov 7:1 (2:0)
Kryl 2, Najman 2, Kadlec, Gottwald, Lošťák - Kowalczuk.
Protivanov - Brodek u Př. 4:0 (0:0) nehl.. Chválkovice Černovír 1:1 (0:0) Dombi - Dvorský. Haňovice - Doloplazy
2:2 (2:1) Sobota, Přikryl T. - Dočkal, Drábek. Nehlášený
výsledek z 7.kola. Maletín - Velká Bystřice 3:2 (2:1)
Michalčák, Beran, Hohn- Hrabec, Najman
1. Maletín
8 5 2 1 19:15 17
2. Velký Týnec
8 5 1 2 16:12 16
3. Chválkovice
8 3 5 0 16:8 14
4. Slavonín
8 4 2 2 21:14 14
5. Červenka
8 4 1 3 23:17 13
6. Kožušany
8 4 0 4 13:18 12
7. Doloplazy
8 2 4 2 18:15 10
8. Černovír
8 2 4 2 13:13 10
9. Velká Bystřice
8 3 0 5 13:16 9
10. Lutín
8 2 3 3 11:14 9
11. Brodek u Př.
8 2 2 4 14:19 8
12. Drahlov
8 2 2 4 17:26 8
13. Protivanov
8 2 1 5 14:17 7
14. Haňovice
8 2 1 5 12:16 7
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Určice začaly zvolna, i tak schytal Šternberk debakl
Tomáš Los. Přestože si
hráči Šternberku zásluhou
Vojtáška ještě jednou vypracovali náskok, ještě do konce
poločasu to byli právě oni,
kdo dotahoval. Nejprve po
akci z levé strany vyrovnal
Vodák a v poslední minutě a
Losově standardce dorazil do
odkryté brány Vaněk.
Ve druhé půli již excelovalo
pouze jedno mužstvo, a sice
Určice. Po Hochmanově
přičinění se podruhé v utkání
trefil Vodák, pátou branku
připojil Dominik Bokůvka a
deset minut před koncem se
dvougólovým střelcem stal i
Los. Domácí trenér ocenil, že
jeho hráči přehrávali soupeře
ve všech činnostech, od napadání a odebírání balonu až
po kombinaci. „Kdybychom
zakončili všechny šance, zápas by skončil ještě větším
rozdílem,“ podotkl Kučera.

6:2

TJ Sokol Určice
FK Šternberk

(3:2)

Branky: 21. z penalty a 80. Los, 43. Bokůvka, 45. Vaněk,
50. a 55. Vodák – 6. Hlaváček, 27. Vojtášek
Rozhodčí: Kopecký – Knoll, Samek

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petržela, Peka, Vaněk, Ján – Bokůvka, Holly (71.
Javořík), Matoušek, Hochman – Los, Vodák (81. Halouzka).
Trenér: Evžen Kučera.

Určice/jim – Úspěšná série
Určic pokračuje. Vedoucí
tým krajského přeboru
zvítězil potřetí v řadě
a poosmé z posledních
devíti utkání. Po středeční
hubené výhře nad Litovlí
svého dalšího soupeře
nešetřil a nováčkovi ze
Šternberka uštědřil příděl
6:2. Tým vedený Evženem

Kučerou tak zaznamenal
nejvyšší výhru v sezoně,
hosté naopak nejvyšší
porážku.
Úvod
střetnutí
patřil
překvapivě hostům, hned
po pár minutách a zahrávané standardní situaci je
poslal do vedení Hlaváček.
Domácím pomohl pokutový kop, po němž vyrovnal

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice:

„Zaskočili nás dvěma standardními situacemi. První brankou neskončila, druhá již ano. Pak jsme sice vyrovnali, ale po hrubých
chybách jsme dostali na 1:2. To ale od soupeře bylo vše a bylo jen
otázkou času, kdy se prosadíme. Je pravda, že jsme vyrovnali po
sporné penaltě, ale pískalo se. Ve druhé půlce jsme již jednoznačně
byli lepší. Byl to náš nejlepší poločas v této sezoně a kdybychom
zakončili všechny šance, zápas by skončil ještě větším rozdílem.“

OLDŘICH SKLENÁŘ FK Šternberk:

„Byl to velice dobře rozehraný zápas. Do třicáté minuty to vypadalo výborně, dostávali jsme se do šancí, soupeř byl zaskočený.
Pomohla jim penalta a šťastný gól na 3:2. Nechytli jsme začátek
druhého poločasu, kdy nám přidali další dva góly, a bylo po zápase. Je to kruté, ale potrestali naše chyby v rozehrávce.“

í ho
h však
š k mrzely
l chyby
h b
Více
v obranné části ústící ve dvě
inkasované branky.
Určice si díky výhře upevnily první pozici a po
zaváhání Kozlovic vedou
po deseti kolech již o pět

b dů před
ř d Oskavou,
Ok
j k
bodů
jako
první navíc dosáhly bilance
třiceti nastřílených branek.
Šternberk se i přes debakl
udržel v horní polovině
tabulky, byť klesl o jeden
stupínek na páté místo.

Konice se dočkala, výstavními trefami rozhodl Bednář
Konice/jim – Podruhé v
sezoně vstřelila Konice tři
branky a stejně jako proti
Zlatým Horám z toho byly
tři body. Domácí nezaskočilo ani vyrovnání brzy po
změně stran a dvěma góly
kolem šedesáté minuty si
zajistili pátou výhru v sezoně.
O konické vítězství se dvěma skvostnými momenty
zasloužil zejména Jan Bednář. Nejprve umě zakroutil
přímý volný kop, ve druhém
poločasu pak za stavu 1:1
další krásnou střelou vrátil
domácím vedení. A jednalo

se to pozitivně projevilo. „V
páté minutě jsme měli tři
gólové šance. Až to začne
(1:0)
padat, budeme dávat pět šest
gólů jako Určice,“ těší se
Jedlička.
Branky: 22. a 56. Bednář, 63. Směták – 49. Kučera
Nyní má radost především ze
Rozhodčí: Válek – Chládek, Hampl
tří bodů a napravení dojmu
z poslední doby. „Zaváhali
Sestava Konice:
jsme ve dvou vložených střeKmecik – Rus, Řehák, Růžička (80. Malínek) – Cetkovský,
dách. Řekl bych, že sezona se
Kořenovský (64. Dostál), Klobáska, Bednář, Schön – Smětím zlomila. Prohrát v Želaták, Novotný.
tovicích ani doma s Oskavou
Trenér: Roman Jedlička.
jsme neměli. Soutěž bude ještě vyrovnanější, ale šest bodů
je moc,“ litoval ztráty na čelo mu za měsíc, teď dělí první posledním Dolanům, týmu s
a zejména vedoucí Určice. a čtvrtý celek devět bodů. O nejhorším útokem a čtvrtou
Souboj s lídrem se na progra- víkendu jedou Koničtí k před- nejhorší obranou.

se o vítěznou ránu. Brzy po
něm využil odraženého míče
Jan Směták a svou již čtvrtou
brankou v sezoně vedení pojistil.
„Myslel jsem, že když jsme
dali první gól, nebude pochyb o tom, kdo vyhraje.
Jenže nejsme schopni je dorazit. Oni náhodně vyrovnali
a nastalo klasické trápení,“
povzdechl si přes výhru konický trenér Roman Jedlička.
Před utkáním hráčům připomněl, že se blíží 6. říjen a s
ním konec přestupního období i možnost výměny na
poslední chvíli, a na výkonu

3:1

Sokol Konice
FK Troubky

Kralice v Ústí prohrávaly, výhru jim zajistil

Zdeněk Petržela

Ústí, Kralice na Hané/jim
– Ještě deset minut před
koncem platil mezi Ústím a
Kralicemi stav 2:1. Pak ovšem
hosté zabrali a dvěma krásnými brankami otočili na 3:2.
Nejprve vyrovnal povedeným
lobem Vitásek, v poslední
minutě pak z přímého kopu
rozhodl Zdeněk Petržela.
Kralice díky nim podruhé v
sezoně vyhrály a posunuly se
blíž středu tabulky.
Do vedení se hosté dostali zásluhou Cibulkovy penalty po faulu na Lehkého, na gól do šatny
dokázali domácí zkraje druhé
půlky dvěma góly odpovědět.

hosté vyrovnat a z poslední akce
utkání i rozhodnout. To se jim
podařilo a pár dní po smolné
porážce v Opatovicích získali
tři body z venku. „Byl to zápas
sto a jedna oproti Opatovicím.
Tam se nám nedařilo nic, tento
nám ale po herní stránce vyšel.
Sice jsme inkasovali dva góly,
ale po kondiční stránce to hráči
zvládli celých devadesát minut
a od sedmdesáté měli navrch.
Zaslouženě jsme to otočili a
odvezli si tři body,“ vyzdvihl
Gottwald. Radost mu udělala
i trojice rozhodčích, pískali, co
bylo.
Pro utkání nemohl počítat se

Nejprve Cibulka nezvýšil na 2:0
a Ústí z protiútoku vyrovnalo,
následně ztratil Lehký míč a
brejk tři na dva domácí taktéž
úspěšně zužitkovali.
„O poločase jsem kluky
upozorňoval, že pokud tady
prohrajeme, bude to jen po
našich chybách. Ústí totiž hrálo
jen na nakopávané balony odkudkoliv. Musel jsem udělat
určitě změny a soupeř si během
dalších pěti minut vypracoval
dvě gólovky. Kdyby nás potrestal, tak bychom určitě odjížděli s
porážkou,“ pochválil kralický
trenér Petr Gottwald gólmana.
V osmdesáté minutě tak mohli

Krajský přebor starší dorost
8. kolo: Konice - Čechovice 3:2 (1:2) Gottwald,Drešr,Šobáň
- Pírek,Němeček. 1.FC Vikt. Přerov - Šternberk 1:3 (1:3)
Vychodil - Kaluža 2,Sláma. Mohelnice - Nemilany 2:0 (2:0)
Rozman,Marák R.. Velký Týnec - Černovír 3:2 (1:2) Horák
P.,Coufal,Zmrzlina - Kesler,Dvorský.
.
1. Mohelnice
8 6 0 2 27:11 18
2. Šternberk
8 5 1 2 23:15 16
3. Nemilany
8 5 0 3 27:10 15
4. Konice
8 4 1 3 12:18 13
5. 1.FC Vikt. Přerov
8 4 0 4 17:17 12
6. Velký Týnec
8 3 3 2 22:29 12
7. Černovír
8 1 1 6 15:26 4
8. Čechovice
8 1 0 7 14:31 3

Krajský přebor mladší dorost
7. kolo: Mohelnice - Nemilany 14:0 (7:0) Ryba
P. 3,Ryba D. 2,Marák R. 2,Urbášek 2,Srdýnko
2,Coufal,Pauliny,Marák J.. Konice - Čechovice 2:6
(1:2) Vogl,Nedopil - Bílý 3,Vincourek 2,Wolker. Velký
Týnec - Černovír 2:0 (2:0) Coufal T.,Charvot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

7
7
6
7
7
7
7

6
5
4
3
2
1
0

1
1
2
0
1
0
1

0
1
0
4
4
6
6

26:8
37:5
24:8
14:17
11:18
6:40
6:28

19
16
14
9
7
3
1

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
Moravskoslezská liga dorostu U-17
8. kolo: SFC Opava - Kroměříž 5:3, Zbrojovka Brno - Baník
Ostrava 2:1 (2:0), Fotbal Třinec - Hodonín 1:2 (1:0), MSK
Břeclav - 1.SK Prostějov0:2, Frýdek-Místek - FC Hlučín 2:0
(0:0), Sigma Olomouc - Fastav Zlín 2:1 (0:1), MFK Karviná
- 1.SC Znojmo 9:1 (3:0), Vyškov - 1.FC Slovácko 0:5 (0:1),
Vysočina Jihlava - HFK Olomouc 0:3 (0:2)
1.FC Baník Ostrava
11 9 1 1 54:12 28
2.FC Vysočina Jihlava
12 9 1 2 39:12 28
3.SK Sigma Olomouc
11 9 0 2 44:7 27
4.FC Zbrojovka Brno
12 8 2 2 40:15 26
5.MFK OKD Karviná
11 8 2 1 29:15 26

6.1.FC Slovácko
7.Slezský FC Opava
8.FC Fastav Zlín
9.1.SC Znojmo
10. SK Slavia Kroměříž
11. RSM Hodonín
12. MFK Frýdek-Místek
13. 1.HFK Olomouc
14. FK Fotbal Třinec
15. Městský SK Břeclav
16. 1.SK Prostějov
17. FC Hlučín
18. MFK Vyškov

10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

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

1
2
3
5
5
5
7
6
8
9
9
8
10

49:8
30:18
40:18
26:39
16:41
16:26
14:26
13:43
14:31
14:43
12:45
10:30
4:35

23
23
17
14
14
12
10
9
7
6
6
5
3

Sokol Ústí
FC Kralice na Hané

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

Sestava Kralic:
Urbánek – Vitásek, Martinka, Neoral, Chvojka – Cibulka,
Kocourek, Dočkal, Vybíhal (65. Z. Petržela), Jamrich (80.
Jano) – Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

zraněným Valtrem, Trnavský byl
v práci, Šín je zraněný, Martinec
měl angínu, zcela fit nebyl po
angíně ani Radek Jano. „Počítal
jsem s ním do základu, ale když
jsem viděl, že mu nemoc vzala
tolik sil, řekl jsem mu, že tam

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

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

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

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

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

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

Okresní přebor mladších
žáků
4.kolo: Klenovice-Plumlov. nenahlášeno
8.kolo: Bedihošť-Nezamyslice 5:6, KlenoviceOlšany 1:5, Otaslavice-Haná Prostějov 2:4,
Brodek u PV-Přemyslovice 0:5, Brodek u KoniceKralice 1:4, Pivín-Plumlov 5:1.
1.
2.
3.
4.

Čechovice
Olšany
1.SK Prostějov
Pivín

(0:1)

Branky Kralic: 44. Cibulka z penalty,
81. Vitásek, 90. Z. Petržela
Rozhodčí: Horák – Polanský, Motlíček

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

2:3

7
8
8
8

7
6
5
5

0
1
2
1

0
1
1
2

45:7 21
50:21 19
54:19 17
40:20 16

naskočí, jen když bude potřeba.
A potřeba bylo v osmdesáté
minutě, kdy Jamrich už opravdu nemohl,“ zmínil trampoty
Gottwald. Štěstí se k němu nakonec přiklonilo a všechny body
zamířily na západ.

Moravskoslezská liga dorostu U-19
9. kolo: Vítkovice 1919 - Frýdek-Místek 0:3 (0:1), Kroměříž MFK Karviná 1:5 (0:2), Hodonín - Sigma Olomouc 0:0 (0:0),
HFK Olomouc - Vyškov 2:2 (1:0), FC Hlučín - SK Líšeň 1:2
(1:1), 1.SK Prostějov - HFK Třebíč 1:2 (1:1), 1.SC Znojmo Fotbal Třinec 1:1 (0:0)
1. MFK OKD Karviná 9 8 0 1 26:11 24
2. MFK Frýdek-Místek 9 7 0 2 22:12 21
3. SK Sigma Olomouc 9 6 2 1 28:6 20
4. 1.SC Znojmo
8 4 3 1 16:11 15
5. SK Líšeň
9 5 0 4 14:13 15
6. SK Slavia Kroměříž 8 5 0 3 14:15 15
7. RSM Hodonín
8 3 3 2 12:9 12
8. 1.SK Prostějov
8 3 1 4 14:16 10
9. FC Hlučín
8 2 2 4 11:16 8
10. FC Vítkovice 1919 8 2 2 4 3:11 8
11. 1.HFK Olomouc
8 2 2 4 10:22 8
12. MFK Vyškov
9 1 4 4 13:15 7
13. FK Fotbal Třinec
8 1 2 5 5:11 5
14. Horácký FK Třebíč 9 1 2 6 14:25 5
15. Městský SK Břeclav 8 0 3 5 7:16 3
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přemyslovice
Kralice
Otaslavice
Haná Prostějov
Nezamyslice
Brodek u PV
Klenovice
Bedihošť
Plumlov
Brodek u Konice

8
8
8
8
8
8
7
7
6
9

4
4
4
3
3
3
1
1
1
1

2
0
0
2
2
0
1
1
0
0

2
4
4
3
3
5
5
5
5
8

33:29 14
21:29 12
20:28 12
29:31 11
37:48 11
12:25 9
21:27 4
23:45 4
12:20 3
7:55 3

Kanonýři: 18 - Ježek Jan (Pivín), 12 - Pospíšil
Antonín (Olšany), 11 - Pátek Tomáš (Klenovice),

www.vecernikpv.cz

Víkend v číslech
II.třída
8.kolo: Čechovice "B"-Držovice 6:2 (3:1), Klváček
3, Bilík, Chmelík, Klimeš - Chlup, Hrubý, Určice B-1.
SK Prostějov B 2:1 (1:1), Halouzka, Kouřil - Pořízka,
Zdětín-Kralice B 4:1 (3:0), Řehulka 2, Keluc, Urban
- Petržela, Vyšovice-Olšany 1:4 (0:2), Dudík - Kos
2, Antoníček, Soldán, Otaslavice-Otinoves 4:3 (3:2),
Kaláb 3, Hrazdíra - Konečný 2, Zapletal, Haná
Prostějov B-Hvozd 3:4 (3:2), Vybíhal 3 - Muzikant 2,
Poles, Vánský, Smržice-Přemyslovice "A" 1:3 (1:1),
Klus - Konečný, Konečný, Tyl, Brodek u PV-Vrahovice
1:5 (0:0), Piňos - Farný 3, Doležel, Dvořák.
15. kolo: Otinoves-Čechovice "B" 1:2 (0:1), Zapletal
- Klimeš.
1. 1.SK Prostějov B10 9 0 1 38:10 27
2. Hvozd
10 8 0 2 34:21 24
3. Čechovice "B" 10 6 1 3 22:11 19
4. Olšany
10 6 0 4 21:22 18
5. Určice B
10 6 0 4 20:28 18
6. Smržice
10 5 2 3 27:14 17
7. Brodek u PV 10 5 1 4 29:23 16
8. Otaslavice
10 4 4 2 21:18 16
9. Vrahovice
10 4 2 4 21:16 14
10. Zdětín
10 4 2 4 22:28 14
11. Otinoves
10 4 1 5 26:25 13
12. Přemyslovice "A"10 3 2 5 22:24 11
13. Držovice
10 2 2 6 19:34 8
14. Haná Prostějov B10 1 2 7 14:27 5
15. Kralice B
10 1 2 7 13:27 5
16. Vyšovice
10 1 1 8 9:30 4
Kanonýři: 15 - Zapletal Petr (Otinoves), 8 - Piňos
David (Brodek u PV), 7 - Keluc Lubomír (Zdětín),
Poles Zbyněk (Hvozd), Vánský Jiří (Hvozd)
III. třída
8.kolo: Dobromilice-Němčice 2:1, Vícov-Bedihošť
3:0, Zdětín B-Ivaň 3:4, Pavlovice-Ptení 2:0, Horní
Štěpánov-Mostkovice B 5:2, Tištín-Kostelec B
5:0, Nezamyslice B-Pivín B 6:2, Brodek u KoniceVrahovice B 4:2.
1. Dobromilice 10 7 2 1 29:15 23
2. Horní Štěpánov 10 7 1 2 29:10 22
3. Bedihošť
10 7 1 2 29:15 22
4. Němčice
10 7 0 3 43:11 21
5. Nezamyslice B 10 6 1 3 24:11 19
6. Pavlovice
10 5 3 2 17:12 18
7. Tištín
10 5 1 4 29:17 16
8. Vícov
10 4 2 4 16:16 14
9. Ptení
10 4 2 4 20:21 14
10. Zdětín B
10 4 1 5 19:18 13
11. Mostkovice B 10 4 0 6 17:20 12
12. Vrahovice B 10 3 1 6 18:32 10
13. Pivín B
10 3 1 6 17:36 10
14. Kostelec B
10 3 0 7 14:25 9
15. Brodek u Konice10 1 2 7 13:34 5
16. Ivaň
10 1 0 9 8:49 3
Kanonýři: 19 - Bosák David (Němčice), 12 - Musil
Martin (Bedihošť), 8 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice),
branky:.
IV. třída
8.kolo: -Brodek u PV B, Doloplazy-Hrubčice 7:5,
Biskupice-Tvorovice 2:3, Čechy pod Kosířem-Malé
Hradisko 7:2, Protivanov B-Plumlov 1:2, Jesenec
B-Skalka 2011 0:2, Otaslavice B-Přemyslovice B 1:0,
Kladky-Želeč 5:2.
1. Skalka 2011 10 9 0 1 43:12 27
2. Plumlov
9 8 1 0 37:10 25
3. Tvorovice
9 6 1 2 24:18 19
4. Doloplazy
10 6 0 4 27:30 18
5. Protivanov B 8 4 2 2 24:11 14
6. Otaslavice B 8 4 2 2 19:12 14
7. Kladky
9 4 1 4 27:27 13
8. Biskupice
10 3 3 4 26:22 12
9. Jesenec B
9 3 3 3 12:12 12
10. Čechy p. K.
9 3 1 5 24:28 10
11. Přemyslovice B 10 3 1 6 8:22 10
12. Hrubčice
9 1 3 5 17:25 6
13. Malé Hradisko 9 2 0 7 12:28 6
14. Brodek u PV B 9 2 0 7 10:35 6
15. Želeč
10 1 2 7 17:35 5
Kanonýři: 9 - Kučera Jakub (Plumlov), Křeček David
(Kladky), 8 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 7 - Vybíhal
Radek (Protivanov B),
Okresní přebor dorostu
8.kolo: Dobromilice-Volno, Smržice-Plumlov 3:0,
Přemyslovice-Němčice 0:11, Nezamyslice-Pivín 2:1,
Vrahovice-Protivanov 2:6.
1. Nezamyslice 5 4 1 0 14:6 13
2. Němčice
4 3 1 0 24:3 10
3. Protivanov
4 3 1 0 21:6 10
4. Vrahovice
5 2 1 2 25:14 7
5. Plumlov
4 2 1 1 6:6 7
6. Pivín
4 2 0 2 9:5 6
7. Smržice
5 1 1 3 7:12 4
8. Dobromilice
4 0 0 4 4:21 0
9. Přemyslovice 5 0 0 5 3:40 0
Kanonýři: 6 - Závodský Michal (Vrahovice), 5 Richter Patrik (Vrahovice), 4 - Chlud Lukáš (Pivín),
Grmela Marek (Protivanov), Kopřiva Radek
(Němčice), Kratochvíl Jakub (Nezamyslice)
Okresní přebor žáků
8.kolo: Vyšovice-Volno, Určice-Držovice 5:1,
Dobromilice-Protivanov 2:1, Kostelec-Kralice 3:0,
Brodek u PV-Pivín 0:9, Smržice-Volno, PlumlovVrahovice.
1. Pivín
7 5 2 0 38:3 17
2. Protivanov
6 4 1 1 28:6 13
3. Dobromilice
5 4 1 0 18:9 13
4. Kostelec
7 4 0 3 25:14 12
5. Smržice
6 4 0 2 14:11 12
6. Určice
5 3 0 2 14:10 9
7. Držovice
6 2 1 3 15:21 7
8. Vyšovice
7 2 1 4 14:26 7
9. Plumlov
4 2 0 2 8:7 6
10. Kralice
7 1 0 6 8:29 3
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV 6 0 0 6 2:31 0
Kanonýři: 9 - Makoš Josef (Pivín), 8 - Holomek Marek
(Vyšovice), 7 - Hruban Dominik (Kostelec), branky:.
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Hokejisté Prostějova nejdříve hodovali ve ValMezu, aby vybouchli v prestižním duelu...
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 3. kole

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

Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
2
3

14:4
15:13
16:16
11:7
11:11
13:14
10:9
9:10
12:19
7:15

9
6
6
5
5
5
4
4
1
0

kam za hokejem....
4. kolo, středa 3. října, 18:00 hodin: HC Slezan Opava - VHK
Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Baník Karviná, HC Zubr
Přerov - HC Frýdek-Místek, HC RT Torax Poruba - LHK Jestřábi
Prostějov, HC AZ Havířov 2010 - HC Nový Jičín
5. kolo, sobota 6. října, 17:00 hodin: HC Slezan Opava - HC Bobři
Valašské Meziříčí (15:00), LHK Jestřábi Prostějov - HC AZ Havířov 2010, HC Frýdek-Místek - HC RT Torax Poruba, HC Baník
Karviná - HC Zubr Přerov, VHK Vsetín - HC Nový Jičín (17:30)

Čestné buly vhodil
Ladislav ŽUPANIČ
Prostějov/son - Také druhý domácí zápas Jestřábů v novém soutěžním ročníku 2012/13 měl zajímavou předehru. Tentokrát se
jednalo o čestné vhazování, které provedl známý herec a kandidát do Senátu ČR Ladislav Županič.
„Jsme rádi, že úvodní buly našeho utkání vhodila taková osobnost. Pan Županič jako jeden z mála politiků jasně deklaruje přímou podporu sportu místo toho, aby se až následně cpaly peníze
do boje s drogami a podobně, když už je pozdě,“ uvedl předseda
LHK Prostějov Michal Tomiga.

DIVÁCKY PROBĚHLO TŘASKAVÉ DERBY NAPROSTO V KLIDU
Do hlediště dorazily na Přerov necelé dvě tisícovky fanoušků. Kolik přijde v sobotu na Havířov?

Jako bezpředmětné se ukázaly být obavy z možných diváckých incidentů v souvislosti s hokejovou
bitvou rivalských Jestřábů a Zubrů. Sobotní derby
na prostějovském zimním stadiónu se tentokrát
obešlo bez jakýchkoliv excesů v ochozech či blízkém okolí.
Prostějov/son
Za klidný průběh lze vděčit
zejména jedné klíčové okolnosti: už delší dobu (po několika nemilých událostech
v minulosti) perfektně funguje
organizace rizikových duelů
v součinnosti s pořadatelskou
službou i s policejními složkami. Díky důslednému oddělení
obou fanouškovských táborů
se příznivci vůbec nedostanou
k sobě a tím jsou už v zárodku
eliminovány možné střety. Ani
tentokrát se tudíž nic nepřístoj-

ného nestalo, hanlivé pokřiky
s vulgárním obsahem patří
k asi nezničitelnému koloritu během soubojů Prostějova
s Přerovem.
Otázkou je, zda se podobně
v klidu odehraje též utkání
LHK proti Havířovu (sobota
6. října od 17.00 hodin). Fandové AZ jsou totiž o poznání
radikálnější a nebezpečnější
než vyznavači Zubrů, z jejich
strany tedy hrozí větší odpor
k přísně nastaveným pravidlům. Na druhou stranu je
pravděpodobné, že se na ha-

Prostějov/son - Muži LHK
Prostějov
jasně
podlehli
Přerovu již dvakrát během
přípravy a lépe nepochodili
ani v prvním vzájemném mistráku letošní sezony. Přitom do
utkání 3. kola 2. ligy Východ
šli po dvou osmibrankových
vítězstvích s plným počtem šesti
bodů na kontě, zatímco soupeř
získal bodíky jen dva. Sobotní
derby hanáckých soků však
patřilo jednoznačně hostům,
kteří uhájili čisté konto a rozdílem třídy odvezli prestižní
triumf.
Ani do derby nenaskočilo kvarteto
borců LHK, hostujících z Olomouce (Peštuka, Paška, Smejkal,
Žajgla). A proti přerovské kvalitě
citelně chybělo, byť zpočátku mělo
střetnutí vyrovnaný průběh. Oba
celky si hlavně dávaly pozor na
zadní vrátka, takže se deset minut
nic zajímavého nedělo. Až v 11.
uhodilo, když Sakrajda přihrál
naprosto volnému Kolářovi a ten
bekhendem přehodil skládajícího
se Vrbu – 0:1. Vyrovnat mohli
Jestřábi zanedlouho v přesilovce,
jenže
Jedličkovo
gólové
zakončení skvěle zneškodnil
Vojtek. Na druhé straně zastavil
tutovku Sakrajdy obětavý zákrok
obrany a samostatný nájezd Goiše
výtečný zákrok Vrby. To už se hrál
mnohem zajímavější hokej, což
dokumentovaly dvě neproměněné
možnosti Černého i opakovaně
neúspěšné výpady Zachara v oslabení.

Očima trenéra 0 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOVV
HC ZUBR PŘEROV
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Já si myslím, že konečné skóre úplně neodpovídá vývoji
zápasu. Přerov byl o krůček lepší, ale my jsme si v prvních
dvou třetinách vypracovali několik šancí. Ty však zůstaly
neproměněny a naopak jsme znovu dělali – stejně jako
v předchozích utkáních – neskutečné chyby v obranné
činnosti. Hlavně bylo vidět, že Přerov má zkušené mužstvo
především směrem dozadu. V naší sestavě naproti tomu hraje pět nebo šest
mladých kluků, kteří toho zatím nemají moc za sebou. Což se v klíčových
momentech projevilo. Hosté se při jednogólovém vedení trochu zatáhli a
čekali na brejky i šance, jež přišly. Jejich proměnění následně rozhodlo.“

Pavel SEDLÁK - HC ZUBR Přerov:
„Ze začátku to bylo z naší strany dost nervózní utkání asi
proto, že jsme minule doma s Novým Jičínem zbytečně
ztratili bod. Tohle se přeneslo do dneška a soupeř měl v první
polovině střetnutí hodně šancí. My jsme působili zakřiknutým
dojmem, naštěstí tým podržel brankář Martin Vojtek. Pomohl
nám první i druhý vstřelený gól, výkon mužstva šel postupně
nahoru. A v závěru už jsme duelu jasně dominovali. I když jsme po zpackaném
Jičínu necítili roli favorita, jeli jsme sem jako obvykle vyhrát. Pro tohle derby
není vůbec důležité postavení v tabulce, vždy se bojuje na krev. A že jsme tady
vysoko zvítězili v přípravě, to podle mě také nehrálo žádnou roli. Dnes byla
úplně jiná situace hlavně tím, že se bojovalo o body.“

Herní procitnutí ze závěru úvodní třetiny Prostějovany povzbudilo natolik, že po přestávce
pokračovali ve zvýšené aktivitě.
Z tlaku rezultovaly nebezpečné
střely Handla, Kumstáta či Duby,
Stráněl jel dokonce sám na Vojtka. Ten ale nic nepustil za svá
záda a poté přihlížel Sedlákovým
výpadům z protiútoků, při nichž se
zase vyznamenal Vrba. Osud zápasu každopádně visel na vlásku
a zhoupnout váhy na svou stranu

se klíčově povedlo hostům. V 34.
minutě vypálil Brančík, načež nehlídaný Ditrich pohodlně doklepl
do odkryté brány – 0:2.
Za daného stavu se dalo čekat, že
Jestřábi v poslední části ještě zkusí
s nepříznivým výsledkem něco
udělat. Bohužel se na nic nezmohli
a závěrečná perioda jednoznačně
patřila dominujícím Zubrům.
Z převahy nejprve Kundrátek
orazítkoval tyč, aby zkraje 48.
minuty definitivně rozhodl Sakra-

5

0:1

0:1

0:3

Branky a nahrávky: 11. Kolář (Sakrajda, Kundrátek), 34. Ditrich
(Brančík, Ferenc), 48. Sakrajda (Ditrich), 55. Ditrich (Brančík, Kolář),
59. Sprušil z trestného střílení. Rozhodčí: Škrobák – Hanzlík, Štěpán.
Vyloučení: 5:3. Využití: 0:0. Diváků: 1776.

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

Kumstát, Kaluža,
Dufka

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

SestavA přerova:

Vojtek – Pala, Faltýnek, Ferenc, Vlček, Osina, Sklenář,
Drábek – Sedlák, Málek, Goiš – Brančík, Ditrich, Sakrajda
– Kundrátek, Sprušil, Kolář – Brada, Vaněk.
Trenéři: Pavel Sedlák a Lubomír Václavíček.
jda po ideálním uvolnění Ditricha
– 0:3. Domácí hra se nacházela v troskách, o čemž svědčilo,
že k jedinému kloudnějšímu
zakončení se v 51. dostal Dufka.
Jinak kralovali Zubři a jejich tlak
zaslouženě korunoval pět minut

před koncem Ditrich šikovnou tečí
mezi Vrbovy betony – 0:4. Řadu
dalších šancí tým HC zahodil,
přesto v čase 58.16 ještě zvýraznil
prostějovský debakl zásluhou
Sprušilova precizně proměněného
trestného střílení – 0:5!

Petr Zachar: „Pořád děláme neskutečné chyby v obraně“

Co na průběh střetnutí a výsledek říkáte?
„Já si myslím, že konečné skóre
úplně neodpovídá vývoji zápasu.
Přerov byl o krůček lepší, ale
my jsme si v prvních dvou třetinách vypracovali několik šancí.
Ty však zůstaly neproměněny a
naopak jsme znovu dělali – stejně jako v předchozích utkáních
– neskutečné chyby v obranné
činnosti.“

Přesto jste za stavu
0:1 dokázali soupeře
zatlačit a sahali po vyrovnání.
Mohl být duel v takovém případě dramatičtější?
„Hlavně bylo vidět, že Přerov má
zkušené mužstvo především směrem
dozadu. V naší sestavě naproti tomu
hraje pět nebo šest mladých kluků,
kteří toho zatím nemají moc za sebou. Což se v klíčových momentech
projevilo. Hosté se při jednogólovém
vedení trochu zatáhli a čekali na brejky i šance, jež přišly. Jejich proměnění následně rozhodlo.“

Měli tedy Zubři derby celou dobu pod
kontrolou?
„Vypracovali jsme si tři nebo čtyři
šance, ale nebyly až tak výrazné, že
bychom je přečíslili, případně ujeli. Oni prostě hráli důsledný hokej
zezadu a čekali, až se jim naskytne
příležitost rozhodnout. My jsme
jim bohužel těch příležitostí nabídli
vlastními chybami spoustu.“
V prvních dvou kolech
jste nasázeli málo vídaných šestnáct tref, dnes žádnou. Nemáte obavu, že se hráči
vystříleli?
„To podle mě není o tom, že bychom se vystříleli. Valašské Meziříčí má stejné problémy jako my,
neboť se mu rozpadla obrana, a
Opavě jsme tři z osmi gólů dali
v přesilovkách. Objektivně je
potřeba říct, že počet vstřelených
branek dost ovlivňuje kvalita soupeře.“
Za tři dějství druhé ligy
jste obdrželi již šestnáct
branek. Potvrzuje to vaše slova

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

vštěva na Přerov: někdejší tří
či dokonce čtyřtisícové davy
při hanáckých derby jsou momentálně asi jen nenávratnou
minulostí…

Bezradní Jestřábi byli silnými Zubry doslova zadupáni do ledu,
po dvou kanonádách tentokrát nedali ani gól

Marek Sonnevend

Reportáž ze středečního utkání Jestřábů
ve Valašském Meziříčí
a rozhovor s Tomášem Berčákem
po derby s Přerovem si můžete přečíst
na www.vecernikpv.cz

vířovský tým přijde podívat
podstatně méně domácích diváků v porovnání s necelými
dvěma tisícovkami, které dorazily na HC Zubr. Á propos ná-

ROZJETÍ HOKEJISTÉ TVRDĚ NARAZILI NA PŘEROVSKÉHO RIVALA

Průchodná defenziva Jestřábů zatím drží „lajnu“,
po šesti gólech od Opavy a pěti od Valašského
Meziříčí inkasovala pět kusů také od Přerova.
Naopak směrem dopředu hokejistům Prostějova
zvlhl střelecký prach, když po dvou osmibrankových přídělech neskórovali v sobotním derby ani
jednou. Hlavní trenér LHK Petr Zachar (na snímku)
tím pádem hodnotil debakl 0:5, který se téměř blížil
ostudě 2:8 z nedávné přípravy.

Foto: LHK Jestřábi Prostějov

www.lhkjestrabi.cz

Co se dalšího zápasového programu Jestřábů týká, věnoval
se jejich kouč výhradně sportovní stránce. „Už před sezonou jsem říkal, že máme těžké
vylosování, což stále platí. Ve
středu hrajeme na ledě posílené Poruby a potom v sobotu
s největším favoritem soutěže
z Havířova. Nečeká nás tedy
nic lehkého, ale rozhodně nemusíme podléhat žádné panice. Z prvních dvou kol máme
šest bodů a to nám dává určitý
klid. Já věřím, že se hráči po
mnoha inkasovaných gólech
nějak srovnají a dostanou do
herní pohody. Přerovu jsme
sice podlehli 0:5, což nás bude
dneska mrzet, ale hned od
zítřka se musíme dívat směrem dopředu a soustředit se na
příští utkání,“ zdůraznil Petr
Zachar.

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

z přípravy, že největší problém
současného týmu je defenziva?
„Kdo to dneska sledoval, viděl
množství našich těžkých individuálních chyb. A dokud se takových
hrubek nevyvarujeme, budeme
góly dostávat. Stejné to bylo ve
Valašském Meziříčí a podobné i
s Opavou, tudíž víme, že nás tlačí
bota hlavně při bránění. A jestli defenzivu nezlepšíme, můžeme mít
velké problémy.“
Jak to vypadá se čtyřmi olomouckými hráči
Peštukou, Paškou, Smejkalem a
Žajglou, kteří ve Valmezu ani proti Přerovu nenastoupili?
„To se musíte zeptat pana Tomigy.“
Je hodně nepříjemné
skládat sestavu bez
tolika stěžejních borců, kteří absolvovali celou přípravu a normálně jste s nimi počítali?
„Hlavně teď chybí konkurence
v mančaftu. Máme k dispozici sedmnáct lidí i s juniory a když někdo udělá chybu, není pod tlakem
případné změny v sestavě. Musíme

pracovat s tím, co je a přitom se snažíme shánět nějaké nové hráče. Tak
rychle to však asi nepůjde.“
Co zdravotní stav zraněného Jana Kolibára?
„Moc nevěřím, že by mohl už příště
nastoupit. Má poraněná třísla a jeho
absence se odhadovala na pět až šest
týdnů, zatímco teď má za sebou tři
týdny. Vidím to tak, že jeho návrat
bude ještě aspoň čtrnáct dní trvat.“
Váš nový asistent Tomáš Sršeň měl určitou
dobu na rozkoukání. Už jste si
rozdělili kompetence?
„On se víc věnuje obráncům a má
za úkol mužstvo spíš uklidňovat.
Já jsem impulzivnější, proto po
Tomášovi chci, aby s klukama víc
mluvil a snažil se jim věci v klidu
vysvětlovat. Druhá věc je, že se jak
před tréninky a po nich, tak před
zápasy i během přestávek snažíme
vždy sednout a navzájem si říct své
poznatky, názory. Z nich pak vychází určitý kompromis řešící chyby a
vzniklé situace.“

Fotbal
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I.A třída: Klenovice slaví výhru, Plumlov i Haná brala bod Haná v závěru zápasu s Lipníkem urvala bod
Prostějovsko/jp – Všichni zástupci našeho regionu si v dalším pokračování I.A třídy vybojovali cenné body do průběžné tabulky této soutěže. Plumlov stále čeká na premiérové
vítězství, když přišel o plný bodový zisk v dobře rozehraném
utkání. Prostějovská Haná na svém hřišti pouze remizovala
s vojáky z Lipníku a Čechovice přenechaly všechny body
soupeři z Hluboček. Klenovice uspěly na půdě Slatinic a
stále si drží vyrovnanou bilanci zápasů. Konické „Béčko“ si
z horského Jeseníku veze příděl čtyř branek.
Oresvo Sokol Plumlov
Sokol Bělotín
2:2 (1:0)
Branky Plumlova: 28. Hrstka, 55.
Daněček Rozhodčí: Vachutka - Jelínek, Lasovský
Sestava Plumlova: Piták – Kutný,
Hladký, Frýbort ml., Kiška – Daněček, Hrstka, Ševcůj, Bureš (80.
Frýbort st.) – Křupka, Plajner (70.
Ježek).
Hodnocení trenéra Sokola Plumlov Jana Peška:
„Utkání se mi hodnotí velice těžko.
V Souboji o bytí či nebytí je ztratit
dvou brankové vedení nehoráznost. Přesto, že hra nebyla příliš ke
koukání, nasazením a bojovností

jsme se dokázali dvakrát prosadit
a navíc zazdili další tři šance. Potom jsme si dokázali dát v podstatě
sami dvě branky a další dvě šance
(jedenkrát zazvonila tyčka) naštěstí
soupeř nevyužil. Sami si tak pomalu utahujeme smyčku, ale pořád věřím ve zlom a nevidím důvod, proč
by to nemohlo být na půdě příštího
soupeře z Klenovic.“

SK Slatinice
Sokol Klenovice na Hané
0:2 (0:0)
Branky: 67. Šlézar, 75. Labonek
Rozhodčí: Vyroubal - Kaňok,
Vojáček
Sestava Klenovic: Procházka –
Cetkovský T., Liška, cetkovský R.,

Slaměnec – Šlézar, Hladík, Šubrt, kář) – Haluza, Hodulák, Vinklárek,
Rozehnal – Laník, Labonek.
Matula (82. Žídek) – Jahl, Jansa (72.
Klimeš).
Hodnocení trenéra Sokola Klenovic Milana Nekudy:
Hodnocení trenéra Sokola
„Domácí tým nastoupil s omlaČechovic Jaroslava Lišky:
zeným mužstvem, na naší straně „Měli jsme v utkání spoustu branchybělo pět hráčů základní sestavy. kových příležitostí, ale kromě jedV první půli bylo vidět, že hráči né se nám je nepodařilo proměnit.
pravidelně nehrávají, bylo tam hod- V šestnácté minutě jsme šli do veně nepřesností, hrálo se prakticky dení, poté nastřelili břevno, tyčku,
mezi oběma šestnáctkami. Soupeř ale branka z toho již nepadla. Bylo
měl v úvodu šanci, kterou naštěstí vidět, že hostující tým je sehraný,
neproměnil. Ve druhém poločase hrají spolu již delší čas. V 53. a 54.
kluci zabrali, nejdříve nám nebyla minutě nás po hrubých chybách
pro údajný faul na brankáře uznána zkušeně potrestali a otočili skóre ve
branka, vzápětí jsme však již šli do svůj prospěch. Nezbývá mi než povedení. Domácí nám ve snaze o vy- gratulovat soupeři za šťastné vítězrovnání dali více prostoru, pojistkou ství, i tohle k fotbalu patří. Vylámali
byl druhý vstřelený gól. Hráči, kteří jsme si zuby na neproměňování
dnes nastoupili rozhodně nezklama- šancí, s jednou brankou se utkání
li, bylo to zasloužené vítězství.“
většinou vyhrát nedá. Budeme se
snažit urvat body v příštím zápase
TJ Sokol Čechovice
v Bělotíně.“
FK Hlubočky
1:2 (1:0)
FK Jeseník
Sokol Konice „B“
Branka Čechovic: 16. Jansa Roz4:1 (2:0)
hodčí: Juřátek - Malaník, Šťastný
Sestava Čechovic: Švéda – Hatle, Trenér Sokola Konice „B“ Radek
Šťastný, Zacpal, Prášil (21. KolečStudený nám nezvedal telefon

TJ Haná Prostějov
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
1:1 (0:1)
Branky: 84. Zbožínek – 37. Kovařík. Rozhodčí: Petr - Balún,
Přikryl. Žluté karty: Strouhal
(H). Diváků: 50
Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Zbožínek, Kolář, Krč,
Chum - Krupička, Mašík, Kolkop, Trnavský - Zatloukal, Světlík (78.Strouhal). Trenér: Daniel
Kolář
Prostějov/ol, pk - V osmém
kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS přivítali Hanáci na „umělce“ Za Místním
nádražím tým Spartaku VTJ
Lipník nad Bečvou.
Už ve třetí minutě se domácí
odhodlali k prvnímu útoku, ale
Kolkopovu slabou střelu brankář
Lasík chytil. Na úzkém hřišti docházelo k častým kontaktům a tvrdým zákrokům z obou stran. Tím
velice trpěla kvalita zápasu i herní
kombinace. Hosté ohrozili domácího brankáře ve 13. minutě, když

Šebestova střela z hranice velkého
vápna skončila v náručí Pastyříka.
Domácí kontrovali o pět minut
později. Rychlonohý Trnavský
přihrál míč před branku Chumovi,
avšak jeho střelu gólman Lasík
nohou vykopl na roh. Do vedení
se tak hosté dostali v 37. minutě,
když podnikli brejk a Kovařík se
proti Pastyříkovi nemýlil – 0:1.
Do druhého poločasu nastoupili
Hanáci s odhodláním co nejdříve
vyrovnat. I když hráli oproti minulému zápasu v Bohuňovicích
o padesát procent lépe, dlouho se
jim nedařilo si vypracovat slibnou šanci. V 55. minutě unikl
po křídle Krupička, narazil míč
Zbožínkovi, ale jeho tvrdá střela
z dvaceti metrů šla těsně vedle
Lasíkovy branky. V 60. minutě
centroval z pravé strany domácí
Zatloukal, jeho střelu posunul
hlavou Mašík přímo do Lasíkových rukavic. V 71. minutě byl
lipenský gólman stejně úspěšný
i proti střele Zbožínka. Hosté
podnikli v 81. minutě opět jeden
ze svých brejků, avšak i tentokrát
šla střela Šmída mimo tři tyče. O

dvě minuty později mohli lipenští své skóre navýšit, když Simon
nastřelil gólmana Pastyříka. Posléze se v praxi ukázalo staré
pravidlo nedáš - dostaneš! Jirka
Zbožínek z následujícího útoku
napřáhl svoji pověstnou levačku
a míč z dvaceti metrů umístil k
tyči bezmocného Lasíka - 1:1.
Nakonec se tedy dočkala snaha
Hanáků úspěchu a urvali doma
aspoň bod.

pohledem trenérů
Daniel KOLÁŘ
TJ Haná Prostějov:
„Náš výkon byl o mnoho lepší
než ten z minulého týdne. Bojovali jsme, dřeli a nakonec se dočkali s kvalitním soupeřem podle
mne zaslouženého vyrovnání.“
David KLÁŘ
VTJ Lipník nad Bečvou:
„Bohužel jsme přijeli bez tří
hráčů základní sestavy. V prvním poločase jsme podali dobrý
výkon a zaslouženě jsme vedli
1:0. Následně jsme se zatáhli a
soupeř se štěstím vyrovnal.“

I.B třída: Protivanov vysoko vyhrál, Kostelec svůj náskok promarnil
Prostějovsko/jim – Dvě atraktivní derby, dva výsledky 1:1.
Jak souboj Nezamyslic a Pivína, tak duel Lipové s Jesencem
nepoznal vítěze. Remízu si z 8. kola I.B třídy přivezly i
Vrchoslavice. Mostkovice nevstřelily ani branku a posedmé
v sezoně prohrály, Kostelec ztratil v Hranicích dvoubrankové
vedení a také nebodoval. Jediným regionálním celkem, který
o víkendu zvítězil je tak Protivanov, s Brodkem u Přerova si
poradil přesvědčivým výsledkem 4:0.
TJ Haná Nezamyslice
Hodnocení trenéra Lipové JaroTJ Sokol Pivín
slava Ullmanna:
1:1 (1:1)
„Bylo to derby se vším všudy,
Podrobněji se tomuto utkání bohužel jsme ale prohospodařili
věnujeme na jiné straně. spoustu šancí a výsledek 1:1 je pro
nás ztráta. Soupeř měl dvě šance,
SK Lipová
v prvním poločase trefil tyč a ve
SK Jesenec
druhém dal gól. My jsme jen v
1:1 (0:0)
posledních deseti minutách měli
Branky: Bross – Klicpera. Roz- tři gólové šance, ale ty jsme neprohodčí: Langhammer – Janků, měnili. Jesenec dobře bránil, hrál s
Petrů. Sestava Lipové: Abrahám nasazením. Přesto jsme si vytvořili
(75. Jelínek) – Barák, Spáčil, daleko větší množství šancí. Byly
Ohlídal, Žilka – Bross (75. P. to loženky, bohužel jsme z nich
Koudelka), Macourek, Růžič- nedali branky. V Jesenci jsem sice
ka, Šmíd – Přikryl, Liška (85. trénoval, to už jsou ale tři roky a
Vlček). Trenér: Jaroslav Ull- bral jsem to jako normální zápas.“
mann.
Hodnocení trenéra Jesence
Sestava Jesence: Kýr – Burian,
Josefa Takáče:
Václavek, Klicpera, Horák –
Burget, D. Čížek, P. Mrňka „Po utkání jsem si hrozně oddechl,
(46. Tyl, 88. Laštůvka), Takáč byl to těžký zápas po všech strán– P. Tichý, J. Tichý. Trenér: Jo- kách. Před zápasem jsem kluky
sef Takáč.
upozorňoval na disciplínu a musím

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Brodek u Přerova
4:0 (2:0)
Branky: 21. Kropáč, 31. Dvořák,
72. Šindelka, 90. Nejedlý. Rozhodčí: Podhajský – Zemánek,
Krutovský. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – Ženata, J. Vybíhal,
Dvořák, M. Bílek (46. Blézl) –
Grulich, R. Sedlák (83. Slaný),
M. Pospíšil, Kropáč – F. Pospíšil
(65. Šindelka), Nejedlý. Trenér:
Libor Bílek.

Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Zbožínka:
„Zranil se nám stoper a střídající
Nesvadbík dostal po dvaceti minutách červenou kartu za stažení za
dres. Po vyloučení byli domácí lepší a zvýšili na 2:0. Tři čtvrtě zápasu
ale byla hra vyrovnaná, měli jsme
vyložené šance, kdy třeba Šišma
šel sám na gólmana. Za stavu 0:2

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Je to pro nás další ztráta, za druhý
poločas jsme si tři body zasloužili. První poločas byl oboustranně
opatrný, druhý již byl v naší režii.
Nastoupil uzdravený Pavel Horák
starší a oživil to. Dali jsme na 1:0,
pak jsme měli čtyři vyložené šance a měli jsme to potvrdit. Jenže
se nestalo a vybrali jsme si pětiminutovku, kdy soupeř po centru
vyrovnal na 1:1 a za čtyři minuty
dal z trestňáku na 2:1. Asi i brankář
trochu zaváhal, měl si svou stranu
pohlídat. Každé mužstvo brečí, že
nedává góly. My ale trefíme ležícího gólmana do noh, z malého vápna dáme tyčku.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Do osmdesáté minuty jsme se
drželi dobře. Domácí byli stále
malinko fotbalovější, ale my jsme
hrozili z brejků. Neměli jsme ale
přesnou finálku, z níž bychom se
dostali do tutové šance, v tom byl
hlavní rozdíl. Deset minut před
koncem jsme dostali branku, někteří z domácí strany tvrdí, že to
byl ofsajd. A v poslední minutě
jsme při otevřené hře dostali druhý gól. Tentokrát jsme šancí tolik
neměli, byl to podle mě remízový
zápas. Smůla však pokračuje. Pokud se tým otřepe a spadne z něj
křečovitost, tak se to projeví ve
finální fázi a jsme schopni třeba
uhrát i pět zápasů bez ztráty bodu.
Týmu pořád věřím a doufám, že
se to co nejdřív zlomí.“

SK Hranice „B“
FC Kostelec na Hané
3:2 (0:2)
Branky Kostelce na Hané:
Menšík 2.
Rozhodčí: Koláček – Kulička,
Kouřílek.
Sestava Kostelce na Hané:
Drčka – Synek, Walter, Gréza,
Merta – Chytil (70. Vařeka),
Baláš, Menšík, Vyhlídal – Hon
(70. Doležel), Maška.
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Jsme blázni. Dvěma krásnými
ranami z dálky jsme se dostali do vedení, ale bohužel jsme
ho neudrželi. Nechali jsme si v
poslední minutě prvního poločasu dát gól na 2:1. Ve druhém
poločase jsme sice malinko
polevili a domácí byli lepší,
ale neproměnili jsme za stavu
2:2 dvě vyložené šance a pět
minut před koncem jsme dostali třetí gól. Útočníci se dostávali do šancí, ale bohužel je
nedali. Hlavně Martin Hon. Ve
druhé půlce šel sám na branku.
Kdybychom dali na 3:2, asi bychom to už udrželi. Ale bohužel, nestalo se.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Začali jsme dobře. Ve 21. minutě šel Kropáč sám na brankáře
a dal první gól. Po rohu o deset
minut později Dvořák hlavičkou
zvýšil. Byl to bojovný fotbal, šance se střídaly na obou stranách.
Naše mužstvo krásně bojovalo,
dominovali jsme hlavně v hlavičkových soubojích a soupeři
jsme nic nedovolili. V 72. minutě
střídající Martin Šindelka krásně
vybojoval míč a zavěsil. A v poslední minutě utekl Luděk Ženata, nahrál Dankovi Nejedlému a
ten také skóroval. Jsem spokojen
s hrou i výhrou. Konečně jsme
proměňovali šance. Doufám, že
jsme na vítězné vlně.“

Pohledem trenéra
Evžen Kučera – TJ Soko Určice:
„Vyhráli jsme, což je důležité. Zápas
jsme ubojovali, přesto můžu říct, že
zaslouženě. Oni měli samozřejmě
také šance, ale my si jich vypracovali o něco více, zejména pak v závěru utkání. Připadlo mi to dnes na
obě strany poněkud ospalé, dávám
to za vinu středečnímu termínu,
kdy většina hráčů má své pracovní
povinnosti, poté musí předvést něco
na hřišti a to není vůbec jednoduché.
Trápí nás delší dobu marodka, proto
je naše postavení v tabulce asi nad

Pohledem trenéra
očekávání. Tím nechci říct, že byRoman JEDLIČKA
chom na to neměli dostatek kvality,
Sokol Konice:
ale podmínky teď opravdu nejsou
ideální. Na nás teď bude vše potvrdit „Nejsme schopni dát gól ze hry.
o víkendu proti silnému Šternberku. Udělali jsme jednu chybu a dostali
jsme branku. Druhý poločas je přikSokol Konice
lepneme, ale rozhodčí si vybral slabTJ Jiskra Oskava
ší chvilku, pískl penaltu proti nám a
1:2 (0:1)
poslední půlhodinu otáčel všechny
Branka Konice: Cetkovský. Se- zákroky. Kompenzacemi ze sebe
stava Konice: Kmecik – Rus (70. udělal kašpara...“
Kořenovský), Cetkovský, Řehák,
FC Kralice na Hané
Růžička – Dostál, Bednář, KloF.C. Hněvotín
báska (46. Bílý), Schön – Směták,
4:3 (3:1)
Novotný.

Branky: Dočkal, Cibulka, Lehký,
Petrásek – Láner 2 (obě z penalt),
Novák. Rozhodčí: Žvátora – Slota,
Reich. Sestava Kralic: Urbánek –
Chvojka (60. Valtr), Martinka, Neoral, Jamrich (75. Z. Petržela) – Vitásek, Petrásek, Kocourek, Dočkal,
Cibulka – Lehký (90. Trnavský).
pohledem trenéra
PETR GOTTWALD
FC Kralice na Hané:
„Bylo to drama, ale zavinili jsme
si ho sami. Do třicáté minuty jsme
vedli 3:0, ale zbytečnou chybkou
jsme je pustili do kontaktu. Po naší

levé straně prošel Novák a zavěsil.
Mělo dojít k přerušení. Kdybychom
udrželi poločas 3:0, určitě by k takovému dramatu nedošlo. Hněvotín
mohl v závěru několikrát srovnat,
šťastně jsme to ale ubojovali. Sice
jsme za týden sedm branek dali,
ale hned pět dostali. Převládá však
potěšení, že jich vždy bylo o jednu
víc, než dosáhl soupeř, a máme šest
bodů.

říct, že ji po celých devadesát minut
udrželi. Nestranný divák musel jen
kroutil hlavou. Byl to vyrovnaný
zápas a diciplínou jsme získali bod.
Víc to komentovat nebudu, jsem z
toho ale zklamaný. Byl to remízový
zápas a jestli měli domácí navrch,
tak jedině věkově. Bod z horké
lipovské půdy beru všemi deseti.
Tam se nedá hrát na vítězství, to bychom museli být tak super mančaft
jako Beňov.“

Tatran Všechovice
TJ Sokol Pivín
2:0 (1:0)
Rozhodčí: Lasovský – Navrátil,
Grečmal. Sestava Pivína: Dostál
– R. Švéda, Nakládal (50. Nesvadbík), Vrba, Cibulka – Tydlačka,
Novák, P. Fialka, Šišma – Bartoník,
Sedlák (85. Sváček). Trenér: Pavel
Zbožínek.

již měli domácí převahu, přece jen
v přesile se jim hrálo líp.“

TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Vrchoslavice
2:2 (0:0)
Branky Vrchoslavic: Lacina 2.
Rozhodčí: Milar – Majer, Navrátil.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Olšanský (80. Coufalík), Zdražil, Hradil, J. Fousek – Horák ml., Polášek,
Zatloukal, M. Fousek, Vymětal
(46. Horák st.) – Lacina. Trenér:
Roman Šmíd.

TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Mostkovice
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Oulehla – K. Pospíšil,
Sigmund. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Hanák, P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, M.
Vojtíšek, O. Zapletal, Musil (75.
Kapounek) – Chmelař (55. Pospíšil), Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.

Středeční předehrávky KFS: Určice a Kralice slaví výhry, Konice padla
Prostějovsko/jp, jim - Fotbaloví příznivci si i uprostřed upplynulého
týdne přišli na své. Na domácí půdě se v rámci vloženého patnáctého
kola Přeboru Olomouckého KFS představily Určice, které hostily Tatran
Litovel. Utkání rozhodl jedinou brankou kanonýr Vodák. O několik desítek kilometrů dále hostila Konice mužstvo z Oskavy. Šťastnější nakonec
byli hosté, kteří na umělce v Konici měli přesnější mušku. Kraličtí zajížděli ke svému zápasu do Ústí u Hranic, odkud si nakonec přivezli plný
bodový zisk, jenž má pro ně obrovskou váhu.

TJ Sokol Určice
Tatran Litovel
1:0 (0:0)
Branka: 72. Vodák. ŽK: 74.
Hochman – 28. Krátký. Rozhodčí:

Slabý – Vachutka, Přikryl. Sestava
Určic: Nejezchleb – Javořík, Peka,
Vaněk, Ján – Bokůvka, Holly (74.
Petržela), Matoušek, Hochman –
Halouzka (57. Los), Vodák.

Řezníčková nasázela Holešovu

čtyři branky, vyhrálo i béčko
Kostelec na Hané/jim – Vítězně si o víkendu vedly oba výběry kosteleckých fotbalistek. Divizní A-tým vysoko porazil
holešovská děvčata, na čemž se hned čtyřmi brankami podílela útočnice Gabriela Řezníčková, tři body získaly i členky
„béčka“ po těsném vítězství 3:2 v Drnovicích. Nyní mají děvčata před sebou dvě venkovní utkání, „áčko“ hraje v neděli
krátce po poledni v Nezdenicích, B-tým pak ve stejný den,
ale hned od deseti v Kunštátu.
FC Kostelec na Hané
DFK Holešov
7:2 (4:0)
Branky: 18. z penalty, 30., 43. a
71. Řezníčková, 64. a 73. Tomešová, 34. Pitáková – 55. Šustáčková, 66. Kučerová
Rozhodčí: Kolář
Sestava Kostelce: Mikešová
– Sekaninová, Knápková, Zapletalová, Urbanová – Hájková,
Tomešová, Pitáková, Vykopalová (67. Látalová) – Řezníčková
(89. Drápalová), Jarošová (80.
Haluzová).
Trenér: Mojmír Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Mojmíra Drápala:

„Soupeř patřil mezi snadnější.
Bylo to jednoznačné, pouze začátkem druhého poločasu jsme
trochu usnuli na vavřínech a
dostali dvě branky. Hráli jsme
v nejsilnější sestavě a asi se to
i přes únavu projevilo. Bylo
to dobré, vyzvedl bych hlavně
střelkyni čtyř branek Řezníčkovou, špatně nehrály ani Tomešová a Pitáková.“

TJ Sokol Drnovice
FC Kostelec na Hané „B“
2:3 (2:2)
Branky Kostelce „B“:17. Tereza Horáková, 20. Haluzová,
53. Jarošová
Sestava Kostelce „B“: Mike-

šová – Hrazdilová, Knápková,
T. Kozlovská, Drápalová – Hájková, Zapletalová, Urbanová,
Jarošová – Haluzová, Horáková. Střídaly: Václavková, Zdráhalová, Pavlíčková.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír
Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané „B“ Petra Merty:
„V prvním poločase jsme byli
malinko lepším týmem, ale chyběla mi větší touha po vítězství.
Drnovice bojovaly. Po nedůrazu
při rohovém kopu jsme dostali
první branku, pak jsme ale během tří minut zápas otočili. Domácí hráčky vyrovnaly přímo
z rohu gólem téměř do šatny,
druhý poločas se to ale rapidně
otočilo. Do středu zálohy jsem
dal Lucku Hájkovou a Klárku
Knápkovou a fungovalo to. Vyloženě jsme Drnovice přehráli,
totálně jsme je zamčeli na jejich
polovině a k ničemu nepustili.
Měly sice výbornou gólmanku,
ale zatlačili jsme je a pramenila
z toho i vítězná branka.“

Podrobné reportáže
si můžete přečíst
na www.vecernikpv.cz

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ
LIGA:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín „B“ (sobota 6.10.,
15.00, Sedláček – Klíma, Dubravský).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
9. kolo: Kozlovice – Kralice (neděle 7.10., 15.30
Chládek – Motlíček, Hampl), Dolany – Konice
(neděle 7.10., 15.30, Krobot – Válek, Straka), Velké Losiny – Určice (neděle 7.10., 15.30, Kašpar –
Svozil, Motal).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
9. kolo: Konice „B“ – Moravský Beroun (sobota
6.10., 15.30, Jelínek – Petrů, Fojtek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
9. kolo: Bělotín – Čechovice (neděle 7. října,
15.30, Oulehla – Sigmund, Baďura), Klenovice na
Hané – Plumlov (sobota 6. října, 15.30, Polanský
– Dömisch, Kubíček), Náměšť na Hané – Haná
Prostějov (neděle 7. října, 15.30, Přikryl – Žvátora,
Valouch).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 7. října, 15.30: Kostelec na Hané
– Horní Moštěnice (sobota 6.10., 15.30, Baďura
– Grečmal, Kopecký), Mostkovice – Nezamyslice
(Polanský – Kaňok, Tomášek), Radslavice – Lipová (Knop – Kadaník, OFS), Pivín – Hranice „B“
(Menšík – Jelínek, Milar), Jesenec – Tovačov (sobota 6.10., 15.30, hřiště Dzbel, Dokoupil – Svozil,
Knoll), Vrchoslavice – Všechovice (Krutovský –
Petrů, Kopecký).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
9. kolo: Slavonín – Protivanov (sobota 6.10., 15.30,
Vojáček – Balún, Milar).

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U19:
9. kolo: Sigma Olomouc U18 – 1.SK Prostějov (neděle 7.10., 10.15, hřiště Řepčín, Kondler – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U17:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (sobota 6.10., 10.15,
Dubravský – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U16:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (sobota 6.10., 12.30,
Ol KFS – Dubravský, OL KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
9. kolo: Konice – Mohelnice (neděle 7.10., 10.00,
Knoll ml.), Čechovice – Velký Týnec (sobota 6.10.,
11.45, Vachutka).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší
dorost:
9. kolo: Konice – Mohelnice (neděle 7.10., 12.15,
Knoll ml.), Čechovice – Velký Týnec (sobota 6.10.,
9.30, Vachutka).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
9. kolo: Kostelec na Hané – Želatovice (neděle 7.10.,
11.00, Petrů), Hlubočky – Určice (sobota 6.10., 13.15,
Petr).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 7. října, 15.30: Přemyslovice – Brodek u Prostějova, Vrahovice – Čechovice „B“ (sobota
6.10., 15.30), Hvozd – Smržice (sobota 6.10., 15.30),
Olšany – Otaslavice (sobota 6.10., 15.30), Otinoves –
Haná Prostějov „B“, Kralice „B“ – Výšovice, 1.SK

Prostějov „B“ – Zdětín (hřiště v Olympijské ulici),
Držovice – Určice „B“ (sobota 6.10., 15.30).
III. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 7. října, 15.30: Kostelec na Hané „B“
– Nezamyslice „B“, Vrahovice „B“ – Dobromilice,
Pivín „B“ – Brodek u Konice (sobota 6.10., 15.30),
Mostkovice „B“ – Tištín (sobota 6.10., 15.30), Ptení
– Horní Štěpánov (sobota 6.10., 15.30), Ivaň – Pavlovice (sobota 6.10., 15.30), Bedihošť – Zdětín „B“,
Němčice nad Hanou – Vícov.
IV. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 7. října, 15.30: Želeč volno, Přemyslovice „B“ – Kladky (neděle 7.10., 12.30), Plumlov
„B“ – Jesenec „B“ (hřiště Krumsín), Malé Hradisko
– Protivanov „B“, Tvorovice – Čechy pod Kosířem
(sobota 6.10., 15.30), Hrubčice – Biskupice, Brodek
u Prostějova „B“ – Doloplazy (sobota 6.10., 15.30),
Skalka – Otaslavice „B“ (sobota 6.10., 15.30, hřiště
Výšovice).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
9. kolo: Němčice nad Hanou – Nezamyslice (sobota 6.10., 10.00), Plumlov – Přemyslovice (neděle
7.10., 10.00), Protivanov – Dobromilice (neděle 7.10.,
11.00), Pivín – Vrahovice (neděle 7.10., 13.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
7. kolo: Nezdenice – Kostelec na Hané (neděle 7.10.,
12.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
8. kolo: Kunštát – Kostelec na Hané „B“ (neděle
7.10., 10.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-
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Volejbalistky přivezly z Muszyny vítězství i porážku
V sobotu 6. října od 10.30 hodin hostí hala Sportcentra DDM Prostějov přípravné utkání Agelek s Olomoucí

Prostějov, Muszyna (Polsko)/son

Po pěti prvních zápasech na stříbrném turnaji
v Brně sehrály naše volejbalistky další dva přátelské duely na polském území. Vydaly se na ně do
daleké Muszyny, kde v soubojích s účastníkem evropské Champions League jednou těsně vyhrály a
jednou jasně podlehly.
Fakro Muszyna
VK Prostějov
2:3 (22, -20, 22, -22, -4)
Sestava: Jelínková, Kossányiová, de Assis, Hippe, Miletič,
Žarkova, libero Chlumská –
Soares, Gomes.
Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Hned v prvním setu úvodního
střetnutí se nepříjemně srazily
Míša Jelínková s Markétou
Chlumskou a otřesená Markéta musela odstoupit ze zápasu.
Okamžitě ji odvezli na vyšet-

ření k lékaři, naštěstí se nejednalo o nic vážného a v sobotu
opět nastoupila. Každopádně
bez ní vznikla v pátek večer
trochu složitější situace, kterou
jsme vyřešili tím, že se na liberu střídaly Marina Miletič a Juliana Gomes. Tým se v daném
složení semknul, po ztracené
vstupní sadě zabral a stupňovaným výkonem skvěle ovládl
rozhodující tiebreak. Líbila se
mi hra celého družstva, nejvíc
se dařilo střídající Soli Soares a
v útoku Andree Kossányiové.“

Fakro Muszyna
VK Prostějov
3:0 (21, 24, 18)
Sestava: Vincourová, de Assis, Gomes, Soares, Hrončeková, Kossányiová, libero
Chlumská – Hippe.
Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Do sobotní odvety už sice
naskočila uzdravená Markéta
Chlumská, ale pro změnu chyběla Marina Miletič kvůli bolavým zádům. Domácímu celku
se v porovnání s prvním vzájemným utkáním mnohem víc
dařil agresivní servis, kterým
nás hodně zatlačil a tím pádem
jsme se moc neprosazovali
v útoku. Navíc ani obrana nefungovala ideálně, čímž vznikl poměrně jasný výsledek.
Vyrovnaný byl pouze druhý
set. A ze všech děvčat držela

herní standard jediná Flávia de italskou nahrávačku Valentinu
Assis, která vzdorovala kvalitě Serenu, belgickou smečařku Helene Rousseaux a řadu reprezensoupeřek.“
tantek Polska. Proti tak silnému
Agelky v Polsku strávily celé soupeři je každý přípravný duel
dva dny. „Na cestu jsme vyrazili velkým přínosem,“ zdůraznil
už ve čtvrtek odpoledne, proto- kouč VK.
že do Muszyny to autobusem Následující přátelák – a jediný
trvá sedm a půl hodiny. V pátek během celé přípravy – absolvuje
i v sobotu dopoledne jsme si prostějovský soubor na domácí
v tamní hale pokaždé zatrénova- palubovce. „V sobotu 6. října od
li, večer přišly na řadu zápasy a 10.30 hodin se v hale Sportcenpo skončení toho sobotního jsme tra DDM střetneme s Olomoucí.
jeli přes noc zpátky. Do Prostě- Podle jmen na soupisce to vypajova jsme se vrátili v neděli o půl dá, že UP bude v nadcházejícím
ročníku extraligy naším největtřetí ráno,“ přiblížil Čada.
Konfrontaci s dost renomova- ším konkurentem, a proto jsem
ným protivníkem si pochvalo- rád, že zrovna tenhle mančaft
val. „Fakro patří k nejlepším teď přivítáme. Zveme do hledišklubům polského ženského tě všechny naše věrné fanoušky,
volejbalu, každoročně bojuje o kteří mohou na vlastní oči ještě
národní titul a prosazuje se rov- před zahájením soutěží zhlédněž v Lize mistryň. Od nás tam nout veškeré letní posily a celé
v létě přestoupila Sanja Popo- naše družstvo v obměněném
vič, dále má Muszyna v kádru složení,“ řekl Čada.

Foto: www.vkprostejov.cz

„AGELKY“ si zahrály se školačkami na ZŠ Palackého
Nový projekt VK Prostějov je propojen s tradičním Pohárem této školy, cílem je výchova mladých volejbalistek

Peníze pro školu. Šek na 25 tisíc korun převzala od prvního
náměstka primátora města Prostějov Jiřího Pospíšila (vlevo) a
sportovního ředitele VK AGEL Petera Gogy (vpravo) ředitelka ZŠ
Palackého Dagmar Přikrylová.
Foto: Radek Váňa
Prostějov/son - Již mnohokrát
v minulosti se ženy VK AGEL
Prostějov vydaly na některou
ze základních škol ve městě
propagovat volejbal mezi mládeží. Tradice byla zachována i
letos v rámci nového projektu
Hledáme nástupkyně týmu
VK Prostějov – úspěšného
účastníka Champions League. Celkem osm špičkových
hráček předvedlo své umění
v tělocvičně ZŠ Palackého 26.
a 27. září dopoledne, vzápětí
pak byl zahájen další ročník
Poháru ZŠ Palackého v přehazované 1. až 5. tříd (středa),
respektive ve volejbalu 6. až 8.
tříd (čtvrtek).
Zmíněná pohárová soutěž běží

už několik let a v nadcházejícím ročníku 2012/13 se jí zúčastní devět týmů: čtyři v přehazované (ZŠ Palackého, ZŠ
Dr. Horáka, ZŠ Kollárova, ZŠ
Majakovského) a pět volejbalových (ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ E. Valenty, RG
+ ZŠ Prostějov, ZŠ Otaslavice). Hráčky všech těchto družstev společně s přihlížejícími
dětmi z pořádající školy se po
dva dny sešly na palubovce
velké tělocvičny, aby před zahájením svých vlastních bojů
přivítaly vzácnou návštěvu.
Ve středu mezi ně dorazila
čtveřice Andrea Kossányiová,
Pavla Vincourová, Cvetelina
Žarkova a Saskia Hippe, ve

čtvrtek kvarteto Solange Soares, Veronika Hrončeková,
Michaela Jelínková a Juliana
Gomes. Všechny postupně
představil sportovní ředitel
VK Peter Goga, moderování
akce se ujala vedoucí Poháru
ZŠ Palackého Monika Fialová.
„Cílem naší soutěže i tohoto
projektu je podpořit mládež
našeho regionu v rozvoji sportovních her. Přehazovaná u
těch mladších je přitom ideálním přechodem na cestě k volejbalu, v němž se zdokonalují

starší děvčata,“ řekla Fialová.
Slavnostnímu zahájení byl
osobně přítomen první náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil, který
nad Pohárem i novým projektem převzal patronát. „Jsem
moc rád, že má naše město
takovou soutěž. Přeji vám
krásné sportovní zážitky, ať
se všem daří a užijte si jak hru
se špičkovými prostějovskými
volejbalistkami, tak celou sezonu pěkných turnajů,“ popřál
Pospíšil mladým
ým adep
adeptkám
ep
ptk
tkám

hry pod vysokou sítí. Vzápětí společně s Peterem Gogou
předali ředitelce ZŠ Palackého
Dagmar Přikrylové šek na 25
tisíc korun, který bude využit
na sportovní aktivity mládeže
v rámci školy.
Po oba dny pak Agelky vytvořily s vybranými děvčaty
týmy, jež si to proti sobě rozdaly v exhibičních zápasech.
Středeční jeden set v přehazované ovládl kolektiv Andrey
Kossányiové a Cveteliny Žarkové
ko vítězstvím nad celkem

Pavly Vincourové a Saskie
Hippe, čtvrteční dva sety poté
patřily družstvu Michaely Jelínkové a Veroniky Hrončekové, které porazilo soubor Solange Soares a Juliany Gomes.
Bez ohledu na výsledky patřil
závěr autogramiádě, během
níž všechny hráčky podepisovaly (nejen) týmovou fotografii VK a došlo i na společné
focení s nadšenými mladými
talenty.
„Snad jsme holky svou návštěvou potěšily, udělaly jim

radost a podpořily je na cestě věnovat se aktivně sportu,
konkrétně volejbalu. Věříme,
že vydrží hrát i trénovat s takovým zápalem a chutí, jaké
předvedly proti nám. Z některých třeba jednou vyrostou
opory prostějovského klubu,“
shodly se současné tahounky
úřadujících mistryň republiky a účastnic evropské Ligy
mistryň.
A následně mohly prvními duely odstartovat boje Poháru ZŠ
Palackého 2012/13.

volejbalový potěr s hvězdami
3x foto: Radek Váňa

Malé a velké volejbalistky společně. V rámci projektu Hledáme nástupkyně týmu VK Prostějov si s mladými adeptkami zahrály Michaela Jelínková a Veronika Hrončeková,
kapitánka Solange Soares se podepsala i na záda a nejmenší děvčata předvedla své umění v přehazované.

M. Monzoniová: „Prostějovu moc děkuji za všechno“ „VK je pro mě výzva, do Brna se vždy ráda podívám,“
Věříte, že se to podaří?
Po skončení minulé sezony to vypadalo, že
v Prostějově určitě zůstane. Česká blokařka s italským příjmením Michaela Monzoni (na snímku)
už s VK AGEL podepsala novou smlouvu, jenže
pak dostal její manžel práci v Baku a hrozilo dlouhé rodinné odloučení. Když tedy přišla nabídka
z ázerbájdžánského Lokomotivu a hanácký oddíl
souhlasil s odchodem, sympatická Míša přestoupila. Následující krátký rozhovor vznikl po skončení
přípravného turnaje Grand Prix Brno 2012.
Marek Sonnevend
Jak se vám hrálo ve
známém prostředí?
„Moc dobře. K týmu Lokomotivu Baku jsem se
po reprezentačních povinnostech připojila až večer před
začátkem turnaje a to, že Brno
i zdejší halu dobře znám, mi
hodně pomohlo. Navíc se nám
navzdory nesehranosti docela
dařilo a celou Grand Prix jsme
vyhrály, takže se mi to tady
velmi líbilo.“
Co
očekáváte
od
přesunu do dalekého
Ázerbájdžánu?
„Po pravdě zatím nevím, co
přesně mě tam čeká. S holkama z družstva se teprve
seznamujeme, budeme se
postupně sehrávat a dávat
dohromady. Ale co se týká

podmínek, mám informace, že
zázemí v Baku je na špičkové
profesionální úrovni a po téhle
stránce tedy nemusím mít
žádné obavy. Jasným cílem je
postoupit ze základní skupiny
Champions League a v play
off zkusit projít co nejdál.
nejdál.“

Foto: archív Večerníku

„Určitě. Jak jsem mohla
na turnaji poznat, máme velice
kvalitní tým plný šikovných
hráček a chybí jen lepší sehrání. Na čemž v nejbližší době
zapracujeme tak, abychom se
volejbalově zlepšovaly.“
Pomůže vám v novém
působišti přítomnost
Češky Anety Havlíčkové a
dalších děvčat, která už
znáte?
„To je jasné. Jsem moc ráda,
že do kolektivu patří Aneta,
protože se spolu můžeme bavit česky a jedna druhé může
pomoct, když bude potřeba.
Navíc jsem uplynulou sezonu
odehrála v Prostějově s Tali
Artmenko a mít kamarádku na
nové štaci je nádhera.“
Jak vůbec budete vzpomínat
na
VK
AGEL?
„Pouze v tom nejlepším. Na
začátku minulého ročníku
jsem dlouho nemohla najít
angažmá, Prostějov mi dal
šanci a vyklubala se z toho po
všech stránkách krásná sezona. S holkama jsme posbíraly
několik úspěchů, v mančaftu
panovala super atmosféra,
klub se o nás výborně staral.
Pak mi navíc umožnil odejít za
manželem a já VK za všechno
moc děkuji.“

těší se nová posila Pavla Vincourová

Na rozdíl od předchozích let vsadil VK AGEL
Prostějov v novém soutěžním ročníku mnohem víc
na mládí. Typickou zástupkyní nastupující generace je v přebudovaném hráčském kádru teprve
devatenáctiletá nahrávačka Pavla Vincourová (na
snímku), která na Hanou zamířila z nedalekého
Brna. A hned na první přípravné zápasy v rámci
zdejšího Grand Prix 2012 se do důvěrně známého
prostředí na chvíli vrátila. Po skončení turnaje odpověděla na několik otázek.
Marek Sonnevend
Po čtyřech vítězstvích jste až na
závěr premiérově podlehly.
Jaké bylo finále s Lokomotivem Baku?
„Řekla bych, že dlouho vyrovnané. První dva sety rozhodly
až koncovky a teprve třetí proběhl jasně v režii soupeřek.“
Celkové vystoupení
na turnaji však bylo
solidní, ne?
„Souhlasím. Čtyřikrát jsme
vyhrály a ve všech pěti zápasech předvedly docela dobrý
výkon. Jen bylo v některých
chvílích znát, že chybí sehranost a teprve se dáváme dohromady.“

V létě jste přestoupila z Králova Pole do
Prostějova. Co si slibujete od
nového angažmá?
„Byl čas na změnu a prostějovská nabídka pro mě znamenala
výzvu. Proto jsem tuhle šanci
využila, ale do Brna se vždycky moc ráda podívám.“
Je pro vás hodně nezvyklé, že VK AGEL
má v kádru na rozdíl od
Brna řadu zahraničních hráček?
„Tohle je pro mě rozhodně
nová zkušenost. S holkama
se bavíme většinou anglicky
a když si třeba s Brazilkami
nerozumíme, přijdou na řadu i
ruce a nohy. (smích) Nakonec
se vždycky nějak domluvíme.“

Jaké zážitky jste si odnesla z reprezentačního výběru České republiky?
„Tam je to o sbírání cenných
zkušeností. Prošla jsem mládežnickými nároďáky a mezi
ženami se samozřejmě hraje
úplně jiný volejbal než třeba
v juniorkách. Mnohem kvalitnější, tvrdší a bez tolika chyb,
od starších spoluhráček se my
mladší máme co učit.“

Pojďme zpět k Prostějovu. Obhájí titul
v extralize a prosadí se
v Champions League?
„V Lize mistryň to bude
s ohledem na těžkou základní skupinu dost složité, ale
zabojujeme o každý bod a
případné vítězství. V extralize bychom měly potvrdit roli
favoritek, jenže nás určitě nečeká nic lehkého. Uvidíme,
snad sezonu zvládneme co
nejlépe.“

Foto: internet

Sport

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. října 2012

Basketbaloví Orli nestačili

házenkářská sedmička

v generálce na Kolín...

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013
I s dvojicí regionálních zástupců odstartovala v sobotu druhá liga házenkářů

Posílená Telnice uštědřila Kostelci nemilý debakl
V minulé sezóně 2. ligy Morava jih obsadili telničtí
házenkáři poslední místo,
zatímco kostelečtí muži bojovali o medailové pozice. Teď
je všechno úplně jinak. Oslabení Hanáci herně tápou a ve
2. kole nového ročníku soutěže dostali na hřišti totálně
přebudovaného týmu rázem
silného protivníka pořádnou
nakládačku.
Střetnutí bylo vyrovnané
jen v úvodu. Poté se chopil
taktovky sebevědomý domácí
výběr a hosté si ve zbytku
jednostranného souboje

ani neškrtli. „Telnici jsem
pozoroval před týdnem při
remíze v Prostějově a po pravdě
mě velmi příjemně překvapila.
Oproti loňsku má zcela nový
a hodně kvalitní mančaft,
kterému jsme nedokázali
vzdorovat,“ uznal kouč HK
Alois Jurík.
V solidní výsledek mohl
doufat pouze deset minut. „Od
stavu 5:5 hráči přestali plnit
stanovenou taktiku a mezi 10.
a 30. minutou vstřelili pouhé
tři góly! Soupeř dominoval
ve všech směrech, byl jasně
lepší na každém postu. My

jsme vyhráli jedině na počet
technických chyb, kterých kluci
udělali celkem čtyřiadvacet.
A neomlouvá je ani nezvyklý
povrch v nafukovací hale, kde
Telnice hrává,“ povídal Jurík
smutně.
Rozčilovat se nemělo
smysl. „Rozhodnuto bylo už
do přestávky, ve druhé půli tak
dostali prostor v podstatě jen
mladí. Stejně se nedařilo vůbec
nikomu včetně zkušených,
kolektivně jsme podali
katastrofální výkon jak v útoku,
tak v obraně. Takhle se házená
prostě hrát nedá. Musíme

Sokol Telnice
HK Kostelec na Hané

32:19

(17:8)

Vývoj po pětiminutovkách: 2:3, 5:5, 10:5, 12:8, 13:8, 17:8,
21:9, 23:10, 25:13, 27:14, 30:16, 32:19. Rozhodčí: Bauer a Berger. Diváků: 105.
Sestava Kostelce:
Navrátil, Varha – Beneš 2, Kopečný, Grulich 1, Rikan 1, Ševčík 1,
Vymětal 3, M. Grepl 2, Chalupecký, J. Grepl, Hochvald 1, Varhalík 4,
Říčař 4. Trenéři: Milan Varhalík a Alois Jurík.

se vážně zamyslet, co s tím,
abychom neskončili špatně a
nějak se zvedli,“ plánoval Jurík.
Pokus o nápravu budou
mít Hanáci přetěžký, neboť je

v sobotu 6. října od 14.00 hodin
čeká na domácí palubovce
Městské sportovní haly v
Kostelci největší favorit
soutěže z Hustopečí.

Prostějov, Kolín/lv – Dva
zápasy proti Kolínu uzavřely přípravu prostějovských
basketbalistů na ligu. A byla
to rozpačitá generálka. V neúplné sestavě bez několika
indisponovaných hráčů Orli
vyhráli domácí duel 100:85,
v odvetě v Polabí ale prohráli
82:95.
„Z naší strany nic moc zápas.
Přijeli jsme v podstatě v sedmi
hráčích, protože jsou někteří
hráči nemocní a zranění. Zbytek byli dorostenci. Takže podle
toho to také vypadalo. Začátek
jsme měli dobrý, postupně jsme
ale začali ztrácet a Kolín hrál
fakt dobře v útoku. Hlavně měl
výbornou poslední čtvrtku, kdy
se dostal do výrazného vedení a
my to už nedotáhli,“ konstato-

val Roman Marko, který ještě
v minulé sezoně hrál právě v
Kolíně.
Ani domácí střetnutí nebylo
bez kazu. Hosté vyhráli první
čtvrtinu a v poločase prohrávali pouze o dva body. Poměrně
vysoké vítězství získali Hanáci
až v závěrečné desetiminutovce
díky několika úspěšným trojkovým pokusům. „Nebylo to
optimální, ale celý zápas jsme
odehráli ve vysokém tempu a
to je dobře,“ hledal pozitiva ve
výkonu kouč Zbyněk Choleva.
Po posledním střetnutí před
začátkem Mattoni NBL už tak
spokojený nebyl. „Chtěli jsme
se zaměřit na obranu a pokusit
se nedostat osmdesát bodů. To
se nepodařilo, což je nepříjemné,“ řekl Choleva.

Sokol II doplatil v Hustopečích na koncovku a prohrál
„Klukům nemohu nic vytknout. Střelba je ale o tréninku,“ podotkl kouč hostí Josef Zedníček
Hustopeče nad Bečvou, Prostějov/jim – Zvítězily zkušenosti a
tréninková morálka. Prostějovští házenkáři si proti loňskému
suverénovi vytvořili celou řadu
šancí, jejich úspěšnost pod šedesát procent ale způsobila, že
oba body zůstaly v Hustopečích.
Domácí se přes letní oslabení
mohou spolehnout na zkušené
opory a ty si trhák z úvodu druhé
půle vzít nenechaly.
„Výsledek ale vůbec neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Po
většinu utkání jsme byli lepší,“
zamrzela porážka hostujícího
kouče Josefa Zedníčka. Do sestavy se mu již vrátil Štěpán
Gazdík, stále však chyběl ten
nejzkušenější – Tomáš Černí-

ček. A Kosina přes jedenáct gólů
na vše nestačil. „Vytvářeli jsme
si krásné šance, trháky, ale nedávali góly. Jednak jejich gólman
chytal dobře, jednak jsme trefovali ho i tyčky. Klukům nemohu
nic vytknout. Střelba je ale o tréninku a málo se trénuje. Bohužel,“ upozornil Zedníček.
V prvním poločasu se jeho hráči několikrát dostali do vedení,
ani jednou ho ale dlouho neudrželi a domácí se vždy dotáhli.
Od jednatřicáté minuty naopak
sami odskočili a šestigólový
náskok již nepustili. „V prvním
poločase jsme byli jasně lepší a
měli jsme vést o pět šest branek.
Naprosto lehce jsme si vytvářeli
jednu šanci za druhou, bohužel

jsme je nedávali. Jejich gólman
byl nejlepším hráčem na hřišti,“
posteskl si.
Připomněl, že loni dávali hosté v
průměru třicet branek a v neděli jich měli dát aspoň pětatřicet.
„To utkání jsme neměli prohrát.
Hráli rozumněji,“ zmínil.
Hustopeče během letní přestávky snížily rozpočet, zkušení
hráči ale na Přerovsku zůstali a
právě těm vděčí domácí za dva
body. „Jejich sponzor dává peníze na mládež. Buduje ji a obrovsky podporuje. Určitě oslabili, ale jsou stále dobří. Zůstali
jim zkušení Jahoda, Suchomel,
Strach, Zapletal v brance. My ty
zkušenosti nemáme, proto prohráváme,“ připojil.

Legata Hustopeče
Sokol II Prostějov

28:24

(14:14)

Rozhodčí: Bubeníček – Směja. Sedmičky 1/1:4/3. Vyloučení
3:4. Pětiminutovky: 3:2, 3:5, 7:7, 11:10, 12:13, 14:14, 17:15,
19:16, 23:17, 24:19, 27:22, 28:24.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Kosina 11, Kozlovský 2, Valach 4, M. Jurik, Juráček 0, T.
Jurik 1, Šestořád 1, Raška 0, Ordelt 1, Jurečka 3, Burget, Gazdík 1. Trenér:
Josef Zedníček.

Velice pozitivně ale hodnotil předvedenou hru, za níž
sklízí pochvalu i z řad cizích
oddílů. Jedním z výsledků
je i pozvánka na Vánoční
turnaj právě do Hustopečí.
„Hrajeme atraktivní házenou,
lidem se to líbí. Ale bohužel

ještě branky dávat. Umělecký
dojem se nehodnotí,“ sdělil
Zedníček jediné negativum.
Po dvou kolech tak prostějovští házenkáři stále čekají
Výsledky a tabulka soutěže v malé kopané Prostějovska
na první výhru, získat ji mo1. okresní liga mužů 2012/13
hou již v sobotu od tří proti
Ivančicím.
Druhé kolo – hřiště Dubany: Sokol Dubany – SK Amatér 1993
Hluchov 5:1, S. Dubany – SK Tomek Dobrochov 5:4, A. Hluchov – SK Chaloupka Prostějov 2:12, Dobrochov – Chaloupka PV 2:6. Hřiště Vrbátky: DD Sport Dubany – SK Griffins 98
Prostějov 7:5, DD Dubany – Ariston Prostějov 6:2, MK Brodek
u Prostějova – Griffins PV 6:3, Ariston PV – Brodek u PV 3:5.
1. Chaloupka PV
3
1
0
28:10
10
2. Brodek u PV
3
0
1
20:12
9
3. S. Dubany
3
0
1
16:14
9
4. DD Dubany
2
2
0
19:13
8
5. Dobrochov
2
0
2
10:12
6
6. Griffins PV
1
0
3
20:25
3
7. A. Hluchov
0
1
3
11:29
1
8. Ariston PV
0
0
4
6:15
0
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Nohejbaloví dorostenci Prostějova překvapení doma nedokonali

STRATOV PO VÝBORNÉM VÝKONU SROVNAL FINÁLOVOU SÉRII

Prostějov/pk - V neděli 30. září
se odehrál na kurtu Sokola
Prostějov odvetný finálový
duel v nohejbalu mezi domácím týmem Sokola Prostějov
a hostujícím celkem Sokola
Stratov. Favoritem tohoto finále byl dle očekávání Sokol
Stratov, a to i přes nečekanou
úvodní porážku v domácím
prostředí. Stratov totiž v základní části dorostenecké
extraligy neztratil ani jediný
bod, což se v minulosti niko-

mu nepodařilo. Hráči Sokola
I Prostějov byli v zápase tentokrát kompletní a očekával
se velký finálový boj. Bohužel
nervozita mladých hráčů a nepříliš soustředěný výkon opor
týmu Prostějova již v úvodu
předurčil soupeře ze Stratova
k jasnému vítězství.
Na první dvojku postavil trenér
domácích Zrubeckého s Pírkem,
Zrubeckého v průběhu hry střídal Anděl. Domácí hráli dobře
až do stavu 7:7, koncovka setu

již patřila Stratovu, druhý set byl
jasně v režii Stratova, který se
tak ujal vedení 1:0. Druhá dvojka se ukázala pro celý průběh
utkání jako rozhodující, Pacejka s Pírkem nestačili na druhou
dvojku hostů a ve dvou setech
svému soupeři podlehli – 0:2 pro
Stratov. Domácí celek nezabral
ani v následujících trojicích, kde
nejprve podlehla nejúdernější
formace Prostějova v sestavě Pírek, Anděl, Pacejka 0:2 a vzápětí
Stratov druhou dvojku Sokola I

rozdrtil naprosto hladce. Hosté
už téměř slavili, neboť na ukazateli skóre bylo již 0:4 pro Stratov.
V singlu domácí nasadili zkušeného singlistu a letošního mistra
republiky Tomáše Robu, který
jasně přehrál hostujícího Jarolíma, mj. jediného kmenového
hráče a odchovance Stratova
2:0 a snížil stav utkání na 1:4.
Další trojku vyhrála Pacejkova formace až v rozhodujícím
setu a snížila stav utkání na 2:4,
ale to bylo ze strany domácího

týmu všechno, neboť nejlepší
trojka utkání v čele s vynikajícím Strejčkem neponechala nic
náhodě a opět naprosto jasně
přehrála druhou domácí sestavu
a rozhodla tak o výhře Sokola
Stratov v poměru 5:2!
„V utkání se naplnily moje
obavy, hráči byli zbytečně příliš nervózní, nevěřili si v koncovkách setů, což překvapilo
především u zkušených hráčů
Pacejky a Pírka. Rovněž Tomáš
Roba nehrál nohejbal, který jej

zdobil v posledních týdnech,
nehrál pestře a značně chyboval
v útoku. Celkově jsem přístupem částečně zklamán, i když
musím přiznat, že vítězství
v utkání jsem přiliš nepředpokládal - přece jen máme mladý
a nezkušený tým,“ ohlédl se za
utkáním Richard Beneš, kormidelník nohejbalistů Prostějova.
„Celkově nemohu vyhodnotit
od nás nejlepšího hráče, u všech
byly v průběhu hry nedostatky,
chyběl nám tahoun typu Strejč-

ka ze Stratova, který rozhodl
celý zápas, správně hecoval své
spoluhráče a byl pravým lídrem
celku,“ dodal.
V neděli 7. října zajíždí jeho
svěřenci k rozhodujícímu utkání do Stratova. „Věřím, že tam
ukážeme vynikající nohejbal,
podobně jako v prvém utkání.
V žádném případě tam nechceme prodat svou kůži lacino, je
to sport a zvítězí ten lepší a někdy i ten šťastnější,“ předznamenal Beneš.

Juniorky i kadetky VK vstupují do extraligové sezóny
Podle šéftrenéra mladých Agelek Jaroslava Matěje
mohou oba týmy v nejvyšší soutěži útočit na medaile

Prostějo/son - Poprvé v historii má volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov v nejvyšší
soutěži ČR zastoupení obou
nejstarších
mládežnických
kategorií. Kadetky o nadcházejícím víkendu načnou již
svůj třetí ročník v extralize,
naopak juniorky od neděle
naskočí do premiérové sezony
mezi národní elitu. Bez ohledu
na to mají oba kolektivy velké
možnosti i ambice.
„Kadetky by určitě měly bojovat
o medaili, papírově to rozhodně je v jejich silách. Totéž platí
o juniorkách, ale ty budou mít
mnohem těžší úlohu kvůli našlapané skupině B v základní části.
Z Čech do ní totiž byly zařazeny
silné Budějovice a tím pádem
je všech šest mančaftů velmi
kvalitních. Každý může porazit

každého, neexistuje žádný slabší celek jako u kadetek,“ vyložil
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj.
„Uvidíme, jak se bude holkám
herně dařit. Každopádně máme
obě družstva podle mého názoru
dobře poskládaná a pokud nás
nepotká žádná zdravotní kalamita, věřím v úspěšný extraligový
ročník. Alespoň jeden cenný
kov moc chceme, když nám
na jaře tak těsně utekl,“ přeje si
Matěj. Á propos zmíněné zdraví: Viktorie Gogová si obnovila
zranění kolene, Adéla Stavinohová i Kateřina Mlčáková se
potýkají s naštípnutým prstem
na ruce, Michaela Zatloukalová s bolavým kotníkem, dalším
děvčatům se nevyhýbají klasické nemoci či různé bolesti zad,
končetin a podobně.

„Na vážné potíže to však vypadá jen u Viktorky Gogové, byť
po opětovném vyhození kolene
znovu zkouší hrát. Vzhledem
k jejímu stavu jsme tak jako tak
potřebovali pojistit post druhé
nahrávačky, a z toho důvodu
zkoušeli během přípravných turnajů několik eventuálních posil
na hostování z Brna, Kroměříže
i Zlína,“ prozradil Matěj.
Jak si mladé Agelky vedly na
zmíněných turnajích? V Uherském Hradišti skončily juniorky
druhé a kadetky sedmé, v Přerově z toho bylo stříbro a jedenácté
místo, ve slovenské Senici obsadil společný tým čtvrtou příčku a
v Ostravě se zrodila šestá, respektive sedmá pozice.
„Vždycky jsme točili všechny
hráčky a nešli vyloženě za výsledky, ty budou důležité až v soutě-

žích. Proto je nutné brát umístění
z turnajů spíš orientačně, skutečnou formu ukáže až ostrý začátek
sezony. Za podstatné považuji, že
příprava celkově proběhla dobře
a splnila veškerá naše očekávání.
Do obou extralig jdeme kvalitně
nachystaní,“ ujistil Matěj.
O trenérské vedení elitních
mládežnických výběrů VK se
dělí s asistentem ženského áčka
Ľubomírem Petrášem. „Luboš
obětavě stíhal skoro všechny
naše tréninky v přípravném období a uvidíme, jak to teď bude
vycházet s mistrovskými zápasy.
Většinu nedělí má ale volnou,
tím pádem jeho výpomoc může
pokračovat. Před každým víkendem si vždy rozdělíme utkání
tak, aby o juniorky i kadetky
bylo náležitě postaráno,“ dodal
Jaroslav Matěj.

Los juniorek VK AGEL v základní části extraligy - skupina B
1. + 2. kolo (neděle 7. října, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Brno.
3. + 4. kolo (neděle 14. října, 10.00 + 14.00 hodin): Ostrava - Prostějov.
5. + 6. kolo (sobota 20. října, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Frýdek-Místek.
7. + 8. kolo (sobota 3. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): České Budějovice - Prostějov.
9. + 10. kolo (neděle 11. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Přerov.
11. + 12. kolo (pátek 16. listopadu, 11.30 + 14.30 hodin): Brno - Prostějov.
13. + 14. kolo (neděle 2. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Ostrava.
15. + 16. kolo (sobota 8. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Frýdek-Místek - Prostějov.
17. + 18. kolo (neděle 13. ledna, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - České Budějovice.
19. + 20. kolo (sobota 19. ledna, 10.00 + 14.00 hodin): Přerov - Prostějov.
Domácí zápasy hrají juniorky VK AGEL v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici s výjimkou
5. + 6. kola (ZŠ Palackého).
Los kadetek VK AGEL v základní části extraligy - skupina B
1. + 2. kolo (sobota 6. října, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Ostrava.
3. + 4. kolo (sobota 13. října, 12.00 + 16.00 hodin): Frýdek-Místek - Prostějov.
5. + 6. kolo (neděle 21. října, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Přerov.
7. + 8. kolo (neděle 4. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Brno.
9. + 10. kolo (sobota 10. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Nové Veselí - Prostějov.
11. + 12. kolo (sobota 17. listopadu, 12.00 + 16.00 hodin): Ostrava - Prostějov.
13. + 14. kolo (sobota 1. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Frýdek-Místek.
15. + 16. kolo (neděle 9. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Přerov - Prostějov.
17. + 18. kolo (sobota 12. ledna, 10.00 + 14.00 hodin): Brno - Prostějov.
19. + 20. kolo (neděle 20. ledna, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov - Nové Veselí.
Domácí zápasy hrají kadetky VK AGEL střídavě v tělocvičně ZŠ Palackého a v hale Sportcentra
DDM v Olympijské ulici.
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Exkluzivní interview s brankářskou jedničkou hokejových Jestřábů

ADAM VRBA: „K Prostějovu jsem si vytvořil určitý vztah, mám jej rád!“
Prostějov - Letní exodus hráčských opor, kdy kabinu prostějovského hokejového týmu opustili Dalibor
Sedlář, Jiří Osina, Petr Doseděl, Jakub Čuřík, Martin
Stejskal a někteří další, vykompenzovali Jestřábi
dvojím způsobem. Ve větší míře dali prostor mladým
odchovancům, ale přivedli také dvě kvalitní posily. Do
první útočné řady se zařadil Pavel Handl z Uničova,
mezi tyče si stoupl Adam Vrba z Havířova. A právě
zkušený třicetiletý gólman, který už v minulosti dres
prostějovských hokejistů oblékal, se stal objektem
dalšího rozhovoru pro Večerník? Co nová gólmanská jednička během následujícího interview, které
bylo pořízeno hned zkraje mistrovské sezóny (tedy
y
ještě před duely v Meziříčí a s Přerovem - pozn.red.),
prozradila?
Marek Sonnevend
Proč jste se rozhodl po
dvouletém účinkování v
havířovském AZ přejít do LHK
Jestřábi Prostějov?
„Bylo to hlavně o domluvě s panem
Tomigou (předseda oddílu - pozn.
red.). Prostějov o mě projevil zájem
a došlo k transakci mezi Jestřáby a
Vítkovicemi, kterým patřím. Společně si sedli pánové Svozil, Husička a Tomiga, vznikla dohoda o mém

působení tady v Prostějově coby
součásti výměny více hráčů. V mém
případě jde o roční hostování.“
Sehrálo při vašem rozhodování roli, že nejdete do neznámého prostředí? V Prostějově
jste již totiž působil...
„Určitě. Prostějov ze svých dvou
dřívějších angažmá znám a mám jej
rád. K tomuhle klubu jsem si vytvořil určitý vztah. Navíc pocházím z
nedaleké Olomouce, takže se považuji za Hanáka.“

kdo je
adam vrba
Hokejový brankář „A“-mužstva LHK Jestřábi
Prostějov se narodil 4. srpna 1982 v Olomouci.
Měří 178 centimetrů, váží 76 kilogramů a s ledním
hokejem začínal ve čtyřech letech ve Vítkovicích.
Dres tamního HC oblékal ve všech mládežnických
kategoriích, pouze krátce si odskočil do Opavy a
Havířova. Mnohem pestřejší je Adamova kariéra
mezi dospělými. Postupně prošel kluby Sareza Ostrava, KLH Chomutov, Havířov Panthers, Draci
Šumperk, HC Prostějov, DHK Latgale (Lotyšsko),
IK Trondheim (Norsko), Phantoms Deurne (Belgie), Jestřábi Prostějov a
AZ Havířov. Mezi jeho největší úspěchy patří dorostenecký titul s Vítkovicemi, třetí místo v nejvyšší lotyšské soutěži, ocenění pro nejlepšího gólmana
tamní ligy a vítězství v hlasování fanoušků o nejlepšího hráče norské ligy.
Za své přednosti považuje klid a schopnost soustředit se, rezervy vidí v rychlosti nohou i celého těla. Je svobodný, má přítelkyni Annu. A vedle hokeje
se věnuje i civilnímu zaměstnání - finančnímu poradenství.

INZERCE

Borec s kupou zahraničních zkušeností by za úspěch bral STŘED TABULKY
Opustil jste však úspěšný
Havířov. Neodcházelo se
vám těžko?
„Je pravda, že v ´Azetu´ jsem prožil dvě super sezony, naposledy s
vítězstvím v druholigové skupině
Východ a s baráží o první ligu, byť
neúspěšnou. Pak se to ale v Havířově hodně prodlužovalo s uzavíráním nových
ý smluv a jjá za dané
situace po nabídce od Jestřábů dal přednost angažmá
v Prostějově.“
Které hráče ze
K
současného kádru
LHK jste před svým příchodem znal?

„Samozřejmě spoustu místních kluků
znám, aspoň trochu... My hokejisté o
sobě máme díky vzájemným zápasům přehled. Nejvíc se určitě kamarádím s Lukášem Dubou, tomu jsem
taky jako prvnímu v létě volal, když
bylo jasné, že půjdu sem... Dobře
znám i Pupu Doseděla, jenže ten
už v týmu nepokračuje. S většinou
ostatních jjsme se ppoznali od vidění a
zapadnout do kolektivu neznamenalo žádný problém.“
JJak hodnotíte
letní přípravu?
„Tréninky byly kvalitní,
což jsme všichni pocítili.
V přípravných

měli výkyvy hlavně s
zápasech jsme měl
Přerovem, takže si ty silnější soupeře
asi budeme muset v soutěži víc hlídat. Důležité bude na každý mančaft
zvolit správnou tak
taktiku, včetně papírově slabších.“
Kouč vidí los úvodu druhé
K
ligy jako velmi náročný
hlavně v případě domácích střetnutí. Souhlasíte?
„Určitě. Nemůžeme
Nemůžem si však vybírat,
nastoupit musíme dřív nebo později
proti každému týmu.
týmu Máme za sebou
Opavu a v době“
Nakolik jste
N
jst spokojený se
svými výkony
výko v přátelácích
a s vlastní formou v prvních mistrovských zápasech?
zápasec
„Nevím. Já si jedu pořád to svoje...
(smích) Nepříjemné
Nepříjemn bylo, že pokaždé, když se zkouš
zkoušely, jsme prohráli
samostatné nájezdy.
nájezdy Trenér ale v nějakém rozhovoru říkal,
že tohle se s
ř
Prostějovem táhne už delší dobu, tak
to snad nebude m
mnou. Věřil jsem,
že nepříznivou bilanci
bila nájezdů utnu,
jenže zatím to bohužel
nevychází.
bo

Doufejme, že zlom přijde během sezony... V prvním mistráku s Opavou
to byla docela divočina. Dostal jsem
pár laciných gólů, ale podstatnější
bylo, že kluci jich dokázali dát ještě
víc...(úsměv) A celkově je důležité,
aby se dařilo hlavně mužstvu. Klíčové je dobře zvládnout začátek, to znamená prvních pět až deset kol. Ještě
tedy s nějakými závěry počkám...“
Vybavujete si po téhle stránce tři roky starou přípravu,
která vyšla skvěle a pak přišel katastrofální start do soutěže?
„Přesně! Možná právě proto je dobře,
že letošní příprava proběhla spíš průměrně a to lepší může přijít až ve
druhé lize...“
Spočívá největší herní problém v horším bránění?
„Podle mě vyloženě ne. Hodně gólů
jsme dostali jen dvakrát od Přerova,
jinak byly počty inkasovaných branek v přátelácích na slušné úrovni.
Spíš bude podstatné dávat si odzadu
velký pozor na ty nejsilnější soupeře
jako Havířov, Přerov nebo Vsetín.“

Je cítit, že sestavu tvoří v nemalé míře mladíci včetně
juniorů?
„V některých chvílích to pociťuju,
ale od toho jsem na ledě, abych
se kluky snažil dirigovat. Stejně
jako ostatní starší hráči v týmu,
kteří mladým radí během utkání
na střídačce či v kabině. Já osobně se soustředím hlavně na beky,
které mám k sobě prostorově nejblíž. Na útočníky můžu akorát tak
občas zařvat, ať se vracejí, když se
jim nechce.“ (úsměv)
Jaké umístění v druholigové
skupině Východ byste považoval za úspěch?
„Být do šesté pozice. To bychom
myslím byli spokojení my hráči, snad
i trenéři, vedení klubu a fanoušci.“
Vy osobně máte nějaký konkrétní cíl?
„Co největší měrou mančaftu pomoct k postupu do play off a tam
zkusit projít přes první kolo. To by
znamenalo opravdu velkou spokojenost.“

Staronová opora. Novou brankářskou jedničkou Jestřábů pro letošní ročník je Adam Vrba, který na
Hanou zamířil ze Severní Moravy. Odchodu od favorita soutěže prý nelituje. Podle svých slov šel domů,
neboť se jako rodák z Olomouce cítí Hanákem. Jeho cílem je postupit s mančaftem do play-off, semifinále
by u něj znamenalo velkou spokojenost.
Foto: Josef Popelka

