!

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY VOLEB VÁM PŘINESEME JIŽ V SOBOTU OD 14.00 HODIN NA WWW.VECERNIKPV.CZ
Dnes navíc: čtyřiadvacetistránkový speciál

VOLBY
2012

!

O víkendu budeme volit...

Součástí
vydání je
celobarevný

...ještě

TV PROGRAM
od soboty 13. 10.

Byl to

Cena Ročník

15 Kč 16

/ 41

Číslo

Smržický ŽÁR vyvolal spekulace:

?
D
O
V
D
O
P
Ý
N
T
S
I
J
O
P

Smržice/mik - Jsou toho
plné Smržice. Ničivý požár
domu v centru obce z předminulé neděle, o kterém
Večerník informoval už v
minulém čísle jako první,
má podle místních „drben“

na svědomí sama rodina
Finkova! „Jsou zadlužení
až po uši, barák si zapálili
sami kvůli pojistce,“ nese se
celou vesnicí. Nebylo divu,
že tato spekulace dorazila i
do Prostějova...

Aloisie Finková:
„Zapálit si barák
může jen BLBEC!“

Pondělí

8. října 2012

80

stran

Ve čtrnácti

14 OTCEM!
DÍTĚ MU
PORODILA
dívka
z dětského
domova

Odmítají podvod. Rodina Finkova vyvrací fámy o úmyslném založení požáru. Faktem je, že dodnes vyšetřovatelé ani netuší, proč shořel
dům za pět miliónů korun...
2x foto: Michal Kadlec

Co nám dále vypověděli kolotočáři Finkovi? A jakým směrem se ubírá vyšetřování
hasičů a policie? Veškeré podrobnosti kolem případu se dočtete na straně 8.
INZERCE

9 771212 667008
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s pohodou

Foto: Martin Zaoral

více čtěte na straně 6

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hříšní řidiči
V průběhu předminulého
pátku, v době uzavírky části
Olomoucké ulice, na tomto
místě strážníci řešili 46 případů porušení zákazu vjezdu všech motorových vozidel. Kontroly v této lokalitě
strážníci prováděli namátkově, a přesto přistihli desítky
vozidel projíždějících zákazem kolem stavebních strojů
mezi pracujícími dělníky.
Celkem bylo uloženo pokut
za téměř 23 tisíc korun.

Bosá výtržnice
Dvaadvacetiletá opilá žena
předminulou neděli pořádně
řádila v jednom z prostějovských barů. Neměla boty,
bundu a domáhala se vstupu
do provozovny. Vyšlo najevo, že věci, které výtržnice
postrádá, leží na zastávce
v ulici Palacká. Strážníci ji
vyzvali k prokázání totožnosti. Toto odmítla. Ani po
opakované výzvě a poučení,
že bude ppředvedena na služebnu Policie ČR, totožnost
nesdělila. Svým jednáním
se dvaadvacetiletá slečna
dopustila přestupku proti
veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy úřední
osoby a vzbuzování veřejného pohoršení. U správního
orgánu jí hrozí pokuta až do
výše pěti tisíc korun.

Sliby - chyby!
V úterý po páté hodině ranní bylo nahlášeno na linku
156 napříč stojící vozidlo na
komunikaci před nákupním
střediskem Billa v Plumlovské ulici. Hlídka zkontaktovala muže ležícího na zadním sedadle. Ten uvedl, že
má popito a nemá možnost
se dostat domů. Proto ve
voze spal a zřejmě nedopatřením zavadil o ruční brzdu,
čímž se automobil samovolně rozjel, a proto vyčníval
z řady. Třicetiletý muž byl
strážníky důrazně upozorněn, aby vzhledem ke svému stavu rozhodně neusedal
za volant a vůz neřídil. Muž
přislíbil, že počká na kamaráda, který ho odveze do
místa bydliště. Přesto bylo
toto místo monitorováno
městským kamerovým systémem. Po odjezdu hlídky
byli za několik minut strážníci vyrozuměni, že muž
vyjíždí z parkoviště směrem
na severní obslužnou komunikaci. Na ulici Kostelecká
před křižovatkou s ulicí Za
Velodromem byl autohlídkou zadržen. Při dechové
ý
, pprozkoušce nadýchal
1,59
mile. Řidičský průkaz u
sebe neměl. Pro podezření
z trestného činu si událost
k dalším úkonům převzala
Policie ČR.
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VÝBUCH PLYNU V JEZDECKÝCH KASÁRNÁCH:

POMÓÓÓC, ZACHRAŇTE NÁS!
Stará Jezdecká kasárna, která jsou určena k demolici,
byla vybrána jako místo nebývalého cvičení celého
Integrovaného záchranného systému. V pátek ráno
zde došlo k simulovanému výbuchu plynu, přičemž v
budově bylo v zakouřených prostorách uvězněno šest
desítek osob. Ty výborně sehráli studenti prostějovských
středních škol. Cvičení však provázely emoce ze strany
okolobydlících občanů i bezdomovců, kteří v kasárnách
přespávají…
Prostějov/mik
„V bytovém domě na Jezdecké
ulici v Prostějově došlo k úniku
plynu do sklepních prostor. Nahromaděný plyn explodoval a výbuch
způsobil zřícení části budovy a
její statické narušení. Následkem
výbuchu došlo k požáru, který v
budově uvěznil asi šedesát jejích
obyvatel,“ vyhlásil přesně v devět
ráno dispečer všem složkám IZS.
Rázem se tak začalo cvičení, které v podobném rozsahu pamatujeme v Prostějově naposledy
před deseti lety! „Na místě cvičili
profesionální hasiči z Prostějova a
Olomouce, dobrovolní hasiči, Policie ČR, Městská policie Prostějov,
celní správa, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Záchranná brigáda kynologů
Jihomoravského kraje. Domnělý
výbuch jsme nasimulovali pomocí

silných dýmovnic. Celkový zásah
hodnotila speciální komise,“ sdělila Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Cílem akce bylo prakticky procvičit
postupy složek IZS při zdolávání
mimořádné události spojené se zřícením obytné budovy, při vyprošťování osob ze závalů a staticky
narušených budov, zdolávání požáru výškové budovy a při záchraně
většího počtu osob.
Páteční megacvičení záchranných složek však provázely také
velké emoce přímo nezúčastněných osob. Jen do redakce
volalo několik lidí, kteří nám
oznamovali obrovský požár
v Jezdeckých kasárnách... Jedno z oznámení pak stálo opravdu
za to. „Cože? To je cvičení? Tak
to prádlo mi zaplatí hasiči! Ráno
jsem prala a prádlo rozvěsila na

Kvůli megacvičení IZS vyhnali
z kasáren i bezdomovce

ě
„Strážníci m i,“
odil
zkopali a vyh rníku
e
svěřil se Več ek
Martin Janeč
Cvičení jako řemen. Bezdomovce Martina Janečka údajně nevybíravým způsobem vyhnali z Jezdeckých kasáren v době cvičení složek Integrovaného záchranného systému. 2x foto: Michal Kadlec
balkón. Teď ho mám, jako bych
ho vytáhla z udírny, je zakouřené
od těch dýmovnic,“ hudrovala do
telefonu žena bydlící v činžáku
vedle starých kasáren.
S ještě větší stížností přišel do Večerníku známý prostějovský bezdomovec Martin Janeček. Ten společně s
dalšími kamarády využívá zdevastovaná kasárna jako nouzový domov. „Okolo jedenácté hodiny jsem
si chtěl v kasárnách odpočinout.
Viděl jsem, že tady probíhá nějaké
cvičení, přesto jsem se dostal dovnitř
a v jedné místnosti jsem usnul. Hasi-

či mě viděli, ale nechali mě v klidu.
Pak ale přišli strážníci městské policie, že prý tady nemám co dělat.
Začali do mě surově kopat a pak mě
vyhodili. Kdybych tam dělal nějakej bordel, tak neřeknu. Ale žádné
problémy jsem nedělal, chtěl jsem
jenom spát. Ale chovali se ke mně
hrozně. Jsem sice bezdomovec, ale
žádnej dobytek,“ ulevil si od plic v
naší redakci Martin Janeček.
Samozřejmě jsme ještě v pátek požádali o vyjádření k tomuto údajnému

incidentu velitele Městské policie v
Prostějově. „Celé to považuji za nesmysl. Strážníci jsou profesionálové
a vědí, jak v podobných situacích
zakročit. Pokud museli užít donucovacích prostředků, tak rozhodně ne
surových kopanců. Pochopitelně ale
vaše oznámení prověřím a vyšetřím.
Na druhé straně je potřeba se pana
Janečka zeptat, co v kasárnách dělal,
když je dovnitř zákaz vstupu...,“ uvedl pro Večerník Jan Nagy, šéf prostějovských strážníků.

Video a fotogalerii ze cvičení najdete na www.vecernikpv.cz

Prostějovskem otřásly děsivé BOURAČKY
Při tragédii u Hrdibořic se mluví o sebevraždě, chybí brzdná dráha…

Prostějovsko/mik - Tak závažné a
navíc úplně zbytečné nehody náš
region už dlouho nezažil. Po nárazu auta s řidičkou a třemi dětmi
do stromu u Stražiska předminulou sobotu se minulý týden vyšetřovaly další dvě havárie, které
mají jednoho společného jmenovatele - fatální selhání řidičů! V
tom druhém případě však šlo o
chybu tragickou...
V úterý 2. října před devátou hodinou došlo na desátém kilometru
rychlostní komunikace ve směru z
Prostějova na Vyškov k havárii mezi
dodávkovým a osobním autem. „Oba
řidiči jeli ve stejném jízdním pruhu,
kdy osobní auto narazilo zezadu do
dodávkového vozidla. Po střetu obě
auta dostala smyk a sjela mimo komunikaci, přičemž osobák se poté několikrát přetočil přes střechu,“ popsal
nám zřejmě fatální chybu jednoho
z šoférů a následný karambol Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Nehoda si vyžádala tři
zraněné. „Dechová zkouška u řidičů

Vrcholem byla tragédie. Zatímco karambol na dálnici u Želče přežili všichni účastníci, náraz škodovky do
betonového mostního sloupku u Hrdibořic byl pro mladého řidiče smrtelný.
2x foto: Policie ČR
byla negativní. Při nehodě se lehce
zranil osmačtyřicetiletý řidič osobního
vozidla a třiadvacetiletý šofér dodávky, kdy oba byli převezeni k ošetření
do nemocnice v Prostějově. Osmačtyřicetiletá spolujezdkyně z osobního
vozidla byla převezena do Fakultní
nemocnice v Olomouci,“ dodal mluvčí prostějovské policie. Předběžná
škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun, policie nyní prošetřuje okolnosti a
míru zavinění.

ze soudní síně...

Zmíněná nehoda na dálnici však k vážné dopravní nehodě osobního
byla bohužel předzvěstí ještě ně- vozidla. Osmadvacetiletý řidič z
čeho horšího, k čemu došlo hned Přerova s vozidlem Škoda Fabia
následující den. Ještě teď si ale po projetí pravotočivé zatáčky mezi
všichni lámou hlavy nad tím, jak obcemi Hrdibořice a Biskupice
je možné, že mladík za volantem z dosud nezjištěných příčin přejel do
škodovky na silnici tak fatálně protisměru, kde čelně narazil do beselhal?! Za svoji neopatrnost za- tonového sloupku, který je součástí
platil životem...
mostu přes říčku Blata. Muž svým
„Ve středu třetího října kolem osmé zraněním na místě podlehl,“ inforhodiny ranní na silnici ve směru z moval o této závažné nehodě Josef
Prostějova na Dub na Moravě došlo Bednařík, tiskový mluvčí Policie

ČR v Prostějově. Na místo vyrazili
okamžitě také hasiči z Prostějova.
„Po příjezdu zjistili, že řidič po drtivém nárazu do mostního sloupku
zůstal zaklíněn uvnitř vozidla. Hasiči odstranili z havarovaného auta
dveře a uvolnili tak přístup lékaři,
který konstatoval, že řidič je mrtvý,“
uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Ten
mladík utrpěl závažná devastující
zranění naprosto neslučitelná se
životem,“ konstatoval smutnou skutečnost Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky.
Příčinu této tragédie je zatím těžké
jen odhadovat. Objevují se ale spekulace, že šlo o sebevražedný čin.
Faktem je, že policisté na místě
nehody nenalezli žádnou brzdnou
dráhu vozidla! „To mohu potvrdit,
řidič se vůbec nesnažil reagovat brzděním, navíc podle míry devastace
vozidla se dá usoudit, že jel značnou
rychlostí,“ řekl Večerníku jeden
z policistů.

Vykradl chatu
V pondělí prvního
října vnikl neznámý pachatel do
rekreační chaty
v Mostkovicích.
Z objektu odcizil
notebook, navigaci,
vrtačku, krabici s bižuterií,
pět zlatých přívěsků a náušnic. Celkově tak majiteli
způsobil škodu kolem třiapadesáti tisíc korun.

Chytili ji namol
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky je
podezřelá devětačtyřicetiletá
žena z Prostějova, která byla v
pondělí před osmou hodinou
ranní na Jiráskově náměstí v
Prostějově kontrolována jako
g
řidička vozidla Volkswagen
Passat. Žena policistům nadý, ppromile alkoholu.
chala 1,73
Řidička byla vyzvána k lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve, kterému se
dobrovolně podrobila. Byl jí
zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Prachy a oblečení
V noci ze středy na čtvrtek
se neznámý pachatel vloupal
po vypáčení vstupních dveří
do prodejny Spáčil v Jihoslovanské ulici. Z objektu
odcizil finanční hotovost a
vystavené značkové sportovní oblečení. Svým jednáním tak způsobil škodu kolem jednatřiceti tisíc korun.

Zfetovaná řidička
Z řízení pod vlivem návykové
látky je podezřelá osmadvacetiletá řidička škodovky z
Olomouce, která byla ve středu před třetí hodinou ranní ve
Vrbátkách kontrolována policejní hlídkou. U řidičky byla
provedena orientační dechová
zkouška s negativním výsledkem. Dále byl proveden test
na drogy,
gy, který
ý byl
y ppozitivní
na amfetamin. Žena uvedla, že v pondělí užila jednu
dávku pervitinu, ale lékařské
vyšetření spojené s odběrem
krve odmítla. Za tento přestupek ženě hrozí sankce od 25
do padesát tisíc korun a zákaz
činnosti od jednoho roku do
dvou let.

TROJICE „UPÍRŮ“ z Přemyslovic SÁLA po celém Konicku
Vůdcem trojčlenné skupiny byl zřejmě Václav Bahulík

Prostějovsko/mls - Krádeže
nafty a benzínu z aut, stejně
jako okapů z kostelů. Tak
to byla specializace trojice
mužů, kteří se seznámili v
Přemyslovicích. Vůdcem skupiny byl dle svědectví jeho
dalších dvou kumpánů osmadvacetiletý Václav Bahulík.
Případy vysávání benzínu a nafty z nádrží osobních i nákladních

aut jsou v dnešní době takřka na
denním pořádku. Odhalit a dopadnout pachatele však bývá v
těchto případech velmi těžké,
ne-li nemožné. V případě skupiny, která jako černá ruka řádila loni na Konicku, se to ale
nakonec podařilo. Dle obžaloby
se trojice mužů měla dopustit
celkem šestatřiceti krádeží.
Naposledy se pak vloupali do

domu, což měl vymyslet bratr
jednoho ze „tří obžalovaných
mušketýrů“.
Václav Bahulík, Karel Bauer a
René Kubala měli benzín vysát
z aut v Ludmírově, Brodku u
Konice, Hvozdu, Bohuslavicích a dalších obcích na Konicku. Na největší úlovek asi
sedmdesáti litrů nafty si měli
přijít v Šubířově. Kromě toho

měli ukrást i okapy z kostela v
Kladkách či z pravoslavné akademie ve Vilémově nedaleko
Bohuslavic.
„Všechno, co se v obžalobě
píše, je pravda,“ uvedl ve čtvrtek u Okresního soudu v Prostějově osmadvacetiletý Prostějovan Václav Bahulík, který
byl ostatními dvěma kumpány
označen za „motor“ celé skupi-

ny. „Byl to jeho nápad. Říkal, že
naftu kradl už dřív a ať s ním do
toho jdeme. My jsme mu jenom
pomáhali a v podstatě nic jsme
z toho neměli,“ vyjádřil se další
z obžalovaných Karel Bauer.
Příklad povedené trojice mužů
jednoznačně dokazuje, že za
podobnými krádežemi rozhodně nemusí vždy stát Romové,
jak se řada lidí domnívá...

po kvartetu hledaných
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.

inzerce

Hledáte práci?
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ČERNÁ KRONIKA

Konzulant
Charakteristika:
'ORXKRGREê
NOLHQWVNêVHUYLV
SURVWiYDMtFtNOLHQW\

JIŘÍ SOLDÁN

ROBIN RAPČENKO

LADISLAVA BLÍHALOVÁ

TOMÁŠ DOKLÁDAL

se narodil 14. června 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. října 2012. Jeho
zdánlivé stáří je 38 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Další údaje
k hledané osobě se v policejní databázi nevyskytují.

se narodil 27. září 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 10. července 2012.
Jeho zdánlivé stáří je 32 let a měří
okolo 180 centimetrů. Další údaje
k hledané osobě se v policejní databázi nevyskytují.

se narodila 20. února 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 14. srpna 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40 let a
měří mezi 160 až 170 centimetry.
Bližší údaje nejsou policií uvedeny.

se narodil 4. července 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. července 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 30 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má černé vlasy a nosí
bradku.

Kontakt:
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%RKGDQ%X]HN
7HO
YtFHVHGR]YtWHQD

%RKGDQEX]HN
#FHVNDSRMLVWRYQDF]
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ERKGDQEX]HNRPQH

Zpravodajství

BEZNOHÝ „PSYCHOPAT“ SKONČIL NA ULICI
S Michalem Mihálym, který MLÁTIL
I VLASTNÍ MÁMU, si nikdo neví rady...

Co s ním bude? Michal Mihály před domem v Újezdu, kde bydlel
s přítelkyní, ale nyní tam má zakázaný vstup...Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls
Křivda na ubohém vozíčkáři, nebo obrana před opakovanými útoky zatrpklého
psychopata? Názory na to,
proč už Michal Mihály nemůže přespávat v bytě v ulici
Újezd v Prostějově se liší. On
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sám v tom má jasno. „Majitel a celá jeho rodina mi asi
před půlrokem začali nadávat do špinavého mrzáka.
Konflikty začaly poté, co se
mi na schodišti rozlil katetr,
ve kterém se zachycuje moje
moč. Přitom to byla náhoda. Nadávky jsem si ovšem

Matku málem ubil k smrti, holčičku o berlích shodil ze schodů, napadal i personál
v léčebně. Nyní se dvaadvacetiletý Michal
Mihály ocitl na prostějovské ulici. Rodákovi
z Kuřimi lékaři po těžkém porodu amputovali obě nohy, zároveň má poškozenou
páteř a trpí psychickými problémy. Umí se
chovat slušně, ale bývá i vulgární a velice
agresivní. Přibližně rok žil u své přítelkyně v
domě na ulici Újezd v Prostějově. Soužití s
ním však bylo pro ostatní obyvatele domu
nesnesitelné. Majitel mu tedy do domu zakázal vstup. Michal Mihály tak skončil nejen
na vozíku, ale i na ulici. Se svým příběhem
se jako první přišel svěřit již před pár dny
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku...
nenechal líbit a z toho pramenily další konflikty. Nyní
mi zakázali vstup do domu,
nemám kde přespávat, netuším, co se mnou bude,“
svěřil se nám Michal Mihály,
který sám vyhledal redakci
Prostějovského Večerníku,
aby nám popsal svůj pří-

běh. Spolu s ním jsme tedy
navštívili dům v Újezdě, kde
donedávna přespával v bytě,
který má pronajatý jeho přítelkyně. Sousedé byli z naší
návštěvy upřímně zděšeni...

Dokončení na straně 6

OTESÁNEK ze Ptení
„Ona to vyběhá,“ prorokuje svému
pětikilovému miminku Gabriela Fülöpová

Rodinná idylka. Gabriela Fülöpová ze Ptení se svou
pětikilovou dcerkou Michaelou a dnes už tříletým
Nicolasem. Podle maminky ani jeden z nich nebude
žádný tlusťoch!
Foto: Michal Kadlec

Ptení/mik - Mírné, ale příjemné zděšení
zavládlo v sympatické mladé rodině ze
Ptení přesně v polovině minulého měsíce.
Maminka Gabriela Fülöpová přivedla
na svět malou Michaelu, která, a teď se
podržte, vážila při narození rovných pět
kilogramů! Malého „Otesánka“ a jeho
rodiče Večerník v pátek navštívil v jejich
domově ve Ptení.
„Sama jsem z toho byla překvapená. O to víc,
že den před porodem jsem byla na ultrazvuku a doktor mi řekl, že malá bude vážit čtyři
kila dvacet. A pak se narodil tento pětikilový
dáreček,“ smála se Gabriela Fülöpová. Je
to její třetí dítě a všechny podle jejích slov
měly při narození tak trochu nadváhu. „Moje
dvacetiletá dcera z prvního manželství vážila
3,80 a dnes tříletý Nicolas měl přes čtyři kila.
Ale podívejte se na něho teď, vytáhl se a je
jako tyčka. Věřím, že stejně tak tomu bude u
Michaely. Žádný tlusťoch to nebude,“ dodává věčně rozesmátá maminka.
Na závěr jsme se jí zeptali, zda s manželem
Robertem plánují ještě další přírůstek do rodiny. „To už ne. Co se týká váhy mých dětí
při narození, mají všechny tři vzestupnou
tendenci. Lékař mi před týdnem řekl, že
čtvrté by už mělo šest kilo! A to už bych asi
neunesla,“ uzavřela náš pohodový rozhovor
Gabriela Fülöpová.

Vývoj nezaměstnanosti jako na houpačce. ZLATÉ ČASY ROKU 2007 JSOU PRYČ!
Tomu se říká začarovaný kruh. Lidí bez práce
v Prostějově od roku 2007 povážlivě přibývá. Především se to přičítá krachu Oděvního
podniku, protože tisíce ztracených pracovních příležitostí nedokáží nahradit nová
místa v daleko menších podnicích. Přitom
podle vyjádření některých našich podnikatelů je práce dost, ovšem vinou přetrvávající
finanční krize není nové pracovníky z čeho
zaplatit...
Prostějov/mik
Prostějov patřil dlouhá léta k
městům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci celé Moravy. Toto výsadní privilegium
ale pomalu ztrácí a zabředá do
šedi průměru. „Zlaté časy v
této oblasti prožívali naše hanácké město v roce 2007, kdy
bylo bez práce „jen“ 2 605
osob a míra nezaměstnanosti
činila 4,2 procenta. Naopak
zatím nejhorší situace nastala
na konci roku 2010, kdy míra

nezaměstnanosti dosáhla 11,1
procenta. To znamenalo 6 476
lidí v registru,“ shrnula fakta
Věra Crhanová, ředitelka Úřadu práce v Prostějově.
„Přestože v tomto roce se pohybujeme pod hranicí deseti
procent lidí bez práce, je situace
hodně svízelná. Město se snaží
vytvářet ty nejlepší podmínky pro podnikatele, ale to, zda
někoho zaměstnají nebo ne, to
bohužel ovlivnit nemůžeme.
Vždyť firmy v době současné
finanční krize nemají na to,

„Práce by bylo dost, ale nemáme z čeho lidi zaplatit,“ lamentují podnikatelé

VÝVOJ
NEZAMĚSTNANOSTI
V PROSTĚJOVĚ
(vždy k 31. 12.)
ROK
MN
LBP
2004
9,9
5 783
2005
8,4
4 847
2006
6,2
3 783
2007
4,2
2 605
2008
4,7
2 789
2009
9,9
5 889
2010
11,1
6 476
2011
9,8
5 844
Zdroj: Český statistický úřad
MN = míra nezaměstnanosti (v %)
LBP = počet lidí bez práce
aby nové zaměstnance vůbec
přijímaly. Navíc stát drtí podnikatele velmi tvrdými daňovými podmínkami,“ nechal se
opakovaně slyšet pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
„To je pravda, naše firma je
velice vytížená a rádi bychom
nabrali nové pracovníky. Ale

já prostě nemohu zaručit, že
je zaplatíme. Jenom na odvodech na sociální a zdravotní
pojištění za zaměstnance platím měsíčně přes dvě stě tisíc
korun. A to je hrozná pálka!
Přitom bych měl práci pro dalších deset až patnáct lidí,“ svěřil se Večerníku majitel středně
velké firmy z Prostějova, který
si z osobních důvodů nepřál být
jmenován.
Aktuálně je v Prostějově bez
pracovního poměru 9,9 procenta práceschopných lidí,
což konkrétně činí celkový
počet těsně pod hranicí šesti
tisíc osob. Přitom volných
pracovních míst je tak zoufale málo, že o jedno místo
se uchází v průměru až padesát lidí! Není tajemstvím,
že spousta těchto osob propadá
beznaději a vyhledávají pomoc
u psychologů či psychiatrů. Nezaměstnaným se snaží v Prostějově pomáhat i humanitární

organizace Člověk v tísni. „Poskytujeme bezplatné pracovní
poradenství, což je program určený pro lidi, kteří mají dlouhodobě problém najít práci. Právě

dlouhotrvající nezaměstnanost
je jednou z příčin, která vede
k sociálnímu vyloučení. Smyslem pracovního poradenství
je pomoci těmto lidem lépe se

orientovat na pracovním trhu
a tím jim usnadnit shánění zaměstnání,“ řekl pracovní poradce Radek Kubíček z organizace
Člověk v tísni.

Vývoj nezaměstnanosti a volných míst od července 2004

2004
LEGENDA:

2005
UCHAZEČI

2006

2007

2008

2009

2010

VOLNÁ MÍSTA

2011
Zdroj: MPSV

Terezka a kilový HŘIB Na Sídlišti svobody ležela MRTVOLA
Houbaři, honem do lesa, rostou!
Konicko/mik - Ještě máte
pochyby o tom, že rostou?
Tak se rychle probuďte!
Houbaři na samý závěr
sezony obživli, i podle
našeho vlastního zjištění
jsou nyní lesy plné hub.
Své o tom ví i Terezka
Chadimová z Prostějova,
která si ve čtvrtek vyšla se
svým dědečkem na špacír po lesích na Konicku.
„Našla jsem mimo jiných
hub i hřiba smrkového.
Vážil 1,1 kilogramu a byl
naprosto zdravý. Děda
říkal, že z něj udělá řízky,“
pochlubila se Večerníku
malá houbařka. Neváhejte
a vyrazte do lesů taky!
INZERCE

To je macek! Terezka Chadimová
se nechala přímo na místě nálezu
zvěčnit s neobvyklým úlovkem.
Foto: rodinné album

Prostějov/mik - Násilná smrt?
Těžko! Mrtvola bezdomovce
ležící v trávě a nalezená v pátek
časně ráno u zdravotního
střediska na Sídlišti svobody
v Prostějově nemá zřejmě
se zločinem nic společného.
Muž zanedbaného zevnějšku
a ve špinavém oblečení podle
všeho zemřel přirozenou
smrtí. I když výsledky pitvy
mohou vždy překvapit...
Páteční
ráno
přineslo
obyvatelům Sídliště svobody smutný pohled. Mezi
panelovými domy bylo nalezeno bezvládné tělo zhruba
šedesátiletého muže. Podle
všeho šlo o bezdomovce,
kterému už lékaři ze záchranky
nemohli nijak pomoci!

„Muž byl v době našeho příjezdu
už bohužel po smrti. Proto jsme
se již nepokoušeli ani o žádné
oživovací pokusy, pouze jsme
provedli ohledání těla, které jsme
vzápětí předali policistům. Na
místě nebylo možné zjistit příčinu
úmrtí, proto byla nařízena pitva,“
uvedl pro Večerník Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky.
Jak dodal, známky násilí nebyly
na mužově těle patrné, mohlo jít
tedy o selhání srdce či smrt z podchlazení. Svoji roli ovšem mohl
sehrát také alkohol.
Už podle prvních zpráv jde tedy
zřejmě o bezdomovce. Muže
okolo šedesáti let našli v otrhaném
a špinavém oblečení, jeho obličej
byl zarostlý divokým vousem.
„Před půl sedmou ráno nám nález

mrtvoly na linku 156 oznámila
žena, která byla viditelně v šoku.
Naše hlídka vyjela na udané
místo a nález bohužel potvrdila. Strážníci se snažili muži
poskytnout první pomoc, ale jeho
tep byl už nehmatný. O kousek
dál stál jiný bezdomovec, který
tvrdil, že se zemřelým asi hodinu
předtím hovořil,“ prozradil
Večerníku velitel Městské policie
v Prostějově Jan Nagy. Krátce
nato si případ převzala Policie
ČR. „Zatím je předčasné o příčině
smrti spekulovat. Lékaři ale na
místě vyloučili cizí zavinění.
Samozřejmě vyčkáme výsledků
pitvy, ale podle všeho muž zemřel
přirozenou smrtí,“ uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
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IRONIE OSUDU:
muž našel SMRT
diska...
u zdravotního stře
Smutný konec. Šedesátiletého bezdomovce dostihla zubatá u
zdravotního střediska na Sídlišti svobody. Jak zemřel, to prokáže
až pitva....
Ilustrační foto

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

7,5

N ý koberec.
Nový
k b
Rekonstrukce
Rk
k Ol
Olomoucké ulicee
pokračuje sice s mírným zdržením, ovšem
Počmáranově položený asfaltový koberec u Domu
ní kandidáti.
služeb dává tušit, že řidiči budou
Když v Olomouvelice spokojeni. Olomouckou
ci Smetana pomaloval
navíc budou zdobit nové
politiky „vybavil“ tykadly,
autobusové zastávky
mohli to mnozí považovat za ojedii chodníky a obnělou aféru. Prostějované nyní ale Smerubníky.
tanu napodobili. Snad všichni prostějovští kandidáti do senátu či krajského
zastupitelstva jsou počmáraní... Co na to policie?

Tolik milionů korun bude stát
rekonstrukce mlýnského náhonu, který protíná Kolářovy
sady. Radní se rozhodli pro
tuto investici na základě časté
kritiky od občanů, kteří náhon nazývají po právu páchnoucí stokou. Pokud přijdou
dotace, bagry se do náhonu
zakousnou už na jaře.

-

Osobnost týdne
LUKÁŠ HÝBL
Třináctiletý Lukáš Hýbl z Prostějova
už dlouho musí bojovat s těžkými
mi
popáleninami na většině těla, kteréé
si přivodil před šesti lety.
NADACE AGEL se proto rozhodlaa
přispět ke zlepšení kvality Lukášova
života a darovala mu 50 tisíc korun.

Výrok týdne
„POSLAL
POS
OSLA
LAL
L MĚ
Ě CELKEM
CEL
ELKE
KEM
M
SEDMKRÁT DO
KRIMINÁLU, ALE
KURŇA, JÁ HO MĚL
FAKT STRAŠNĚ RÁD...“
Večerníku se svěřil
jeden z prostějovských
vyhlášených recidivistů
po nečekané smrti
soudce Antonína Wernera

JEDNA PŘEDVOLEBNÍ POZNÁMKA...
Martin Mokroš
Ano, vážení spoluvoliči, pokud jste to ještě nezaznamenali,
máme tu zase předvolební kampaň a volby nám doslova klepou
na dveře, a to v Prostějově dokonce hned dvoje. 12 a 13. října
si zavolíme krajsky i senátorsky
a využijeme tak svého práva
ústavního, přestože to zatím
bude stále tím starým systémem.
Spousta papíru, volební místnost, volební komise, volební
urna a o internetovém hlasování
si necháme zase jen zdát, přestože ho zvládají už i v jedné z pobaltských republik.
Právě tento způsob hlasování by
jistě zaujal i tzv. prvovoliče, tedy
ty, kteří již dosáhli věku, kdy
mohou poprvé někomu dát svůj
hlas. Pokud by šli volit opravdu všichni mladí, tak by se tradiční strany asi nestačily divit.
V nedávných studentských
volbách, kdy žáci a studenti
zkoušeli volit nanečisto, zcela
suverénně zvítězily strany pirátská a dělnická, zatímco tradiční modrá, oranžová, červená a černá skončily u mládeže
v propadlišti dějin.

Analýza
Nedávno běžel na jedné z mnoha našich televizí jistý pořad na téma UFO a mimozemské civilizace. Jednu místní divačku tak rozrušil, že je
od té doby přesvědčena o tom, že se jí mohou
ufoni klidně zjevit i v ložnici... Snažil jsem se ji
ubezpečit, že ač sám věřím na existence jiných
mimozemských civilizací, nevidím to zatím tak
divoce. Čeho se ovšem poslední dobou opravdu bojím, je to, že na mne z pod peřiny vyskočí
nějaký politický kandidát a začne mne přesvědčovat například o tom, že je jedním z nás, že tu
s námi žije, že zajistí sociální jistoty, případně že
je změnou, kterou potřebujeme. Anebo že lidem
chce pomáhat, a ne škodit. Těch výroků by se
sem vešlo ještě asi tisíc...

Zapeklitá cyklostezka
Rostislav Kocmel

Prostějov je
městem kol,
a tím pádem
jsou cyklostezky na jeho
území problémem. Jeden
zapeklitý úsek
vznikl na příjezdu do lesoparku
Hloučela. Hned vedle jízdárny
Cavaloa se dáte směrem k občerstvení U Abrahámka. Tam

cyklostezka vede kolem plotů
směrem na Tichou. A to je ten
problém. Cyklostezka vede
po polní cestě. Ta je vysypaná
jemnou šotolinou a dá se po ní
jet celkem příjemně a bez obav.
Jenomže souběžně s ní je mezi
stromy vybudovaná krásná
cesta, sypaná pískem a perfektně zpevněná. Prostě nádhera.
Lázeňská procházka. Každý
cyklista mi potvrdí, že po té se
to jede! A to je kámen úrazu. Po
„lázeňské“ pěšině se procházejí

glosa týdne

Prostějované s dětmi i se psy,
tu a tam se mezi nimi prožene
šílený cyklista, leckdy i třicetikilometrovou rychlostí. Zatím
se nikomu nic nestalo. Zatím!
Cyklostezka v tomto místě je
ovšem značena dost nešťastně
a nedivím se cyklistům, kterou
trasou se dají. Při příjezdu z města totiž není úplně jasné, kudy by
měli své kolo řídit...

Konstalace hvězd Prostějova
Dopravní šílenství v Prostějově brzy utichne, opravy důležitých
silnic se blíží ke konci. Proto nemusíte pořád nadávat jak špačci, emotivních okamžiků si užijete dostatek v práci i doma. Jakoby se podzimní plískanice odrazily i na náladě nás všech.

Berani - 20.3.- 18. 4. Nedívejte se na to, co dělají ostatní. Nemusíte neustále kopírovat práci
těch druhých, měli byste konečně sáhnout do
vlastní fantazie. V hlavě nosíte dobré nápady,
tak se je nebojte zrealizovat. Hurá do toho!
Býci - 19.4.-19.5. Oproti předchozímu týdnu ve
vás budou bublat emoce, které nedokážete jen
tak skrýt. Zaděláte si tím na problém u mnohých
lidí, protože se o nich odvážíte konečně otevřeně říct pravdu. Půjdete ale hlavou proti zdi.
Blíženci - 20.5.-19.6. Tento týden nevěřte vůbec
nikomu a ničemu. Kolem vás se budou odehrávat podivné hry, každému půjde jen o peníze a
vlastní prospěch. V tomto prostředí se vám moc
dařit nebude, na to jste až moc poctiví.
Raci - 20.6.-21.7. Nelamte si hlavu s titěrnými
problémy, které vás beztak jenom zdržují od
pořádné práce. Ve středu budete mít jedinečnou
možnost všem ukázat, že jste muži a ženy činu.
Podaří se vám něco, co ostatní považovali za
nemožné.
Lvi - 22.7.-21.8. Vy byste okamžitě potřebovali
někoho blízko sebe, kdo by vás dokázal usměrnit a ukázat, jak správně na věc. Nebojte se požádat někoho o pomoc, byť by to znamenalo určité ponížení. Následný úspěch bude stát za to.
Panny - 22.8.-21.9. Vaším osudem v tomto
týdnu budou rodiče. Ti se vám budou do všeho plést, radit vám a poučovat. Máte na výběr,
buď je poslechnout, nebo se řídit vlastním
rozumem. V tom druhém případě vás čekají
problémy.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Čeká vás radostná zpráva v rodinném kruhu. Buďto se bude jednat o
nový přírůstek do rodiny nebo někdo z příbuzných rapidně zbohatne. Každopádně tato událost bude znamenat zásadní změnu ve vašem
životě.
Štíři - 22.10.-20.11. Budete v nejbližších dnech
středem pozornosti. Nadřízení si na vás zasednou a budete muset prokázat své umění. Doma
zase na vás budou spoléhat, že konečně přinesete nějakou tu korunu navíc. Týden nic moc…
Střelci - 21.11.-20.12. Neuvěřitelně si polepšíte. A to jak v zaměstnání, tak i uprostřed rodinného kruhu. Najednou stoupne vaše hodnota,
okolí si vás začne mnohem víc vážit. Ale pozor,
ve vaší těsné blízkosti to bude vřít závistí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Budete velice činorodí. I když toho máte v práci dost, překonávat výzvy vás baví. A platí to pro všechny
oblasti života. Nebudete se držet zpátky, pro
vás je nejcennější osobně získaná zkušenost.
Vodnáři - 20.1.-18.2. V lásce se vám bude
dařit. Představy krásných milostných chvil
budou tím jediným, co bude procházet vaší
hlavou. Pokud jste si nebyli jisti partnerovou
láskou, tento týden ji ucítíte beze všech pochybností.
Ryby - 19.2.-19.3. Co kdybyste se sebrali a odjeli s partnerem na romantický výlet? Myslíte,
že by vám něco tento týden uniklo? Zdá se, že
nikoliv. A pokud ano, rychle byste to po návratu dohnali. Takže neváhejte a vyrazte!

Složení voličské základny těch
„ostrých“, skutečných voleb
bude z hlediska věku zcela jiné,
a tak si ony tradiční strany přijdou zase jistě na své. Ale přece
jen - zanalyzujme si náš místní
volební rajón kapku podrobněji.
Co se týká voleb krajských,
tak pravověrný Prostějovan by
měl volit zase kandidáty Prostějovany. Je to logické, neboť
Olomouc je sice vzdálena jen
15 km, ale při rozhodování o
krajských penězích a při nedostatečném zastoupení našich rodáků je setsakramentsky daleko
a nepomůže nám ani přídavné
jméno statutární. Samozřejmě
že stejně budou uvažovat voliči
v Olomouci, Šumperku, Jeseníku, ale i v každé další i malé
obci, a tak potom logicky záleží
na tom, kolik voličů z kterého
města dorazí až k urnám a nezůstane jen nadávat v restauračních
zařízeních. Proto si dovolím vás
všechny zdejší popíchnou větičkou: „Pojďme volit a všichni ty
naše!“
Senátní volby, tak to je jiná
kapitola. Nevím, jak vy, ale já
už předem označuji všechny
kandidáty na senátora za hr-

diny. To se divíte, co? Nebojte,
vysvětlím vzápětí. Víte, co proti
nim všechno stojí? Tak zaprvé
hned samotná Ústava ČR, která
sice senát označuje jako druhou,
vyšší komoru, ale pokud sledujete, jak se hlasuje o zákonech,
tak senát sice něco zastaví a
vrátí do poslanecké sněmovny,
ovšem ta si to vesele přehlasuje
a zákon stejně platí (stejné je to i
s prezidentským vetem). Zadruhé absolutní nezájem voličské
základny o senátní volby. Při
rozhovorech se spoluobčany se
snadno dozvíte, že krajské volby
ano, hodím to tam, ale senátní?
Na co to vlastně je? Na co máme
senát? Koneckonců statistické
výsledky účasti u senátních voleb mi dávají zcela za pravdu.
Dále je to systém voleb, kdy ony
senátní jsou vždy nějak „přifařeny“ k nějakým volbám dalším a
senátní kandidáti pak zapadnou,
pokud nejsou nějakou známou
osobností. Myslím, že tři důvody stačí, mohl bych zde ještě
rozebírat náklady finanční, kdy
kandidát si spoustu věcí hradí
sám a na statisíce se nepodívá...
A tak i ti naši senátní kandidáti
jsou vlastně už teď hrdino-

vé. Výhodu má jistě oranžová
kandidátka, která již v senátu
je, a tak ví, jak se v lecčems
pohybovat, i když jest smutnou
pravdou, že svou aktivitou senát
zas až tak moc neohromila a své
voliče, kteří to mohou sledovat
na internetu, také ne. Tři králové
ze stran červené, černé a topkové
jsou prostě tak nějak kandidáty
svých stran a jeden z nich má tu
výhodu, že jeho lékařský titul a
obor, ve kterém pracuje, tedy
gynekologie, mu může zajistit
spoustu hlasů od místních dam.
Pak je tu kandidát z dálky zabalený do modré, herec, dabér, známá osobnost a rodák,
který kampaň pojal tak nějak
vesele. Nebojí se říkat nepříjemné věci na rovinu, a protože je prostě už dlouho v Praze,
má jistě spoustu kontaktů a
ty by se jistě hodily i pro naše
statutární město, takže vážené voličstvo, popřemýšlejme,
co nám dobré jest....
Inu volby se blíží, tak k nim, prosím, běžte. Zas tolik těch práv
nemáme, tak si to jedno teď
užijme. Kdyby to zas tak nějak
dopadlo na levačku, tak se třeba
můžeme začít těšit na ty ufony...

soko
lím okem ...

JAK VOLIT (zašifrovaně)

V mnoha zemích světa včetně
těch, které u nás považujeme
za vzor demokracie, je běžné,
že každé noviny čtenářům
před volbami doporučí, koho
volit. Nikoho samozřejmě nenutí, ale přinesou argumenty,
proč je jimi podpořená strana
nebo konkrétní kandidát nejlepší volbou. Takhle se to děje
třeba ve Velké Británii.
U nás na něco takového nejsme
zvyklí, protože noviny u nás dávají přednost své nezávislosti.
Protože v České republice není
zvykem ani v komentářích uvádět, koho volíte, i já se omezím
jen na určité rady, aniž bych
jmenoval konkrétní stranu.
Ti, co rozumí kraji
V krajských volbách nedám
na halasná hesla vypůjčená z

celostátní politiky. Krajská politika by měla být podobnější té
komunální než té velké - celostátní. I proto podpořím stranu,
která má zkušenost s řízením
měst, včetně těch největších, a
seděla už i v krajském vedení.
Naopak nepodpořím ty, kteří
nám namlouvají, že hlasem v
krajských volbách můžeme
ovlivnit, kdo bude vládnout
celé republice. Nemůžeme a už
to potvrdily všechny dosavadní
krajské volby. A volit budu také
ty, které konkrétně znám, aby
bylo Prostějovsko silné v krajském zastupitelstvu.
Viditelná osobnost do Senátu
Do Senátu podpořím osobnost, která nejvíc zviditelní
Prostějovsko na pražských
úřadech i v obou komorách

parlamentu. Senátor by totiž
měl být hlavně vyslancem
regionu v Praze, který svým
voličům i problémům Prostějovska bude otvírat dveře
na ministerstvech a různých
jiných úřadech. Ministři občas potřebují, aby senátoři
hlasovali pro nějaký jejich
zákon, takže na oplátku více
naslouchají, když k nim někoho zavede člen Senátu.
Úspěšného senátora ale musí
někdo v Praze znát. Myslím,
že osobnost, která konečně
něco v Senátu pro Prostějovsko dokáže, mezi kandidáty
najdeme. A skoro bych řekl,
že poprvé...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

PRÁZDNINY SKONČILY,
MŮŽETE SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Agentura
Předvolební život ve městě...

Skončily prázdniny, potom léto a
začaly přípravy na volby. Zadržena byla náměstkyně primátora
města Prostějova Ivana Hemerková. Byla to právě ona, která
ve čtvrtek rozezvučela alarm na
radnici. S velkou pravděpodobností se nejednalo o předvolební
kampaň, poněvadž tato dáma
nemusí prověřovat ozbrojené
prostějovské sbory, zda jsou ve
střehu. Mimochodem, sbory za-

reagovaly rychle a málem paní
Hemerkovou zatkly. Předvolební kampaní určitě nebyl ani
požár ve Smržicích, poněvadž
všichni zúčastnění nekandidují
nikam. Ovšem v novinách se to
známými i neznámými tvářemi
jenom hemží, což je naprosto úmyslná kampaň placená
stranami. Prohlášení stran i
kandidátů jsou velká, místy překvapivá až neuvěřitelná a foto-

grafií politiků je přehršel. Výběr
volených subjektů je obrovský a
kvalitu si musí posoudit každý
sám, zvláště pokud se chystá volit. Předvolební kampaní určitě
není ani postesknutí primátora
našeho města nad nedávným
koncem průmyslu v Prostějově.
Toho jsme si, bohužel, my bystří
voliči všimli. Dnes už si všímají
asi i ti nebystří...
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich
ohlasů, která se tentokrát
rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Z minulosti se žít nedá....
Vážená redakce, se zájmem
jsem si přečetl váš článek z 1.10.
2012 o slavných průmyslových
podnicích, které kdysi tvořily obraz města Prostějov. Byť svůj čas
trávím v současnosti převážně v
Ostravě, pořád zůstávám hrdý
na Prostějov a na to, že jsem zde
přes dvacet let vyrůstal. Zajímalo
by mě v souvislosti s tímto tématem, zda má vedení radnice
zpracovanou nějakou strategii,
v níž bude stanoveno, která odvětví nebo obory bude město
podporovat nebo se snažit do
města přilákat. V Evropské unii a
koneckonců i v České republice
se hodně mluví o přechodu ke
znalostní ekonomice. Neuvažuje
město o zřízení podnikatelského
inkubátoru v průmyslové zóně
nebo o podpoře vědy a výzkumu? Co třeba forma partnerství
některé odborných středních škol
s firmami sídlícími v průmyslové
zóně? Může se město v této situaci nějak angažovat? Byl bych
velice rád, kdybych na tyto otázky prostřednictvím Večerníku
mohl dostat odpověď. Myslím
si, že je to téma zajímavé, které
může ovlivnit určitě všechny
Prostějovany. Výzkum a vývoj
podle mě v našem městě chybí,
památky jsou sice krásné, ale jen
z minulosti se žít přece nedá...
děkuji a do Prostějova z Ostravy
zdraví Bc. Michal Drozd

Proč sochy vracet?

Tak jsem se dočetla, že sochy,
které nechalo město odstranit
ze Smetanových sadů, se sem
po rekonstrukci parku zase
vrátí. Ráda bych se dozvěděla,
proč? Vždyť ty dřevěné „katastrofy“ náš nejstarší park hyzdí
a vůbec nejsou tím, čím by se
město mohlo chlubit. Jsem jednoznačně pro, aby tato rádoby
umělecká díla se zužitkovala
nějak jinak, nejlépe v některé z
městských kotelen.
Jiřina Nováková, Prostějov

Malby mě překvapily

Když jsem poprvé slyšel o
tom, že by se na městské
hradby mělo něco malovat,
chytal jsem se za hlavu a
všem tvrdil, že je to nesmysl.
Teď ale chodím každý den
okolo a dávám za pravdu
těm, kterým se nápad maleb
starých židovských domů
zamlouval a líbil. Ano, je to
pěkné a zcela jistě to zpestří
centrum města. A možná se
ty dva historické domy stanou vyhledávaným místem
turistů. Přece jenom ale mám
jednu obavu. Myslím si, že
malby dlouho nevydrží bez
úhony. Zdá se, že pouze do
té doby, než si jich všimnou
mnozí sprejeři, kterým není
vůbec nic svaté. Snad to ale
strážníci uhlídají.
Jan Kovář, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto
na adresu redakce,
či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Už v pátek startují krajské a senátní volby. O přízeň voličů se již pravidelně uchází velká řada kandidátů. Velkým otazníkem je však volební účast. Tudíž jinou otázku jsme před volbami ani položit nemohli. Proto jsme se
vás tentokrát v prostějovských ulicích ptali…

Mička se vymlouvá,

že zavražděnému lezl pomoci

PŮJDETE K VOLBÁM?
Marie KOUDELKOVÁ,
Lipová

Eva OHNOUTKOVÁ,
Prostějov

ANO

NE

„Samozřejmě, že půjdu! Volit se musí, je to sice osobní záležitost, ale já to beru
jako občanskou povinnost,
a tak by to měli brát i ostatní. Nejít k volbám podle
mě znamená podporovat
zlo, právě volbami a naším
hlasem bychom měli bojovat za dobro. I když je těžké zvolit politickou stranu,
měli bychom se především
zaměřovat na jednotlivce a
volit takového kandidáta,
který bude dle našeho uvážení správný a schopný.“

„Nepůjdu už k žádným k volbám! Jsem politikou naprosto
znechucená a určitě nejsem
sama. Navíc ani není koho
volit, všichni to jsou stejní
podvodníci.... Jen lhát, krást
a podvádět, to je jediné, co
politikové umí. Vhozením
lístku do urny se nic nezmění,
všichni jsou stejní. I když se
nejdříve můžou jevit jako ti
správní, časem se z nich stane to samé, jako byli jejich
předchůdci, a tak je to pořád a
pořád dokola. Nemá tak cenu
chodit k volbám...“

Týd po týdnu,
Týden
ýd den
d po dni
d i se VečerV č
ník dozvídá nové a nové skutečnosti
o vraždě jednaosmdesátiletého důchodce z panelového domu v Okružní
ulici. Bohužel, zdrojem informací není
policie, která o případu mlčí jako hrob,
ale lidé z blízkosti obou obviněných
mužů. Hlavní postava, Roman Mička,
který je obviněn z vraždy, vinu svádí
na Davida Braunera, s jehož rodiči je
Večerník v kontaktu.
Prostějov/mik

Oba muži jsou v současnosti drženi ve Vazební
věznici v Olomouci. Mička podle našich informací trvá na tom, že vraždil Brauner a on že
se v bytě objevil jen proto, aby pomohl zraněnému a o pomoc volajícímu seniorovi. „Policii
tvrdí, že v době vraždy byl v sousedním bytě,
kde si měl s majitelem domlouvat nějakou opravu. Pak uslyšel výkřiky a sténání. Vyběhl prý na
chodbu, ale na zvonění ani na bouchání na dveře nikdo nereagoval. Proto se údajně rozhodl od
sousedů přelézt z jednoho balkonu na druhý a do
bytu důchodce vniknout oknem,“ sdělil nám náš
zdroj, který zatím nechce být jmenován. „Když
se měl dostat do bytu, uviděl prý, jak Brauner

PŘES BALKON
OD SOUSEDA!

táhne nehybné tělo starce po podlaze ke dveřím.
A ten, když Mičku zahlédl, utekl z bytu ven,“ dodává člověk, který je s touto výpovědí Romana
Mičky obeznámen.
Tak nějak prý také Mička kriminalistům vysvětluje, jak je možné, že hasiči a záchranáři po příjezdu na místo vraždy našli v bytě zavražděného
důchodce jeho a nikoliv Davida Braunera. „Je jen
strašná škoda, že ti hasiči Mičku nezadrželi na místě a nepředali ho policii. Bylo by to pak jasné...,“
svěřili se Večerníku rodiče Davida Braunera.
Večerník bude samozřejmě zjišťovat další informace, které jsou momentálně k dosažení.
Zároveň věříme, že policie brzy celý případ
uzavře a předá ho krajské státní zástupkyni.
Kdo skutečně vraždil, pak rozhodne soud.

Sex na pracovišti, to je ono! Zažité rčení „co je v domě,
není pro mě“ vyvrací jiné pořekadlo, a to že zakázané
ovoce nejvíce chutná. Jakmile se ocitnete v partnerském
vztahu, který se odehrává na pracovišti, hned se dostanete do hledáčku svých kolegů, že svého partnera protěžujete nebo vy využíváte protekce. Ale ubraňte se, když jste
v denním kontaktu s někým, kdo vás enormně vzrušuje a
chcete se s ním milovat…
Letmé pohledy a cukrbliky během pracovní doby vytváří
předehru pro nadcházející večer.
A ve chvíli, kdy takzvaně „padla“ a kolegové odejdou domů,
se zavřete s kolegou či nadřízeným do kanceláře. Nechte si
dovézt večeři a lahvinku kvalitního vína. Pak na to vlétněte!
Hranice fantazie jsou neomezené, milovat se můžete na
stole, na kancelářské židli nebo v křesle svého šéfa.

INZERCE

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Dušan Dvořák: „Fízlové sklidili
marihuanu na příkaz ´esesáků´!“

jak šel čas Prostějovem ...

Šárka

Prostějov/mls

Oblíbená
O
Ob
blííb á restaurace. Pojmenování ulice Šárka platí od
listopadu 1899, ve válečných letech 1940-1945 to byla Šárka-Gasse. Inspirací pro název ulice bylo jméno Šárky, dívky
ze starých českých pověstí. V letech 1936-1937 byl podle
návrhu městského stavitele arch. Miroslava Putny postaven
rozměrný pavlačový dům s malometrážními sociálními byty
(lidově zvaný Parlament). Značnou část ulice Šárka zabírá
řada obytných panelových domů, budovaných od padesátých let minulého století. Součástí občanské vybavenosti je
oblíbená restaurace s letní zahrádkou. V areálu mateřské
školy poblíž Dolní ulice je umístěna plastika Mateřství od
sochaře Jana Třísky.

Příště: Vodní ulice
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

STERILIZOVANÁ
ZELENINA

Znojmia okurky
5-7cm 660g

Hamé okurky
5-7cm 735g

Znojmia zelí
kysané 320g

Hamé zelí červené
dia 320g

Efko cibulky
stříbřité 370g

Efko feferony
pálivé 370g

27,90

36,90

27,90

-

30,90

-

36,90

32,90

17,90

-

29,90

31,90

-

32,90

15,90

16,90

-

29,90 (300 g)

33,50

36,90

14,90

15,90

29,90

31,90

-

-

-

-

-

-

27,90 (330 g)

-

15,90

-

-

47,90

Naše RESUMÉÉ
Krásně dochucené maso
by nemělo ten správný
požitek bez zeleniny, a
to sterilizované. Okurky
značky Znojmia kupte
v Albertu, od Hamé v
Bille či Intersparu, do
Kauflandu si zajeďte pro
kysané i dia červené zelí,
vzít tam můžete i stříbřité
cibulky a pálivé feferony,
s jejíž koupí neprohloupíte ani v Bille.
Tak dobrou chuť!

17. ŘÍJNA 2011
Tak to už je hodně husté! Na blogu internetových stránek týdeníku Respekt se objevila dlouhá snůška urážek a vulgárních výrazů z úst Dušana
Dvořáka na adresu prostějovské justiční elity. Notoricky známý
pěstitel konopí, kterému v Ospělově stovky rostlin už třikrát zabavila policie, nazval předsedu okresního soudu Vladimíra Váňu,
vedoucí Okresního státního zastupitelství v Prostějově Naděždu
Kezniklovou a také bývalého ředitele prostějovské policie Zdeňka
Riedingera nájemnými vrahy!
ŘÍJEN 2012
Po zveřejnění obsahu uvedeného blogu se nemůžeme ani příliš divit,
že znalec z oboru psychiatrie koncem července Dušana Dvořáka
shledal nepříčetným. Díky tomu tento svérázný zakladatel „cannabisterapie“ nemusel před soud, kde mu za opakované pěstování
marihuany hrozil nepodmíněný trest. Psychická nemoc, která ho
ochránila před vězením, ho ovšem neopravňuje pěstovat ve velkém marihuanu pro komerční účely. I proto policisté Dvořákovi začátkem září letos
už počtvrté posekli jeho políčko se vzrostlými rostlinami konopí. Dvořák
na to reagoval opět po svém. Již tak ovšem neučinil na blogu časopisu
Respekt. Jeho příspěvek „Jména státem placených nájemných vrahů v
Prostějově!“ byl posledním, který sem vložil... Než se přesunul na Respekt, měl Dvořák svůj blog na serveru Aktuálně.cz. Konfrontační styl
jeho blogu se mu však stal v červnu 2010 osudným. Jeho příspěvek s názvem „Kdybych ti ho vykouřila, tak mne nezavřeš?“ byl po pár hodinách
smazán. Autor reagoval publikací dalšího příspěvku „Hulit brka není
přípustné, mohou jen církevní prcačkáři“, což už bylo zřejmě na redakci
příliš, a tak celý blog vypnula. Dušan Dvořák tak v současnosti musí hledat jiné cesty. Ve své výzvě „Novináři, proč mlčíte?“, kterou e-mailem
rozeslal médiím, nabízí vskutku svérázný „dotazník z evropského práva“.
Jedna z jeho otázek zní: „Sklízeli prostějovští fízlové na příkaz esesácké
prokuratury a bolševického soudu konopí v Ospělově do desátého dne po
odkvětu?“ Celým dotazníkem naznačuje, že ho tradiční asistence policie
při sklizni jeho zahrádky právě nenadchla. Navzdory jeho stanovené
nepříčetnosti není vyloučeno, že se dočká i obnovy procesu, v němž
byl odsouzen k podmíněnému trestu...
napsáno před
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VĚHLASNÁ KARTÁŘKA
OPUSTILA NÁŠ SVĚT

Schopnost nahlížet do osudů
lidí. I tak by se
dal nazvat výklad karet, které
prý nelžou. Aspoň to vždycky
tvrdila Růžena Salašová, která se
díky svému umění stala pojmem
nejen v Kostelci na Hané a okolí.
V jejím domku se pro radu zastavila nejedna známá osobnost
z Prahy, stejně tak i lidé z Brna
či Hradce Králové. „Jít ke kartářce“ znamenalo vždy jediné
a nikdo nepochyboval, co je
v této krátké větě sdělováno.
Věhlas Růženy Salašové, přivádějící spoustu zájemců chtivých vědění o své budoucnosti
a postávajících v hloučcích před
jejím domkem, však nebyl jen
módní záležitostí posledních

lety

let. Tomuto kumštu se učila už
v osmi letech od svojí tetičky.
Co lidé v kartách hledali? Lásku, zaměstnání, rodinu, úspěch
v podnikání. Na všechny tyto
otázky hledala věhlasná kartářka odpověď a většinou se
nemýlila. Růžena Salašová
oslavila začátkem tohoto roku
svoje devadesátiny, ale dalších
narozenin se již bohužel nedočká. Zemřela ve čtvrtek 3. října
a rozloučili jsme se s ní o týden
později. Jak jsme se dozvěděli,
pozůstalým přišly tisíce telegramů s vyjádřením soustrasti.
Byly od lidí, kterým Růžena Salašová nalila optimismus a klid
do jejich duší. Šlo o telegramy a
dopisy z Čech, Slovenska, Německa, Ameriky…

Zpravodajství

6
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NOČNÍ RVAČKA V BARU: matka brání svého syna!
„Kluk byl napaden, ale policajti ho označují za grázla...,“ lamentuje Eva Sedláčková

V minulém čísle Večerníku byla v rubrice „168
hodin s městskou policií“ zveřejněna zpráva
pod titulkem „Raubíři v baru“, která informovala o události v provozovně poblíž centra města, kde došlo ke rvačce mezi hosty. Strážníci
ve zprávě popisovali, jak jednadvacetiletý muž
nejdříve nahlásil své napadení, ale později se
údajně ukázalo, že to byl právě on, kdo celý
incident vyprovokoval. Proti tomu ale důrazně protestuje matka zmíněného mladíka, která
se svým vyjádřením přispěchala minulý týden
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...

tisíc korun. O incidentu byla ihned
vyrozuměna Policie ČR. Mezitím
vešla hlídka strážníků do restaurace. Zde však od svědků zjistila,
že volající společně s odvezeným
a ještě dalším mladíkem provokovali sedící hosty u stolku. Strkali je
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.
S takto podanými informacemi
ale zásadně nesouhlasí Eva Sedláčková, matka mladíka, jenž
měl údajně sám volat městskou

jak ho ve Fiestě napadli a okradli,“ řekla Večerníku na úvod svého vyjádření Eva Sedláčková. Jak
dodala, ani další popis události
ze strany městské policie nesedí.
„Syn šel do baru společně s bratrem a kamarádem na kávu. Právě
jeden z jeho kamarádů hovořil s
kýmsi u vedlejšího stolu, došlo
k jejich rozepři a následné rvačce, do které se zapojilo více lidí.
Můj syn nikoho neprovokoval,
naopak se snažil rychle posbírat
ze stolu veškeré osobní věci a
utéci. Byl však taky napaden,

přišel o peněženku s dvaceti tisíci
korunami, mobil, zlatý řetízek a
veškeré osobní doklady,“ uvedla
dále Eva Sedláčková. Podle jejích
slov měl podivný vývoj i výslech
jejího syna na Policii ČR. „Nutili
ho, aby do protokolu uvedl, že
peněženku s mobilem a doklady
někde ztratil, zřejmě aby nemuseli prošetřovat krádež. To je ale
blbost, určitě o všechno přišel,
když ho mlátili a taky šacovali!
Synův těžce zraněný kamarád byl
převezen do nemocnice a jeho rodiče podali trestní oznámení. Tak-

že doufám, že se celá věc prošetří
řádně a nebudou se zveřejňovat
takové nesmysly. Vždyť ve Fiestě
jsou kamery, tak to policajti jasně
musí vědět, co se tam přesně odehrálo...,“ uzavírá svoji výpověď
Eva Sedláčková.
O reakci Večerník v pátek požádal také velitele Městské policie
v Prostějově. „Maminku toho
mladíka docela chápu. My jsme
ale zveřejnili to, co naši strážníci
zjistili od všech vypovídajících
svědků, kteří bezprostředně po
příjezdu našich hlídek byli na

místě incidentu. Já netvrdím, že
to musí být pravda. To ukáže až
vyšetřování, které je nyní v kompetenci Policie ČR. Ale věřím,
že nakonec se pravda ukáže. A je
fakt, že policie zcela jistě využije
k vypátrání skutečnosti záznamy
z kamerového systému baru,“
sdělil Jan Nagy.
Policie ČR o události zatím
nevydala žádnou zprávu,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ale bude celý případ sledovat
i nadále a čtenářům přineseme
výsledky vyšetřování.

KUŘÁCI, SMRDÍTE! Kdo nám hyzdí město?

„Za dobrou věc bojují trestnou činností,“
láteří strážníci na adresu neznámých sprejerů

Prý to bylo jinak. Eva Sedláčková se při čtení policejní zprávy z našeho Večerníku jen ironicky
pousmála. Svého syna, který byl strážníky označen za toho, kdo rvačku v baru vyprovokoval, se zastává.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik
Celý incident se odehrál před dvěma týdny v noci z pátku na sobotu
v baru ve Wolkerově ulici. Podle
zprávy z městské policie nahlásil
jednadvacetiletý muž své napadení, opak byl však údajně pravdou.
Z uvedené zveřejněné zprávy zopakujme, že mladík oznámil, že ho

v baru fyzicky napadla a okradla
skupina mužů. Strážníci po příjezdu do provozovny zastihli sanitku,
která právě odvážela jednoho ze
zraněných účastníků bitky. Oznamovatel podle strážníků ihned
přispěchal k hlídce a vypověděl,
že útočníci se mohou nacházet
uvnitř. On sám údajně přišel o mobil a peněženku s hotovostí dvacet

policii jako napadená oběť celého
incidentu. „Už toto je nesmysl!
Můj syn byl napaden jako první,
ale on sám policii nevolal, vždyť
mu ukradli mobil! Z baru utekl
do blízké Tylovy ulice, kde bydlí
jeho babička. Od ní volal mě, takže jsem s manželem sedla do auta
a jeli za ním. To já jsem pak volala na policii, když mi syn popsal,

Chytit a potrestat! Jeden z nápisů od neznámého „bojovníka“ proti
kouření se objevil v uplynulých dnech i na zdi uprostřed Vápenice.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Mají své internetové stránky, ovšem jinak
vystupují naprosto anonymně.
Řeč je o neznámých „bojovnících“ proti kouření, kteří
naprosto bez ostychu vyzývají
další své stoupence k trestné
činnosti. Jaké? „Pomalujte zdi
ve městech, popelnice, dveře škol,
prostě cokoliv. Napište, že kuřáci
smrdí,“ zní neuvěřitelná výzva
na internetu.

Je až neuvěřitelné, že štvavý web
existuje už dva roky a policie s tím
nic nedělá! Mezitím se po republice rozmnožují barvou natřené
velké nápisy, většinou s názvem
zmíněných stránek. A bohužel,
tyto výstřelky se už objevily i v
Prostějově.
„Registrujeme tři nebo čtyři nápisy s textem ´kuřáku či kuřačko,
smrdíš´. Podle předběžných odhadů nejde o nástřik sprejem, ale

o nátěr písmen štětkou. Bohužel,
pachatele jsme zatím nedopadli,“
pokrčil rameny Jan Nagy, velitel
městské policie v Prostějově. „Je
to naprostá zhovadilost, uděláme
všechno pro to, aby nám tímto
ani jiným způsobem nikdo město
nehyzdil,“ reagoval pro Večerník
značně naštvaně Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova. Podobného názoru je
také radní a předsedkyně kulturní
komise města. „Boj proti kouření
je dobrá a smysluplná věc. Myšlenka je správná, ale forma šíření
je naprosto šílená. Ti neznámí lidé
naprosto svými činy ničí správnou věc. Je potřeba tyto výstřelky
odhalit a tvrdě potrestat,“ sdělila
Večerníku Milada Sokolová.
Dva nápisy se objevily na začátku minulého týdne na Vápenici,
jeden na rozvodné elektrické
skříni, druhý na bílé zdi vedle
domu dětí. Další je v Kollárově

ulici. Večerník v pátek předal
fotodokumentaci těchto „výtvarných děl“ městské policii.
„O těchto činech, které můžeme
nazvat trestnými, už víme a zkoumáme záběry z kamerového systému. Všechny hlídky obdržely
pokyn více si všímat míst, která
sprejery a podobné živly mohou
lákat k podobným činům. Ty jsou
naprosto neomluvitelné. Když
chce někdo říct nebo prosadit
svůj názor, přece tak nemůže konat trestnou činností,“ láteří Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
Vyšetřování této záležitosti ovšem
více spadá do kompetence Policie
ČR. Je až neuvěřitelné, že policie
už dva roky němě přihlíží činům
neznámé skupiny, která přes internet vyzývá k ničení městského
i soukromého majetku. Je skutečně takový problém zjistit tvůrce
webových stránek?

René ze Stražiska se stal ve čtrnácti otcem

Radní nachytala CHLAPEC A DÍVKA Z DĚTSKÉHO DOMOVA

VANDALY MAJÍ PŮLROČNÍ MIMINO!
Prostějov/mik - Na procházce s dítětem mezi lesoparkem
Hloučela a Vrlovou ulicí se prostějovská radní Milada Sokolová stala svědkem vandalského činu. Nachytala zde totiž dva chlapce, jak ničí mladé listnaté stromky!
Více čtěte na straně 15

Pomůže Žouželkovi „vdova“
po zastřeleném zloději?

Prostějov/mls - Monstrproces s Jiřím Žouželkou se pomalu chýlí ke konci. Promluvit mohli všichni obžalovaní,
vyslechnuti byli všichni zjištění poškození i další svědci.
Naposledy v úterý uplynulého týdne Richard Majer na
policii popsal, jak s Jiřím Žouželkou kradl auta. Zpochybnit jeho věrohodnost bude obhajoba chtít prostřednictvím partnerky zastřeleného Tomáše Jakeše.
Ten byl jedním z prostějovských zlodějů aut. Koncem roku
2009 byl při jedné z krádeží zastřelen policistou. Do zřejmě
posledního hlavního líčení s Jiřím Žouželkou obhajoba jako
svědka navrhla jeho někdejší přítelkyni. „Máme za to, že by
mohla pomoci osvětlit vztahy mezi Richardem Majerem a
Tomášem Jakešem, který se podílel na rozsáhlých krádežích
aut a byl při policejním zásahu zastřelen,“ vysvětlil svůj návrh obhájce Jiřího Žouželky.
O tom, zda je nutné tuto svědkyni vyslechnout, rozhodne
senát prostějovského soudu. Kromě ní byl navržen i další
svědek. U něj však panují pochybnosti, zda se ho podaří před
soud předvést. Poslední, co bude u soudu třeba vyřešit, je
cena jednoho z ukradených vozidel. Ta se obžalovanému majiteli vrakoviště v Opavě, kam Jiří Žouželka ukradená auta
vozil, zdála přemrštěná. O hodnotě vozu tak rozhodne soudní
znalec. Pokud se vše zdaří, verdikt poroty by měl být vynesen v úterý 30. října.

tím, že bude babičkou. Nadšená z Podobné případy, kdy je jednotoho právě nebyla, je to její jediný mu z rodičů méně než patnáct
Stražisko/mls - Letos v září syn a tak brzy vnouče nečekala. let, jsou v regionu v poslední
nastoupil čtrnáctiletý René Renkovi tehdy bylo teprve třináct době velmi vzácné. „Průměrně
Horvát do deváté třídy na let. Prý se s tím ale už nedalo nic registrujeme jeden ročně. Velmi
Základní škole v Komenského dělat. Miminu teď bude už tak mladí rodiče se přitom rekrutují
ulici v Prostějově. Přitom už je půl roku,“ prozradila nám jedna z především ze všech sociálních
přibližně půl roku tatínkem! obyvatelek Stražiska a víceméně vrstev. Čtrnáctiletý otec je ovšem
René je na Prostějovsku zřejmě tak potvrdila zvěsti, které padly skutečná rarita! Oproti dívkám
jediné „dítě školou povinné“, pár dnů předtím u jednoho z jsou totiž chlapci v tomto věku
které už má svého vlastního po- přelíčení prostějovského soudu.
podstatně méně vyspělí,“ uvedla
tomka. Zároveň je nejmladším
tatínkem v regionu. Jeho partnerka Ilona je rovněž nezletilá.
Někdejší chovanka Dětského
domova v Prostějově oslavila
patnáctiny teprve v lednu tohoto roku, v dubnu se jí pak
narodila dcerka, se kterou nyní
žije ve Výchovném ústavu v
Černovicích u Pelhřimova...
O tom, že je možné mít dítě už
v hodně mladém věku, svědčí
i případ čtrnáctiletého Reného
Horváta ze Stražiska. Ten
společně se svojí mámou a
dalšími příbuznými obývá rozpadající se ruinu bývalého mlýna
v centru obce. Právě sem si už ve
svých třinácti letech vodil svoji
„kamarádku“ Ilonu. Ta nakonec
ve čtrnácti letech otěhotněla...
Čtrnáctiletý otec s maminkou. René Horvát ve stylovém tričku
Skutečnost, že se čtrnáctiletý
René stal tatínkem, se ve „I WANT MORE FUN“, tedy „chci více zábavy“, se svojí maminkou
Danou. Na předloktí vytetováno jméno patnáctileté dívky, se kterou
Stražisku všeobecně ví. „Přišla
Foto: Martin Zaoral
za mnou jeho maminka Dana s má nyní půlroční dcerku...

Bojové podmínky. Nezletilý otec René Horvát žije se svojí matkou
v tomto domě ve Stražisku...
Foto: Martin Zaoral
Marcela Trunečková z odboru
sociálních služeb prostějovského
magistrátu.
Trochu jinak vidí celou záležitost
sami Romové. „Co chcete?
Vždyť je to přece normální...,“
reagoval bezprostředně při naší
návštěvě v domě ve Stražisku
Martin Žiga s tím, že nikdo nic
říkat nebude. Nakonec jsme se
ním i s velmi slušnou maminkou
Reného Danou Horvátovou domluvili. „Rozhodně to nebylo tak,
že by Renek Ilonu znásilnil, nebo
něco podobného. Ona byla o rok
starší, Renek byl panic a na něco
podobného ještě nebyl absolutně
připravený. Ilona za ním pořád
chodila a on se do ní zamiloval.
Co se sexu týče, tak v tom ovšem
ve svých čtrnácti letech měla
nesporně víc zkušeností než
Renek...,“ vyjádřila se za svého
syna Dana Horvátová.

Zkontaktovat jsme se pokoušeli
i Reného partnerku a tedy
matku půlročního miminka.
Bohužel, úspěšní jsme nebyli..
Čtrnáctiletý otec má chodit na
Základní školu v Komenského
ulici. „Tři týdny tady už nebyl,“
sdělil Večerníku čtvrtý týden od
zahájení školního roku ředitel
Radim Janáček.
„Byl nemocný, ale teď už bude
do školy určitě chodit,“ reagovala na tuto skutečnost Dana Horvátová. Doufejme tedy, že školní
lavice určená nejmladšímu
otci regionu nebude zůstávat
pravidelně prázdná. Právě
nedostatečné vzdělání, stejně
jako špatné sociální a rodinné
podmínky společně s vlivem nezdárných vrstevníků totiž podle
odborníků stojí za kriminalitou
některých, často i velmi mladých
Romů...

BEZNOHÝ „PSYCHOPAT“ SKONČIL NA ULICI S Antonínem Wernerem se
v pátek loučily desítky lidí
Dokončení ze strany3
„Je to psychopat! Zneužívá
toho, že je na vozíku. Snaží se
vzbudit soucit, přitom dokáže
být hodně nebezpečný. Svoji
vlastní matku málem ubil k smrti... U nás se choval zpočátku
slušně. Ale je psychicky nemocný a jak přestane brát prášky, tak
si vymýšlí, je vulgární i agresivní,” reagovala jedna z obyvatelek domu.
Nabízí se celkem logická otázka,
proč se Michal Mihály se svojí
přítelkyní z domu sám neodstěhoval? „Udělali bychom to, ale
všude chtějí kauci ve výši minimálně tří nájmů. A tolik peněz
nyní nemáme,“ argumentuje Michal Mihály. Důvod však může
být i jiný. Michalova minulost
totiž vypadá skutečně hodně dě-

sivě... Z dostupných informací
vyplývá, že Michal měl skutečně svoji matku dlouhodobě a s
nebývalou zuřivostí napadat.
„Můj syn je nejen tělesně postižený, ale jeho psychiatrická diagnóza zní těžká psychopatická
osobnost. V celé republice neexistuje zařízení, které by se o lidi
s takovou kombinací postižení
staralo, proto je neumístitelný.
Michal byl na žádost psychiatrie
nějaký čas v léčebně v Habrovanech, jeho pobyt však byl ukončen po opakujících se útocích
na majetek ústavu, sestry, personál a v konečné fázi i na klienty.
Terčem jeho posledního útoku
byl starší nemohoucí člověk,
kterého srazil z vozíku a kovovým řemenem mu rozbil obličej
do krve. Jindy i bez nohou vylezl

na patrovou postel a odtud převrátil skříň na moji dceru, která
zametala pokoj. Ve škole srazil
holčičku o berlích ze schodů,
ta pak skončila na JIPce. A tak
bych mohla pokračovat...,“ popsala Večerníku Jitka Cibulková,
Michalova matka, chování svého
syna, se kterým si dlouhodobě
nevěděla rady.
Nabíledni je tedy otázka, jak je
možné, že Michal Mihály takové ataky bez nohou zvládá?
„Využívá moment překvapení
a když vás ochromí, jeho zlost
nezná mezí. Jeden z jeho útoků
na mě začal tím, že mě z odrazu
stáhl za halenku a současně udeřil vařečkou do obličeje. Tím mi
přerazil nos a než jsem se vzpamatovala, obličej jsem měla úplně rozbitý. Zachránila mě dcera,

která Michala silou praštila přes
ruce lžící na boty,“ svěřila se
nám se svými šílenými zkušenostmi Jitka Cibulková.
Ve světle těchto informací je jasné, že dlouhodobé soužití s Michalem Mihálym může být skutečně nesmírně těžké. On sám
dle svých slov nemá co ztratit.
Nelze se tedy divit lidem z Újezdu, že s takovým nájemníkem
nechtějí mít nic společného a že
z něj někteří mají i strach!
Dvaadvacetiletý Michal Mihály tak skončil nejen na vozíku,
ale nyní i na prostějovské ulici. Údajně hledá pomoc všude
možné, hlavně tam, kde mu v
první chvíli uvěří a jeho stav
vzbudí lítost. Nikdo si s ním přitom neví rady. Dokáže se vzpamatovat on sám?

Prostějov/mls - Vzdát poslední hold tátovi,
manželovi, kamarádovi i dlouholetému kolegovi
přišly v pátek do obřadní síně na prostějovském
hřbitově desítky lidí. S Antonínem Wernerem
se mimo jiné loučili snad všichni, kteří mají v
Prostějově co do činění s paragrafy.
Velmi tiše a pietně proběhlo poslední rozloučení s
bývalým soudcem prostějovského soudu Antonínem Wernerem. „Proč máme lásky na sto let a
času pro život tak málo?“ ptal se smuteční řečník
před zraky zcela zaplněné obřadní síně. Rakev s
ostatky pak všem přítomným z očí zmizela za tónů
skladby Hallelujah kanadského písničkáře Leonarda Cohena.
Antonín Werner zemřel v sobotu 22. září po
pádu z kola při výletu na Kosíř, o čemž Večerník
informoval jako první v minulém čísle.

Úzký rodinný kruh. Necelou hodinu po skončení
smutečního obřadu zůstala před obřadní síní stát hrstka nejbližších příbuzných zemřelého soudce Wernera
(ve výřezu)... Foto: Martin Zaoral a archív Večerníku

Téma Večerníku

Plánujete prodat nebo nakoupit nemovitost?
Patrně se dříve či později obrátíte na realitní
kancelář. Ale kterou si vybrat? Jak poznat seriózní kancelář a její zaměstnance? V posledních
letech se na tento druh podnikání vrhla spousta
lidí i společností. Výběr makléře či realitní kanceláře na tak pestrém trhu, jako je ten realitní,
není vůbec nic jednoduchého. Nabízí se tedy několik možností, a to začít s poptávkou u
známých, zda mají s nějakou realitkou dobré
zkušenosti, dále číst si reference jednotlivých
realitních kanceláří a makléřů či přečíst si další
téma PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které je
dnes věnováno realitním kancelářím a všemu
kolem nich…
Připravila: Aneta Křížová

Jak vybrat správného
REALITNÍHO MAKLÉŘE

Nejprve vyberme sousedy,
až pak se stěhujme...

Výběr makléře či realitní
kanceláře na tak pestrém
trhu, jako je ten realitní, není nic jednoduchého. Proto
vám přinášíme pár návrhů,
podle čeho si vybrat toho
pravého makléře…
1. Hledání makléře

Podívejte se na inzeráty různých
realitních makléřů. Všímejte si
dobře napsaných inzerátů, které
snadno zaujmou a nalákají. Vybírejte pečlivě. Prezentace nemovitosti je základ, dle kterého
makléře můžete snadno posoudit.
Pokud makléř otextuje nějakou
nemovitost na výbornou, pak stejně dobře bude inzerovat i tu vaši
nemovitost. Tudíž pokud je inzerce špatně otextovaná, je patrné, že
nemovitost nepůjde zrovna na odbyt, a tak se raději porozhlédněte
po jiném makléři.

INZERCE
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Ilustrační foto

3. Tajný monitoring

Vyberte si několik makléřů, kteří
jsou podle vašeho uvážení dobří,
a najděte si nějakou nemovitost,
kterou mají na starost. Postupně
vybraným makléřům volejte se zájmem o na oko vybranou nemovitost. Tu si nechejte odprezentovat,
připravte si nějaké dotazy a sledujte
makléřovu reakci, jeho prezentační
schopnosti, „tah na branku“, ale i
rétoriku. Tak jako prezentuje jinou
nemovitost, bude prezentovat i tu
vaši. Pozorujte, zda se vám makléř
znovu ozval, či nikoliv. Budete se
2. Důvěřuj, ale prověřuj
divit tomu, že někteří makléři vám
již nezavolají a od takových ruce i
Velkou chybou bývá, když si kli- vaši nemovitost dejte pryč.
enti nejdříve vybírají realitku a
až pak teprve makléře. Pamatujte
4. Zkouška
si, že není až tak důležitá realitka
jako samotný makléř, protože on
je ten, kdo se o vaši nemovitost Zkouška makléřů je velice důlepostará. V realitkách jsou dobří i žitou součásti výběru, neboť zde
špatní makléři. Hledejte tedy refe- poznáte motivaci, odhodlání a
rence makléřů. Zjistěte si, zda má vlastně i jeho jednání. Při teleblog, volnou diskuzi, jestli píší do fonování s makléřem se rovnou
novin, časopisů a podobně. I když zeptejte na slevu z uvedené ceny.
si můžete myslet, že tací v našem Zkuste klasickou otázku: „Pane
městě nejsou, tak jsou, jen stačí Nováku, nedalo by se jít s cenou
důkladně pátrat.
dolů? Zdá se mi, že je cena trochu

přemrštěná…“ Tímto jednoduše
zjistíte, zda se makléř zachová
profesionálně. Pokud bude pravý
profesionál, nejdříve vás pozve
na prohlídku, samozřejmě nezapomene nemovitost pochválit a
hlavně, nikdy vám dopředu žádnou slevu neuvede. Některým
makléřům jde ale bohužel většinou o zisk, takže se můžete setkat
s tím, že vám rovnou dají slevu,
čímž ale nemovitost znehodnotí.

Známé české přísloví sice
říká, že sousedy si člověk
nevybere, ale s pomocí cohousingu to bude přesně
naopak...
Cohousing vznikl v polovině
šedesátých let v Dánsku a od
té doby se rozšiřuje po celém
světě. Zjednodušeně řečeno,
cohousing lze charakterizovat
jako společné bydlení lidí, kteří
o to mají zájem. Tento způsob
klade důraz na mezilidské vztahy. Výsledkem by mělo být
především příjemné, moderní,
pohodlné a bezpečné bydlení.
V případě společného majetku
INZERCE
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5. Na závěr
Po pečlivém výběru a následném
monitoringu a přezkoušení přichází na řadu samotný závěr. Pokud dospějete k vítěznému makléři, pozvěte si ho na prohlídku
vaší nemovitosti, kterou budete
prodávat. Na schůzce si poslechněte, jak odprezentuje sebe i zastupující realitní kancelář. Ptejte
se ho, vyzvídejte, zjistěte si, co
by měl a neměl správný realitní
makléř říkat a dle toho jednejte.
Kromě své sebeprezentace by se
vás měl dopodrobna ptát na vaši
nemovitost, vaše představy apod.
Klidně ho požádejte o odprezentování vaší nemovitosti.

jde o spoluvlastnictví, všichni
se starají o společné prostory.
V praxi to vypadá následovně - každý obyvatel domu či
domácnost s velkou rodinou
vlastní plně zařízenou bytovou jednotku, ale zároveň je
spoluvlastníkem společných
prostorů i vybavení...
V České republice prozatím
neexistuje žádný plně dokončený projekt cohousingu, ale k
závěru se již blíží stavba v Těšíkově u Olomouce...
Plnou verzi tohoto příspěvku si
můžete přečíst už teď na www.
vecernikpv.cz!
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

V Protivanově otevřeli přistávací

PROTIVANOVSKO

PLOCHU PRO VRTULNÍKY

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Zavření šk
školy
oly
l v Ur
Urči
Určicích
čicííchh
už nehrozí
Určice/mls - Ještě v roce 2007 hrozilo škole v Určicích kvůli hygieně
zavření. Netekla tu teplá voda, následující rok se tu objevila žloutenka. Nyní už zavření škole nehrozí.
Letos o prázdninách na škole proběhla druhá etapa její rekonstrukce,
která přišla na přibližně pět milionů
korun. Další opravy by ještě měly
následovat. Školu nyní navštěvuje
asi 155 dětí.

Hubertské slavnosti
v Plumlově
Plumlov/mls - V sobotu 13. září od
14.00 hodin se na zámku v Plumlově budou konat tradiční Hubertské
slavnosti. O zahájení se postarají
trubači z Plumlova, k vidění bude
výstava fotografií s mysliveckou
tématikou, ukázka sokolnictví,
přehlídka plemen loveckých psů
či ukázky vábení jelenů. Konat se
bude i Svatohubertská mše.

Konice/mls - Klub přátel hudby
pořádá ve středu 10. října v 19.00
hodin v konické Obřadní síni
koncert Tria Cantorum. Představí
se Petr Jeníček na příčnou flétnu,
Vladimír Pečinka na fagot a Libor
Kazda na klarinet. Na programu
budou skladby z dílny Wolfganga
Amadea Mozarta či Františka Xavera Duška.

Hasiči z Konice
zrenovovali auto
Konice/red - Díky příspěvku Olomouckého kraje ve výši pětatřiceti
tisíc korun mohla jednotka dobrovolných hasičů z Konice opravit
vozidlo CAS 25.

Po obci běží nejrůznější fámy, Večerník se vydal po stopách...

Týden po ničivém požáru luxusního domu kolotočářské rodiny Finkovy ze Smržic se vyrojily
první spekulace. Co spekulace, přímo „zaručené zprávy“! Smržicemi se totiž nesou drby o
údajném pojistném podvodu, kterého se prý dopustili přímo Finkovi. Je tak nabíledni, že případ
nás o to více začal zajímat... Samotnou rodinu
kontaktoval Večerník v pátek odpoledne, když
obhlížela spáleniště. „Je to nesmysl, lidi jsou zlí.
Zapálit vlastní barák může jenom blbec,“ svěřila
se nám plačtivým hlasem Aloisie Finková, majitelka dnes už bohužel vyhořelého domu.

Kde je pravda a co vlastně zapříčinilo požár, jenž v této obci nemá
obdoby? Nad tím si v současnosti
lámou hlavy vyšetřovatelské týmy
jak hasičů, tak i kriminální policie.
„Ihned po uhašení požáru pracoval tým kriminalistických techniků na spáleništi po celou neděli a
ještě v pondělí. Byly zajištěny některé věci, které mohly být příčinou požáru. Vše bylo odesláno na
odbornou expertízu. Na výsledky
budeme čekat dva nebo tři týdny,“
uvedl pro Večerník Josef Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. O alespoň předběžně určené příčině devastujícího
požáru nechtěl vůbec spekulo-

vat. Natož o možném pojistném
podvodu. „Policie ve spolupráci
s hasiči prověřuje úplně všechny
možnosti. Cizí zavinění či úmysl
kohokoliv nemůžeme vyloučit ani
potvrdit,“ dodal mluvčí policie.
Podobné vyjádření jsme obdrželi také od krajských hasičů. „Na
místě požáru zkoumali stopy odborníci z odboru kriminalistické
techniky i expertíz a také pracovníci Technického ústavu požární
ochrany HZS ČR. Odebrali vzorky, které budou nyní v laboratořích
zkoumat. Příčina vzniku požáru
je zatím v šetření, opravdu v tuto
chvíli nelze cokoliv předjímat,“
zjistila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
A tak se Večerník vydal zjišťo-

NEZABRŽDĚNÉ AUTO SRAZILO MUŽE!
Jak jsme ale později
zjistili i z oficiálního
vyjádření policie, nehoda nebyla tak horká, jak se zdálo. „Ve
středu třetího října
okolo čtrnácté hodiny
zaparkoval dvaatřicetiletý muž ze Smržic
osobní vozidlo na
oploceném skladišti kolotočů. Při
výstupu však auto řádně nezabrzdil,
to se po chvíli samovolně rozjelo a
srazilo třicetiletého muže z Ústí nad
Orlicí k zemi. Řidič okamžitě zavolal záchrannou službu, na místo
přiletěl vrtulník s lékaři,“ prozradil
exkluzivně pro Večerník Josef Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Přestože muž neutrpěl
závažná poranění, byl leteckou zá-

Foto: Michal Kadlec

chrannou službou přepraven do Fakultní nemocnice v Olomouci.
„U muže skutečně nebylo zjištěno žádné zranění kromě několika
modřin. Zůstal v nemocnici přes noc
na pozorování a ve čtvrtek ráno byl
propuštěn,“ potvrdil nám Egon Havrlant, tiskový mluvčí olomoucké
fakultní nemocnice. Jak ještě dodal
Josef Bednařík, šofér se bude zpovídat z přestupku ublížení na zdraví.

představujeme regionální podnikatele
PILA V PTENÍ ÚSPĚŠNĚ PROCHÁZÍ

REORGANIZACÍ A BUDE VYRÁBĚT I BRIKETY
Ptení/pr - Pila Javořice,
a.s., která je v insolvenci od
roku 2010, úspěšně prochází
procesem
reorganizace.
Ta by měla být dokončena
v říjnu příštího roku, kdy
by mělo dojít k odstranění
zápisů v insolvenčním
rejstříku. Vedení pily má
smělé plány do budoucna. V důsledku zavedení
dvanáctihodinových směn
byl od 1. září zvýšen pořez
kulatiny z 12 tisíc kubíků
na 20 tisíc měsíčně. Tím
bylo umožněno přijmout 14
nových zaměstnanců.
„Příští rok bychom rádi přešli
na dvojsměnný provoz, což
navíc souvisí s plánovanou
zásadní investicí do technologie, abychom mohli
stran efektivity konkurovat
nejmodernějším
pilařům,“
uvedl ředitel společnosti Jan

www.vecernikpv.cz

Běžci
závodili
v
zakázaném
prostoru
„POJISTNÝ PODVOD ODMÍTÁME,“ DUŠUJE SE RODINA FINKOVA

Rodině Finkově se lepí smůla na paty
Smržice/mik - Rodiny Finkovy
ze Smržic, o které se zmiňujeme na této straně v souvislosti s
požárem jejich domu, se minulý
týden dotkla i další neblahá událost. Na dvoře objektu, kde má
rodina kolotočářů uskladněny
své atrakce, totiž došlo k nehodě,
k níž musel přiletět i záchranářský vrtulník!
Ve středu odpoledne uplynulého
týdne mělo podle prvních zpráv
dojít k těžké dopravní nehodě v
oploceném areálu u křižovatky
ulic Družstevní, J. Kotka a Blíšťka.
Závažnost situace na první pohled
dokresloval přílet vrtulníku letecké
záchranné služby. „Náklaďákem
tam přimáčkli nějakého chlapa ke
zdi,“ volala nám do redakce rozrušená žena ze Smržic.

region@vecernikpv.cz

Policie a hasiči nyní řeší, co způsobilo milionový požár ve Smržicích

Smržice, Prostějov,
Olomouc/mik

Zámkem bude znít
vážná hudba

776 159 120

Vařeka, který na pile pracuje už
od roku 1995, na postu ředitele
je od roku 2006. „Chystáme
se investovat do peletovací
a briketovací linky. Zvlášť
na trhu s peletami bychom
mohli být úspěšní. Spotřeba
pelet v Česku ještě není tak
rozšířená a obvyklá, s postupujícím časem se nevyhnutelně
rozšíří“ dodává dále Vařeka.
V současnosti se na
výrobě na pile ve Ptení
podílí
67
zaměstnanců
a
jediným
akcionářem
společnosti Javořice, a.s. je firma HSK Invest. Svou produkci stále orientuje především
do zahraničí. Třetinu celé
výroby vyváží do Velké Británie, další objem produkce
končí v Rakousku, Řecku,
Slovensku a Maďarsku. Pouze
25 procent putuje na tuzemský
trh. V době, kdy byla produkce

pily největší, byl objem pořezu
až 80 tisíc kubíků měsíčně a
společnost zaměstnávala až
300 pracovníků, byla jedním
z největších zaměstnavatelů
v regionu.
V té době se také řešil problém s velkým množstvím
projíždějících kamionů, které
nepříjemným
způsobem
omezovaly život v Ptení ale
i ostatních vesnicích v okolí.
Tehdy byl vypracován projekt, který navrhoval postavit „obchvat“, jenž měl vést
kolem Ohrozimi, Vícova a
Ptení až k pile. Kamiony by
tak nemusely projíždět vesnicemi. Tento projekt nebyl
zatím realizován a zůstal ležet
v „šuplíku“. Je možné, že
probouzející se život na pile
Ptení znovu rozdmýchá diskuze a o realizaci obchvatu se
začne znovu uvažovat.

inzerce

vat informace po vlastní ose a
v pátek odpoledne vyhledal rodinu Finkovu. Zajímalo nás, co
oni říkají fámám, které se nesou
Smržicemi. Majitelku domu
jsme společně se synem Jaroslavem a dalšími členy rodiny našli
ve zcela zdevastovaném domě...
„Právě dnes nás sem policie poprvé od požáru pustila. Podívejte
se sami na tu spoušť,“ pozval nás
ochotně dovnitř Jaroslav Fink.
Stejně tak Večerníku poskytla
krátký rozhovor i majitelka domu
Aloise Finková. „To snad lidi
nemůžou myslet vážně?! Zapálit
si vlastní barák kvůli nějaké pojistce může jenom blbec! Ano,
dům máme pojištěný, ale nikoliv
vnitřní zařízení a vybavení. Naprosto odmítám nějaké fámy, že
jsme si ho zapálili sami, abychom
získali nějaké peníze. Lidi jsou
strašně zlí a tímto dokáží hodně ublížit...,“ myslí si majitelka
domu. Její syn vedle ní jen pokyvoval hlavou. „Proč bychom to
dělali? Přišli jsme o všechno, můj
manžel se na baráku nadřel jako
kůň. Když před devíti lety zemřel,
žila jsem zde se syny a později i
vnoučaty. Teď budeme bydlet v
maringotkách celá rodina. Pro
mě osobně je teď připravena
místnůstka o rozměru dvakrát tři
metry v přívěsu,“ rozplakala se
Aloisie Finková.
Obou jsme se ještě zeptali na
velmi ošemetnou záležitost. Večerník totiž zjistil, že na dům

„Teď budeme bydlet v maringotce. Myslíte,
že bychom radši nežili v pohodlí tohoto domu
a raději ho sami zapálili? To nemůže nikdo
myslet vážně, vždyť jsme přišli o všechno...“

Majitelka shořelého domu Aloisie Finková
se durdí nad řečmi, které se vedou Smržicemi

V Prostějovičkách se běželo „Mezi lesy“

Prostějovičky/mls- Pohyb v
krásné a nedotčené přírodě,
kam
je v průběhu celého roku
k
zzakázaný vstup, nabídl druhý
rročník čtvrtmaratonu „Mezi
llesy”. Tento závod, který nemá
v regionu obdoby, v neděli v
Prostějovičkách zorganizovalo
P
místní velmi akční občanské
m
ssdružení SOPKA. Nezvládlo by
tto však bez spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a
n
oobecním úřadem. Velmi nevlídné říjnové počasí sice výrazně
n

Jak to dopadlo?
Muži

zamávalo s počtem běžců, se
skvělým pocitem z překonání
vlastní lenosti však nemohlo
nadělat vůbec nic.
V chladném a deštivém počasí,
které v neděli panovalo v Prostějovičkách, by psa nevyhnal
ani ten největší nepřítel domácích mazlíčků. Přesto se na start
„Běhu mezi lesy” v místním
areálu „Zahrádky“ postavilo 25
mužů, 13 žen a stejný počet dětí.
„Přestože počasí bylo hodně
nevlídné, závod jsme rozhodně

nechtěli odpískat. Povolení pro
možnost pohybu ve vojenském
újezdu Březina v jiném termínu
už bychom nedostali. Pravdou je,
že počasí odradilo mnohé z přihlášených účastníků, kterých původně bylo více než osmdesát,”
vysvětlila nám Zuzana Kožňárková, předsedkyně občanského
sdružení SOPKA. Po startu na
všechny běžce čekalo deset kilometrů v úžasné podzimní přírodě,
kterou nabízí nedaleký vojenský
prostor. Byla to přitom jedineč-

Fotoreportáž

ná příležitost se do něj podívat,
po celý rok je sem vstup přísně
zakázán. Za padesátikorunu startovného se tak lidé mohli proběhnout po perfektně označené trati,
vedoucí převážně po asfaltových
cestách. V cíli na ně pak čekal
výtečný párek zdarma. Chuť uzeniny byla znásobená pocitem, že
běžci překonali toho největšího
nepřítele, kterým bývá vlastní
lenost.
Podobná akce nemá na Prostějovsku obdoby, přitom v blízkém
okolí se amatérské běhy těší čím
dál větší oblibě. Například příští
víkend se v Brně uskuteční běh

„Okolo brněnské přehrady”, na
který se letos postaví rekordní
počet 1 700 běžců, podobná akce
„Půlmaraton Moravským krasem” pak tento rok přilákala hodně přes tisíc lidí. Přitom startovné
na podobných akcích se pohybuje v řádech čtyř až pěti stovek a
rozhodně nevedou tak pěknou
přírodou jako „Běh mezi lesy”.
Pokud jste tedy příznivci zdravého pohybu na čerstvém vzduchu,
pak byste si příští ročník běhu v
Prostějovičkách rozhodně neměli
nechat ujít. Konat se bude pravděpodobně opět první víkend v
říjnu.

JAKÉ BYLO OTEVŘENÍ DEPOZITÁŘE...

1. Pavel Dořák
2.Jiří Otrusina
3. Pavel Franc

Ženy
1. Milena Jančíková
2. Eva Dvořáková
3. Daniela Hrubanová

Chlapci
Pár hodin poté. Hned po uhašení požáru prohlížely spálené trosky domu vyšetřovatelské týmy policie i
hasičů. Na co přišly, to se dozvíme až po výsledcích odborných expertíz.
Foto: Michal Kadlec
je stále vedeno exekuční řízení! „Ježíšmarjá, jde o exekuci na
nějakých osmnáct tisíc korun, co
jsme kdysi dlužili za plyn. Přece
kvůli tomu nebudeme podpalovat
vlastní barák za několik milionů...,“ vysvětlil Jaroslav Fink.
Na zjištění příčiny požáru si
tedy budeme muset nějaký ten

týden ještě počkat. Už nyní je
však důležitá skutečnost, že se
při požáru nikomu nic nestalo.
V domě totiž před vypuknutím
ohnivého pekla naštěstí nikdo
nebyl. „V pátek jsem odjela s
vnoučaty na výlet s tím, že se
vrátíme až v pondělí. Ale v neděli
časně ráno mě probudili telefonic-

ky hasiči s tím, že barák je celý v
plamenech. A tak jsme se vraceli
domů dřív, abychom viděli tohle...,“ špitla na závěr našeho rozhovoru viditelně nešťastná Aloisie
Finková.
Celý případ a hlavně vyšetřování příčin požáru bude Večerník
samozřejmě sledovat i nadále.

STAROSTU URČIC POLICISTÉ NAČAPALI SE „ZBYTKÁČEM”
Vlastimil Konšel jel na babetě s 0,54 promile...

Určice/mls - Sto metrů od Obecního úřadu
zastavili policisté druhou záříjovou neděli
před druhou hodinou odpoledne starostu
Určic Vlastimila Konšela. Jelikož nadýchal,
přišel na místě o řidičský průkaz! Sám starosta okolnosti celé události podrobně Večerníku popsal. Zároveň odmítl, že by měla co
do činění se stěhováním či údajnou předchozí kritikou činnosti policie v Určicích...
Vlastimilu Konšelovi byl kvůli alkoholu zabaven řidičský průkaz, v současnosti probíhá
správní řízení. Při naší návštěvě neměl problém o celé události hovořit. „V sobotu u nás
proběhla akce, kdy jsme vzpomínali na našeho
oblíbeného pátera Jana Jiříčka. Následující den
jsem jel na babetě bez přilby předávat služební
automobil trenérovi fotbalových dorostenců.
Ti s ním měli jet na zápas do Opatovic. Asi sto
metrů od obecního úřadu mě zastavili policisté. Nadýchal jsem 0,54 promile, jednalo se o
zbytkový alkohol z předešlého večera,“ popsal
Vlastimil Konšel.

Do redakce Večerníku se v této souvislosti
osti donesly informace o tom,
že by celá událost měla souviset s
předchozí
dchozí starostovou kritikou činnosti
ti policistů. Ti mají služebnu v
obecním
cním Domě služeb, nedávno ji
ale museli vyklidit. Tuto konspiraci
všakk Vlastimil Konšel jednoznačně
odmítá.
mítá.
„S prací policie u nás panuje z mé
strany
ny absolutní spokojenost. Pravdou je, že jsem s vedením prostějovské
ké policie nedávno řešil jejich
stěhování.
ování. Jde o to, že chceme Dům
služeb
eb zrekonstruovat, a tak bylo zhruba před měsícem třeba jejich služebnu
vystěhovat.
těhovat. Po zimních opravách by se
do ní měli policisté na jaře
příštího
tího roku opět vrátit.
Nechápu,
hápu, jak by
opravy
avy Domu služeb mohly souvi-

set s tím, že mě policisté
zastavili...,“ reagoval na
tyto spekulace Vlastimil Konšel, kterému v
probíhajícím správním
řízení za řízení pod vlivem alkoholu do jedné
promile hrozí pokuta
od deseti do pětadvaceti tisíc korun a
zákaz řízení na šest
až dvanáct měsíců.

1.Matěj Růžička
2.Martin Ščudla
3. František Krásek

Dívky
1. Martina Kuncová
2. Monika Kuncová
3. Daniela Hrubanová

Chladno a deštivo. Do počtu běžců výrazně zasáhlo deštivé a chladné počasí. Ohřívače pak přišly
vhod i předsedkyni SOPKY Zuzaně Kožňárkové
(vlevo), která mezi ženami doběhla na třetím místě.

Z PROSTĚJOVA AŽ DO AFRIKY!

Prostějov/pr - Většina čtenářů
zná prostějovský Rotary klub a
jeho činnost v Prostějově a okolí.
Ostatním stručně připomeneme, že RC Prostějov je součástí
mezinárodní organizace, která
mimo jiné svými projekty pomáhá seniorům, studentům či
hendikepovaným
spoluobčanům.
Cílem Rotary je nejen pomáhat,
ale také rozvíjet etické normy
v různých profesích, i v celé společnosti. Proto nás rotariány těší,
když sledujeme, že řada lidí není

lhostejná k problémům současnosti a aktivně se zapojuje do pomoci
potřebným. Ať už se jedná o pomoc lidem postiženým povodněmi
nebo jinou přírodní katastrofou, u
nás nebo kdekoliv na světě.
Právě proto se prostějovský Rotary
klub rozhodl dát možnost zapojit
se do světově unikátního projektu,
který nese název „Kola pro Afriku“. Jedná se o akci, kterou v České
republice realizuje společnost Kola
pro Afriku o. p. s., jež se inspirovala
v Anglii u organizace Jole Rider a
hnutí Bicycles for Humanity. Struč-

ně řečeno jde o to, že dostupnost
škol v Africe je mnohdy velmi
obtížná. Většina dětí chodí do školy pěšky, některé děti se do školy
kvůli velké vzdálenosti nedostanou
vůbec. Organizace Jole Rider sbírá
opotřebovaná kola od anglických
dárců a následně je odesílá dětem
do Gambie. Díky podobným charitativním projektům tak v posledních letech přibývá dětí, které se ke
vzdělání dostanou na darovaných
kolech z jiných zemí. Jole Rider
odeslala do Gambie za uplynulých šest let přes 10 tisíc kol. Hnutí

Bicycles for Humanity posílá jízdní kola do sedmi afrických zemí a
toto hnutí odeslalo přes 50 tisíc kol.
Česká společnost Kola pro Afriku
zajišťuje sběr kol od českých dárců
a jejich převoz do Gambie. Více informací získáte na www.kolaproaf-

riku.cz. Rotary klub Prostějov nabídl této společnosti zřízení sběrných
míst pro opotřebovaná kola v Prostějově a vám chce nabídnout možnost pomoci dětem v Africe, kde
vaše
již nepoužívané kolo může
v
být pro místní dívku nebo chlapce
bohatstvím nevyčíslitelné hodnoty.
Svá kola můžete v Prostějově předat v reklamní agentuře
VENDI s.r.o. na ulici Dr. Horáka
2 (PO – PÁ 8.00 – 16.00 hodin)
nebo v železářství U Věžiček na
ulici Vrahovická 41 (PO – PÁ 7.00
– 17.00 hodin, SO 7.30 – 11.30 hodin), a to až do 30. 11. 2012.
Rotary klub Prostějov i Kola pro
Afriku o. p. s. vám předem děkují
za váš zájem o tuto akci.

V Doloplazech právě dokončují práce na kanalizaci, starosta obce má jasno i o nejbližší výzvě

Ladislav Sypko: „Chceme dořešit komunikace v naší místní části Poličky“
Doloplazy – Pouze jednu společnou kandidátku sestavili před
dvěma roky obyvatelé Doloplaz. Z devítičlenného seznamu se
do zastupitelstva dostala sedmička uchazečů, která si následně
ze svých řad zvolila starostu. Tím se podruhé v řadě stal Ladislav
Sypko a v čele obce tak stojí bez pár týdnů šest let.
Jiří Možný

foto: archív Večerníku

Běh krásnou přírodou. Vojenským újezdem se Tři nejrychlejší. Mezi muži nakonec jasběželo po převážně asfaltové cestě. V některých ně zvítězil Pavel Dvořák před Jiřím Otrusimístech běžce navigovali dobrovolní hasiči, kteří nou a Pavlem Francem.
3x foto: Martin Zaoral
se výraznou měrou podíleli na organizaci závodu.

Co se u vás za devět měsíců letošního roku změni-

lo?
„V roce 2011 jsme získali dotaci na
dobudování kanalizace a vyřešení
dopravní situace v ulici Želečská.
Jde o výjezd z naší obce směrem na
Želeč, kde byla pouze stará kanalizace z roku 1934. Z Olomouckého kraje jsme dostali milion devět set čtyřicet tisíc, obec se na této akci podílí
asi šesti sty tisíci. V současné době
je kanalizace již funkční a všechny
rodiny jsou napojeny. Doděláváme
už pouze terénní úpravy. To znamená vjezdy, nájezdy, chodníky. Obec
sice ještě splácí úvěr na vybudování
hasičské zbrojnice, ale zbývají nám
prostředky i na menší akce, jako je
třeba údržba veřejné zeleně.“
Znamená to, že již máte
všechny inženýrské sítě
úspěšně uložené v zemi?
„Je to tak. Na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod (ČOV) je napojeno
tak 99 procent obyvatel. Musíme vyřešit jen pár domů, které kvůli spádu
nemůžeme napojit na gravitační kanalizaci a budeme asi muset využít
tlakovou. ČOV pak od 1. ledna 2013
přebíráme do své správy a Moravské
vodárenské zůstane jen vodovod.“
Jak se to dotkne obecního
rozpočtu?
„Podle faktur by to neměla být

žádná zátěž a doufáme, že s tím
vyjdeme dobře. Čistírna je již
z osmdesátých let a z nájmů nejsme schopni zrealizovat obnovu,
která by byla potřeba. Doufáme, že
si našetříme a dosáhneme i na nějakou dotaci. Při pronajímání
ání jsme
nebyli přesvědčeni, že bychom
hom dotaci na rekonstrukci získali.“
.“
Naváží nyní na stavbu
rozsáhlé opravy komunikací?
„Kanalizaci jsme řešili výkopy
kopy po
obou stranách ulice, ne přess silnici.
Takže k překopům komunikace
nikace
nedošlo a neničíme ji. Želečská
čská
by ale potřebovala spravit.
avit.
Pouze osazujeme obrubníky
íky
a budeme dělat chodníky a
odstavné plochy.“
Loni jste uvažovalii
o pronájmu či odkupu nádrže ŽPSV. Jak
jste se zatím rozhodli?
„Chtěli jsme ji získat pro
o
místní rybáře i rozšířit majeetek obce. Závod ŽPSV tu má
zhruba dvouhektarovou nádrž,
kterou dříve využívala pro
o betonářskou výrobu. Nyní je pro něj
ovšem zbytečná, protože podle
odle nových norem musí používatt pitnou
vodu. Nádrž je tedy nevyužitá
yužitá a
obec o ni projevila zájem. Její zůstatková hodnota však činí asi dva
miliony. Na to obec nemá. Zůstala
tak v majetku ŽPSV a využívá
užívá ji

Rybářský
spolek Němčice.“
y
Doloplazy loni „žily“ též vykradením obecního obchodu. Podařilo se již policii zloděje
vypátrat?
„Ano. V současnosti je pachatel za
mřížemi. Škoda činila asi 270 tisíc,
část nám pojišťovna uhradila. Vykradl nás nějaký pan Džuga a rád bych
se s ním seznámil. Dělám vše pro to,
abych ho našel a mohl na něm začít
uplatňovat zbývající škodu.“

Zvýšili jste od té doby zabezpečení?
„Prodejna zabezpečená byla, ale
došlo k několika okolnostem, kterou jsou mi nevysvětlitelné. Překonal nástrahy a měl pomalu dvě
hodiny
y času.“
Co plánujete na nejbližší
roky?
„Chceme dořešit místní komunikace v naší místní části Poličky. Tam
je kanalizace trochu novější, také
voda i plyn, ale musíme opravit
cesty. Stačila by nám na to i dotace
cesty

Děláme spoustu akcí pro děti, pravidelně pořádáme olympiádu školek.
Jsou tu fotbalisté, hasiči, rybáři. Letos navíc ženy z obce založily sdružení Místní ženy. Účastní se drakiád,
hasičských soutěží. Vedou si dobře,
mám z toho radost. Obec se jim snaží
pomáhat finančně i prací. Kdysi jsme
organizovali obecní ples, ale řekli
jsme si, že je lepší, když se prezentují
spolky. V prosinci rozsvěcujeme vánoční strom a doufám, že se na tom
začnou podílet i spolky. Byl bych
raději, kdyby tyto aktivity převzaly.“

„Škoda činila asi 270 tisíc,
část nám pojišťovna uhradila.
V ssoučasnosti je pachatel za mřížemi
a dělám vše pro to, abych ho našel
a mohl na něm začít
uplatňovat zbývající částku.“

Protivanov/mls - Novou přistávací plochu pro vrtulníky zdravotnické záchranné služby otevřeli ve středu v Protivanově. Společně s
tou na severu Moravy přišlo jejich vybudování zhruba na 930 tisíc
korun, Olomoucký kraj oběma samosprávám dohromady přispěl
částkou půl milionu korun.
„Přistávací plochy budou vrtulníkům sloužit k nočním přistáním. Ve
dne totiž může helikoptéra dosednout i na dalších místech, ale po
setmění to kvůli omezené viditelnosti není možné. Přistávací plochy
disponují osvětlením, které jim noční provoz umožní,“ vysvětlil první
náměstek hejtmana Krajského úřadu v Olomouci Michael Fischer.
Olomoucký kraj se dosud podílel na vybudování tří přistávacích ploch,
kromě Protivanova také ve Zlatých Horách a v Kojetíně. Vrtulníky s
lékaři mohou rovněž přistávat na heliportech v řadě nemocnic v kraji.

Doletěl. Nový heliport v Protivanově vyzkoušel ve středu i první vrtulník.
Foto: Olomoucký kraj

ROZHLEDNA NA KOSÍŘI
se začne stavět v pátek
Prostějovsko/mls - Věřte nevěřte,
ale je tomu skutečně tak. Po desetiletí nejrůznějších sporů se začne
stavět rozhledna na hanáckém
Mont Blancu. Stavba by měla být
slavnostně zahájena v pátek 12.
října v 16.00 hodin za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje
Martina Tesaříka. Vyhlídková
plošina se bude nacházet ve výšce
pětadvaceti metrů nad terénem.
Jak už jsme informovali, rozpočet
na stavbu rozhledny se zastavil na
šesti a půl milionech korun. Podle
návrhu prestižní brněnské architektonické kanceláře ji postaví prostějovská Stavební společnost Navrátil. „Tři miliony na stavbu rozhledny
dá Olomoucký kraj, zbytek půjde z
veřejné sbírky a z rozpočtu mikroregionu Kosířsko,“ prozradila Večerníku předsedkyně mikroregionu
Hana Rozsypalová s tím, že zatím
není úplně jasné, kolik peněz veřejná sbírka nakonec ´hodila´. „Na
kontě sbírky máme v tuto chvíli asi

milion korun, další peníze máme
slíbené. Předpokládáme, že konečný výtěžek bude minimálně dvojnásobný. Nicméně rozhledna je nyní
nižší, než byl původní návrh, který
počítal s dvěma stovkami schodů.
Těch nakonec ubylo,“ upřesnila v
pátek Hana Rozsypalová.
Známý je i termín, ve kterém by
měla být rozhledna dokončena.
„Stavbaři se zavázali, že rozhledna
bude stát nejpozději do konce května příštího roku,“ zmínila se Rozsypalová. Podle jejích slov by během
turistické sezony měla být rozhledna otevřena každý den.
Nová stavba má už od ledna loňského roku položený základní kámen.
Ten se nachází na místě bývalé rozhledny, kterou v roce 1927 slavnostně otevřel místní turistický spolek.
Šlo o jednoduchou dřevěnou konstrukci o výšce šestadvaceti metrů.
Stála zde do roku 1939, pak musela
být zbourána. Nyní tedy dojde na
novou...

Takhle bude vypadat. Poslední návrh rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře, která by se měla začít v pátek budovat, se lidem velice líbí.
Repro: archiv mikroregionu Kosířsko

DALŠÍ OHNIVÉ PEKLO,
tentokrát v Obědkovicích...

Obědkovice/mik - Šest jednotek hasičů likvidovalo ve čtvrtek před
půlnocí požár hospodářské budovy v Obědkovicích. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Prostějova, Přerova a Kojetína a dobrovolní hasiči z Klenovic na Hané, Němčic nad Hanou a Tovačova.
„Hasiči po příjezdu zjistili, že hoří celá hospodářská budova, ve které
byly uskladněny zbytky sena. Pracovníci energetiky odpojili objekt od
elektrického proudu a hasiči začali zdolávat plameny jak po zemi, tak
rovněž pomocí výškové techniky. V průběhu likvidačních prací hasiči
odstranili střechu budovy, postupně vynesli doutnající seno před objekt
a tam ho dohašovali. Při požáru hasiči chránili také sousední objekt,
protože hrozilo další rozšíření plamenů,“ popsala Večerníku zásah
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
O den později byl na místo události povolán pracovní stroj na rozhrnování zbytků ohořelé slámy. „Protože se jednalo o opuštěný polorozpadlý objekt, požár nezpůsobil žádnou škodu, po příčině se zatím pátrá...,“
dodala mluvčí krajských hasičů.

starosta Doloplaz LADISLAV SYPKO
o loňském vykradení obecní prodejny

z Programu obnovy venkova
(POV) Olomouckého kraje.
JJde jen o boční ulice. A příští
rrok se chystáme spravit schody
nad obecním úřadem a za asi dvě
na
tisíc vylepšit průchod zámkem.
stě ti
znamená zlepšit chodníky a cesTo zn
ty v zámecké zahradě, které slouží
jako sspojnice odlehlejší části obce se
středem.“
střede
Na co byste pozval z hlediska kultury a společenských
akcí?
„Myslím
si, že jsme jedna z obcí,
„Mys
která se kulturou může pochlubit.

Dočetl jsem se, že poblíž obce
pobývají bobři, loni jste dokonce odchytli mývala.
„Bobři u nás fungují ve velkém a
podle okousaných stromů podél rybníků se jim tu líbí. Jde o pár a letos
vyvedl i mladé. Mají tu pětimetrovou
hráz na délku, tak metr padesát na
výšku. Údajně je mezi Doloplazy a
Víceměřicemi již druhá hráz. Atrakcí pro místní se stali před třemi lety.
Když totiž jeden z místních přišel
s tím, že viděl bobra, okamžitě ho
chtěli vidět všichni. Neviděl ho nikdo.
Teď už ale byl viděn i s rodinkou.“

Štěstí v neštěstí. Hasiči likvidovali ničivý požár polorozpadlé a opuštěné
budovy v Obědkovicích, takže k žádné větší škodě nedošlo.
Foto: HZS

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Dva originální prostějovští fotografové vystavují v Baště

Do Prostějova dorazila družice MAGION! Tvorba PETRA SLÁDKA I HELENY KADLČÍKOVÉ
Neobvyklá a úžasná podívaná se naskytla ve čtvrtek v
podvečer návštěvníkům prostějovské hvězdárny. Až z
pražského Ústavu fyziky atmosféry AV ČR sem totiž byla dopravena záložní, to znamená. plně funkční neboli
letuschopná, česká družice s názvem Magion...

Vůbec první družice Magion byla
vypuštěna 24. října 1978 ze soJde o jednu z řady malých větského arktického kosmodromu
družic Země, určených k Pleseck nosnou raketou Kosmosvýzkumu parametrů mag- -3M s. Měla tvar kvádru o rozměnetického pole, ionosféry a rech 30 × 30 × 16 cm a hmotnost 15
plazmatu v okolí Země. Právě kg. Záložní Magion s sebou přivezl
z počátečních písmen prv- její hlavní konstruktér Ing. Jaroslav
ních dvou parametrů vzni- Vojta, který zavítal přednášet do
kl i zajímavý název družice. naší městské hvězdárny. Za sybo-

Prostějov/nih

lických dvacet korun jste se mohli
od osmnácti hodin dozvědět téměř
vše nejen o konstrukci družic, ale
také o jejich využití či funkci.
Přednáška se konala ve čtvrtek
4. října, tedy přesně v den startu
první umělé družice planety Země
vůbec, a to všem dobře známého Sputniku. O družici Magion,
kterou jste si mohli prohlédnout
v letové konfiguraci cca 2 x 2
metry, byl zájem a není také divu,
kolikrát v životě si můžete prohlédnout vesmírnou družici takhle
zblízka?! S transportem z hlavního města pomáhalo organizátorům
akce i Muzeum Prostějovska.

První československá družice Magion 1. Na první pohled se sice trochu podobá krabici, jinak je
ale velice šikovná.
Foto: archiv České astronomické společnosti

pozvánka na akci...

Chcete si prohlédnout zákoutí

Prostějova? Vyrazte na vernisáž!
Prostějov/ nih - Už tento pátek
12. října se bude konat v Galerii
U Hanáka další zajímavá vernisáž. Tentokrát svá díla představí
mladý a šikovný fotograf Roman
Toman. Jak o sobě sám říká, je to
kluk, kterého začalo před časem
bavit fotografování a když si pořídil svou první zrcadlovku, tak
začala teprve ta pravá hra..
A jak je tento mladík, který má
za sebou Fakultu tělesné kultury
a nyní studuje v Liberci na Technické univerzitě, šikovný, můžete
posoudit už za čtyři dny na další
z jeho vernisáží. Na svých fotografiích vám tentokrát představí
město Prostějov jako takové, ale
i jeho zajímavá zákoutí. Romanova díla jste však mohli shlédnout
už dříve, vzpomeňte například na
rok 2010 a jeho výstavu s názvem
„Jedna ze zastávek Vašeho života“, která byla ke shlédnutí jak
v Prostějově, tak i v Olomouci.
Další svá díla předvedl také o rok
dříve, v roce 2009 v rámci výstavy Fotoklubu Prostějov.

Mladý umělec. Roman Toman představí svá díla už tento týden
v Galerii U Hanáka.
Foto: fotoklub Prostějov
Jaké další zajímavé fotky si
mladý fotograf připravil, si
můžete prohlédnout už tento
pátek od 17:30 hodin v Galerii

U Hanáka. Samotná výstava
pak potrvá až do 8. listopadu
a k vidění bude vždy v úterý a
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.

by obstála v konkurenci nejlepších českých autorů

Prostějov/mls - Ty nejlepší snímky od dvou skvělých prostějovských fotografů Heleny Kadlčíkové a Petra Sládka jsou od
úterý k vidění v Galerii umění
Prostějov. Ta nedávno opět otevřela v prostorách bašty prostějovských hradeb. Oba autory,
které kromě nesporné originality
spojuje i precizní technické zpracování, dal dohromady galerista
Jindřich Skácel.
Petr Sládek v Galerii umění představil výběr z těch nejlepších fotografií
z cyklu zimních krajinek, které vytvořil na nahém ženském těle. Ty
pak doplnil i o nové snímky, kterým
vévodí zřejmě nejlepší fotografie z
celé série, pojmenovaná „Čerstvé
mléko z hor“.
„Jelikož jsem velký prostějovský
patriot, tak se v tuto chvíli věnuji
focení panoramat zachycujících nejrůznější významné stavby či místa
ve městě. To, zda do série zimních
krajinek přibudou ještě další snímky, bude záležet na tom, budu-li mít
dostatek inspirace a budou-li mě i
nadále doma navštěvovat různé kopečky, údolí či pahorky,” prohlásil
při zahájení výstavy Petr Sládek.
Velmi milá a hovorná Helena Kadlčíková, známá i díky svému tříměsíčnímu pobytu na farmě Michaela
Jacksona, následně vysvětlila, jak
vznikl její výjimečný cyklus ´Člověk mnoha tváří. Při něm využila

Prostějov/nih - Nedělní odpoledne bylo sice zamračené
a uplakané, ale kdo odpoledne vyrazil do přednáškového
sálu Církve československé
husitské, určitě smutný nebyl! Od 15.30 se tady totiž
hrála premiéra divadelního
představení s názvem Křišťálová studánka aneb cirkus
Sládek.
Veselý příběh si pro děti a jejich
rodiče připravilo prostějovské
„Divadlo plyšového medvídka“. Malí i velcí diváci tak mohli vidět zábavný program, který
byl složený z básniček, písniček a říkanek jednoho z nejlepších a nejznámějších autorů
české dětské literatury, Josefa
Václava Sládka. Celá akce byla
pojata velmi vtipně a zajímavě,
vždyť pásmem provázeli dva
klauni - Josef a Václav, a kufr
Sládek. Josef byl veliký a veselý, Václav zase malý a smutný.

manželské zločiny“ v podání
Štůdia L+S Bratislava s Milanem Lasicou a Martou Sládečkovou. Pozvánku na první
představení Aplausu najdete
na straně 13 dnešního vydání.
Následovat bude představení
Divadla Palace Praha „Pohleď
a budeš udiven“, které bude na
programu 17. října. Aplaus zakončí inscenace „Paní plukovníková“ s Jiřinou Bohdalovou.
Stejně jako v minulých letech
budou jednotlivá představení
oceňovat samotní diváci pomocí
hlasovacích lístků. Podle umístění v anketě získají jednotlivá divadla finanční bonus ve výši deseti, dvaceti či třiceti tisíc korun.
Před rokem si vítězné vavříny z
Aplausu odneslo pražské Divadlo
pod Palmovkou, které uvedlo hru
Mefisto s Jiřím Langmajerem v
hlavní roli.

Z vernisáže. Helena Kadlčíková a Petr Sládek v úterý zahájili svoji společnou výstavu v Galerii umění.
Foto: Martin Zaoral

Úkolem celého odpoledne bylo
Václava rozveselit a vykouzlit
mu úsměv na tváři. A kdo se
představení zúčastnil, tak ví,
že to nebylo vůbec jednoduché.
Klaunu Josefovi tak musely pomáhat i všechny přítomné děti.
Myslíte, že se to všem nakonec
povedlo? Ano, všichni se moc
snažili, a tak měl klaun Václav
na konci představení na tváři
úsměv od ucha k uchu. Divadlo
plyšového medvídka, které se
vám v minulosti prezentovalo
velice úspěšnou loutkovou pohádkou Ježek a sněhulák, nyní
zařazuje do repertoáru toto
nové představení. Dva klauni,
které ztvárnili Konrád Popel
a Marina Ra za pomoci kufru
Sládka, ve kterém jsou ukryty
různé poklady v podobě loutek
a hudebních nástrojů, pobavili
zaplněný přednáškový sál. A
úsměv zářil na tvářích nejen dětem, ale i dospělým, vždyť kdo

Foto: Nikol Hlochová
by s radostí nezavzpomínal na
školní léta a básničky o Křišťálové studánce, Sedláku Jírovi a
další.
Pokud jste nedělní představení nestihli, nemějte strach,

nebylo poslední! Josef a Václav se na vás spolu s kufrem
Sládkem budou těšit opět za
čtrnáct dní, a to v neděli 21.
října opět od 15.30 hodin. Určitě přijďte, nebudete litovat!

Aplaus
INZERCE

2012

Do Prostějova přijede MILAN LASICA!
útočnou atraktivitu a konkurenci
jiných moderních médií drží
velmi dobře,“ prohlásila na čtvrteční tiskové konferenci ředitelka
Městského divadla v Prostějově
Alena Spurná. Mottem letošního
Aplausu je podle jejích slov především smích, třebaže někdy skrz
slzy, a také příslib dobré komedie,
která odlehčí náročný každodenní
maraton. „Věřím, že i APLAUS
2012 potěší své publikum a bude
mít neopakovatelnou atmosféru.
Uděláme všechno pro to, aby se
soubory v Prostějově cítily dobře
a diváci zažili příjemné setkání s
hvězdnými osobnostmi českého
a slovenského divadla,“ zdůraznil
šéf marketinkové společnosti TK
PLUS, která za celou akcí stojí od
samého prvopočátku, Miroslav
Černošek.
Letošní přehlídku zahájí již
tuto neděli 14. října hra „Malé

klasické fotografie se mi tak daří dostat i příběh, což mě nesmírně baví,”
vysvětlila Helena Kadlčíková, jejíž
nesmírně profesionálně zpracované
fotografie vynikají především úžasným smyslem pro detail.
Autory, kteří se do této chvíle
osobně neznali, dal dohromady galerista Jindřich Skácel.
„Mají toho hodně společného.
Jsou to Prostějováci, které bych

Divadlo plyšového medvídka
ukázalo nové představení

APLAUS STARTUJE V NEDĚLI
Prostějov/lv - Už jen šest dnů
chybí do startu v pořadí pátého
ročníku divadelního festivalu APLAUS 2012. Ten letošní
proběhne ve znamení humoru,
přičemž na prknech Městského divadla v Prostějově se opět
představí česká a slovenská
herecká špička. Ústředními
postavami budou Jiřina Bohdalová, Jiří Langmajer, Milan
Lasica, Jana Štěpánková, Valérie Zawadská nebo Jaroslav
Satoranský budou divákům
rozdávat smích v nejrůznějších
podobách. Pořadatelé věří, že
se výběrem představení trefí do
vkusu fanoušků divadla...
„Jsme přesvědčeni, že pětka je
špatné číslo jen ve škole. Pro
prostějovské divadelní setkání
znamená jeho pátý ročník především to, že divadlo svou přitažlivost neztratilo a že se i přes

originálního postupu, kdy na jednom snímku zachycuje stejného
člověka v několika variacích. „Chtěla jsem si udělat autoportrét. Jenže
jsem fotografka i malířka, a tak jsem
nevěděla, jak obojí dostat do jedné
fotky. Nakonec jsem tam v obou
svých profesích a do třetice i jako
modelka. Další podobné portréty už
vycházely vždy z nějakého nápadu
či z charakteru portrétovaného. Do

v galerii rád prezentoval. Zároveň pro oba dva je typické,
že jejich tvorba je založena na
originálním a vtipném nápadu a
hlavně to, že svoji kvalitou by
určitě dokázala obstát i v konkurenci těch nejlepších českých
fotografů. Proto jsem rád, že
mimo toho všeho, co je dosud
spojovalo, nyní mají i společnou
výstavu,” vyjádřil se pro VečerníkJidnřich Skácel.
Expozice, kterou byste si neměli nechat ujít, bude v Galerii
umění Prostějov k vidění až do
2. listopadu.

Část výtěžku ze vstupného věnuje pořadatelská společnost
TK PLUS, obdobně jako v
minulých ročnících prostějovskému studentskému Divadlu
Point při Gymnáziu Jiřího
Wolkra.

MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ

neděle 14. října 2012 v 19 hodin
Eric-Emmanuel Schmitt

MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
Štúdio L+S Bratislava
M. Lasica, M. Sládečková
Režie: Vladimír Strnisko
středa 17. října 2012 v 19 hodin
John Patrick

POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
Divadlo Palace Praha
J. Langmajer, M. Málková, P. Křiváček,
M. Hudečková, L. Langmajer,
M. Bittnerová, D. Suchařípa
Režie: Petr Hruška
úterý 23. října 2012 v 19 hodin
Bengt Ahlfors

foto: internet

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Divadlo Na Jezerce Praha
J. Bohdalová, J. Štěpánková, V. Zawadská,
A. Švehlík/J. Satoranský, V. Jeníková,
Z. Maryška/R. Novák, Z. Hruška
Režie: Vladimír Strnisko
úterý 16. října 2012 v 10 hodin
pro studenty – Dopoledne s Pointem
Jiří Wolker – Aleš Procházka, hudba Karel Štulo
NAHÝ WOLKER
Publius Ovidius Nasó – Aleš Procházka
UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA
Divadlo Point Prostějov

mediální partneři

Foyer – výstava František Poláček:
Aplaus 2011 ve fotograﬁi

Ze života města
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Z REKONSTRUKCE Olomoucké ulice

mají prostějovští radní smíšené pocity
Je to přesně sedm dnů, co byl po bleskové čtyřdenní rekonstrukci zprovozněn úsek Olomoucké ulice
okolo Domu služeb. Nový asfaltový koberec tady
svítí novotou a kvalitní, rovnou vozovku bez vyjetých
kolejí určitě uvítali mnozí řidiči. Druhá etapa generální opravy komunikace by měla předběžně pokračovat 18. října ve směru od železničního přejezdu až
po křižovatku s Vápenicí.

Prostějov/mik
„Tento termín ale berte prosím
s rezervou, není zatím ještě
definitivně určen. Záleží na
tom, zda svoji práci do té doby
stihnou vodaři, kteří tady stále
ještě dokončují rozsáhlou rekonstrukci kanalizace,“ řekla
na úvod Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.

Co se týká probíhající rekonstrukce povrchu komunikace
v Olomoucké ulici, panují
mezi radními smíšené pocity. Nikoliv ovšem nad probíhajícími pracemi, ale nad
chováním některých řidičů a
nedostatečnou asistencí dopravní policie. „Přestože jsme
několik týdnů dopředu řidiče
informovali o rekonstrukci,
uzavření úseku okolo Domu

služeb a také o vyznačených
objížďkách, někteří šoféři si
doslova dělali, co chtěli. Projížděli zákazem vjezdu po
vyfrézované vozovce nebo si
objížďku vedoucí přes Vrahovice zkracovali Českobratrskou ulicí, přestože tudy
směrem k Tesku se projet
nedalo. Většina řidičů ale zaslouží pochvalu, v Prostějově
je nyní rozkopáno několik ulic

vyznačeny. Jenomže i přesto na
mnoha místech vznikaly zácpy
a konfliktní situace. Možná se
mýlím, ale ani jednou jsem nepostřehl, že by od svízelné situace řidičům pomohli dopravní
policisté Policie ČR řízením
dopravy. Proto Rada města Prostějova uložila vedoucímu odboru dopravy a veliteli městské
policie, aby další připravovanou
objízdnou trasu sami projeli a
podle vlastních zkušeností odhadli, kde by mohlo docházet
k nepřehledným situacím. A
tady by potom strážníci nasadili
vlastní hlídky, které budou doNová část. První etapa rekonstrukce Olomoucké ulice je hotova, řidiči už okolo Domu služeb jezdí po
pravu usměrňovat. Ale pochonovém asfaltovém koberci.
Foto: Michal Kadlec
pitelně budeme žádat, aby se do
preventivní činnosti daleko více
a spoustu uzavírek každý sná- Primátor Prostějova pak upo- „Nezpochybňuji fakt, že objízd- zapojila Policie ČR,“ sdělil Miší s ledovým klidem,“ dodala zornil na další problém spojený né trasy kvůli uzavírce části Olo- roslav Pišťák, primátor statutárAlena Rašková.
s uzavírkami některých ulic. moucké byly dobře a dostatečně ního města Prostějova.

Na „dopravce“ je nedýchatelno DO MLÝNSKÉHO NÁHONU POTEČOU MILIONY
Vyřešit to má nový větrací systém

Prostějov/mik - „To je kvůli
špatně fungujícímu registru,“
rýpl si primátor města Miroslav Pišťák, který tak zareagoval na současný problém
v sídle odboru dopravy magistrátu v Křížkovského ulici. Co
se zde tedy děje? Zjednodušeně řečeno, příliš mnoho lidí a
malý prostor u přepážek!
Tím pádem se tady ovzduší
stává doslova a do písmene
nedýchatelným. Radní nepřiznali, zda tady někdo z klientů
odboru dopravy zkolaboval, ale

rozhodli se problém okamžitě
řešit. „Když jsme prováděli rekonstrukci budovy po Domovní správě a připravovali jsme
ji pro potřeby odboru dopravy,
zřídili jsme kvůli bezbariérovosti vchod z průjezdu přímo
do místnosti, kde se vydávají
časovky a vybírají poplatky.
A právě tady dochází k velké
kumulaci klientů. Vzduch se
tak tady stává nedýchatelným,
tudíž rada města rozhodla vybavit prostor novým větracím
zařízením v hodnotě zhruba

sedmisetpadesáti tisíc korun,“
uvedl Zdeněk Fišer, náměstek
primátora. „Neodpustím si poznámku, že jedním z důvodů
tohoto problému je špatně fungující registr vozidel. Lidé tu
stráví i okolo hodiny ve frontách, místnost je přeplněná a
vydýchaná. Ale to samozřejmě
není jediný důvod. Chceme co
nejrychlejším řešením zabránit
zdravotním problémům lidí,
kteří si na odbor dopravy přijdou vyřizovat potřebné záležitosti,“ dodal Miroslav Pišťák.

Radní pod palbou

„Když vyjde dotace, na jaře se pustíme
do oprav,“ říká náměstkyně Hemerková

Prostějov/mik - Koryto mlýnského náhonu v Kolářových
sadech se stalo terčem kritiky mnoha občanů. Do
stejné kritiky se před časem
pustil i Večerník. Náhon
totiž v letních měsících vysychal a páchnoucí bahno
odhánělo lidi procházející se parkem a naopak
přitahovalo hejna komárů.
Nyní radní konečně rozhodli, že celé koryto se na
jaře zrekonstruuje! Pokud
ovšem město dosáhne na
dotaci…

„Již jsme projednávali projektový návrh opravy mlýnského
náhonu v délce pětsetčtyřicet
metrů, který vede Kolářovými
sady. Fond životního prostředí
na tento účel vyhlásil dotační
titul. Na rovinu ale říkám, že
ministerstvo
upřednostňuje
rekonstrukce přírodních vodních toků. A jak všichni víme,
náš mlýnský náhon je uměle
vytvořený,“ pokrčila rameny
Ivana Hemerková, náměstkyně
prostějovského primátora.
„Věřím ale, že komise náš projekt posoudí kladně a my na dot-

Foto: Michal Kadlec
aci dosáhneme. V tom případě
bychom k rekonstrukci přikročili
už na jaře příštího roku. Celkové
náklady odhadujeme na necelých
osm milionů korun, přičemž je
reálná šance na dotační titul ve
výši sedmi milionů,“ přiblížila
Ivana Hemerková. Jak dodala,
za vysněné miliony je práce na
opravách náhonu více než dost.

„Především se musí odstranit veškeré bahno a naplaveniny společně s odpadem, který
do náhonu během let odhodili nezodpovědní občané. Poté
přikročíme k rekonstrukci břehů,
které je potřeba zpevnit a vysadit na nich novou, odpovídající zeleň,“ uzavřela toto téma
náměstkyně primátora.

Tvorbu městského rozpočtu na rok 2013 provázejí pesimistické předpovědi
PRIMÁTOR M. PIŠŤÁK: „Musíme být opatrní, ale rozpočtové provizorium nehrozí!“
Prostějov - Zlé a nedobré zprávy přicházejí z ministerstva financí, které prorokuje další finanční ztráty
ve státním rozpočtu. A jako zákon padajícího listu
mohou mít tyto pesimistické zprávy vliv i na tvorbu
rozpočtu města Prostějova pro rok 2013. Na toto téma jsme minulý týden vyzpovídali primátora
Miroslava Pišťáka (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane primátore, vy jste i kvůli potřebným informacím
k rozpočtu města na příští
rok absolvoval v pondělí důležitou schůzku v Praze. Můžete přiblížit, o co šlo?
„U náměstka ministra vnitra pana
Veselského se konala schůzka
primátorů statutárních měst. Základním tématem bylo pokračování reformních kroků ve veřejné
správě a součástí jednání byly
také informace z ministerstva
INZERCE

financí. A tady jsme se nedozvěděli nic optimistického. Všechno
totiž nasvědčuje tomu, že příjmy
měst nebudou v příštím roce žádná sláva. Všichni na ministerstvu
financí hovoří o tom, že pokud
se v parlamentu neschválí onen
pověstný ekonomický balíček,
bude národní rozpočet krácen až
o dvaadvacet miliard korun! A to
pocítí výrazně i všechna města
v republice...“
Jak se tato skutečnost může
odrazit v rozpočtu města
Prostějova?

„Také náš rozpočet v příštím
roce pocítí skutečnost, že se
státu nedaří stoprocentně vybírat daně. Tato situace se nijak
nelepší a mám obavu z toho,
že se bude naopak zhoršovat.
Co se týká aktuálního údaje,
náš městský rozpočet vykazoval v polovině září výpadek
z takzvaných sdílených daní ve
výši šestnácti milionů korun.
Uvidíme, zda se to ke konci
roku srovná, ale mám obavu,
že nikoliv.“
Vy už ale v těchto dnech připravujete rozpočet města Prostějova na příští rok. V jakém
duchu se bude tvořit?
„Na základě souhlasu svých
kolegů z vedení města jsem dal
pokyn, abychom v příjmové
stránce nebyli příliš optimističtí. Spíše abychom se na dané
věci dívali realisticky a pak
byli třeba příjemně překvape-

ni, když se situace vyvine lépe,
než jsme si mysleli. Není totiž
nic horšího, než když do rozpočtu započítáte určité příjmy
a pak se vám je nedaří naplňovat. Tudíž rozpočet města na
příští rok musíme sestavovat
velmi obezřetně. Modlím se,
aby se finanční situace státu
a potažmo i našeho města nezhoršovala.“
Pokud jsou finanční předpovědi tak pesimistické, omezíte
výdaje města pro příští rok?
„To zatím nechci dopředu
tvrdit. My budeme vycházet
z odhadů, ovšem nikdy nemůžete zaručit, že potřebné
peníze vyberete. Ale nynější krizová situace směřuje
k tomu, abychom i my při
tvorbě ročního rozpočtu byli
velmi opatrní. A to i při tvorbě výdajů na stavební investice. Zatím teď odhadujeme,

vebních investic
že výše stavebních
pro rok 20133 by se mohla
pohybovat vee stejné rovině
jako letos, to znamená okolo stopatnáctii milionů korun.
al jsem rovněž
Ovšem vydal
kyn, abychom i
závazný pokyn,
održeli takzvapříští rok dodrželi
ný koeficientt 0,9 u provozních výdajů. To znamená, že
otlivých kapitol
správci jednotlivých
dou muset vyjít
rozpočtu budou
tem o deset proopět s rozpočtem
ež letos.“
cent nižším než
Věříte, že zastupitelé v prosinci schválí vámi navrhočet pro rok
vaný rozpočet
2013?
„Ano, věřím. Víte, za
ct let,
těch osmnáct
co působím na
radnici,
see
stalo pouze
jedinkrát,
že město

fungovalo na základě rozpočtového provizoria.
A to je už dávno
a jsem přesvědčen o tom, že se
tato situace už nikdy opakovat nebude!“

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

A GRATULUJEME!!!

Natálie Jandušíková
30. 9. 2012 50 cm 3,15 kg
Prostějov

Nikol Frysová
1. 10. 2012 47 cm 2,50 kg
Prostějov

Michaela Kőnigová
1. 10. 2012 48 cm 3,50 kg
Prostějov

Pavlína Burdová
2. 10. 2012 48 cm 3,30 kg
Plumlov

Claudie Lachmanová
2. 10. 2012 53 cm 3,80 kg
Prostějov

Karel Jelínek
30. 9. 2012 53 cm 3,75 kg
Prostějov

Jiří Ošťádal
30. 9. 2012 51 cm 3,35 kg
Malé Hradisko

Matyáš Najer
1. 10. 2012 48 cm 2,75 kg
Kobeřice

Adam Vysloužil
1. 10. 2012 53 cm 3,70 kg
Prostějov

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

PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!
INZERCE

Samuel Koňařík
2. 10. 2012 51 cm 3,50 kg
Olomouc

Mikuláš Lakomý
2. 10. 2012 52 cm 3,70 kg
Mostkovice

pomohla těžce popálenému chlapci
Prostějov/red - Třináctiletý Lukáš Hýbl
z Prostějova se podobá ostatním chlapcům svého věku. Rád hraje počítačové
hry a někdy i zlobí. Bohužel, na rozdíl
od ostatních dětí, musí bojovat s těžkými popáleninami na většině těla, které si
přivodil před šesti lety a které jej velmi
omezují v běžných denních aktivitách.
NADACE AGEL se proto rozhodla přispět ke zlepšení kvality Lukášova života
a darovala mu 50 tisíc korun. Lukáš
tak bude moci jet společně se svou maminkou, která se o něj pečlivě stará, na
podzimní ozdravný pobyt. Příspěvek
rovněž umožní pořídit řadu dalších věcí,
které chlapci usnadní každodenní život.

INZERCE

„Před šesti lety jsem si šel ven hrát s
kamarády jako každý jiný den. Našli
jsme kanystr, který vypadal jako kovová konev, ale byla něm hořlavina. Kamarád škrtl sirkou, konev vybuchla a
já jsem byl nejblíže,“ vzpomíná Lukáš
na osudný den, při kterém si způsobil
hluboké popáleniny na většině těla.
Jako zázrakem se ho lékařům podařilo
zachránit, chlapec však strávil v popáleninovém centru Fakultní nemocnice
Ostrava celkově více než rok života a
podstoupil několik náročných chirurgických zákroků, při kterých mu byla
transplantována kůže. Popáleninové
jizvy Lukášovi také zdeformovaly
ruku, kterou nemohl po úrazu prakticky vůbec používat.

Většinu času s Lukášem v nemocnici
trávila také jeho maminka Jana Hýblová, která se o syna stará ´na plný
úvazek´. „Lukáše doprovázím také
do školy, unaví se mnohem dříve než
ostatní děti, ale velmi se snaží. A někdy
dokonce i zlobí stejně jako jiné děti,“
sdělila Lukášova maminka Jana Hýblová, která se již velmi těší, že bude
moci díky příspěvku NADACE AGEL
strávit několik podzimních dnů s Lukášem v přírodě na ozdravném pobytu.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
korálkování
ve čtvrtek 11. října od 13.00
hodin v klubovně SONS. Svoji účast hlaste závazně z důvodu nákupu materiálu.

Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
tvořivá dílna
pondělí 8. října Keramika
od 16.00 do 18.00 na Kovárně
Ekocentra Iris. Pracovní oblečení s sebou.
tvořivá dílna
pátek 12. října Recyklace bez
legrace
od 16.00 do 18.00 na Kovárně Ekocentra Iris. Po krátkém
informačním úvodu se budeme věnovat výrobě drobných
šperků a ozdob.
akce na pomoc přírodě
sobota 13. října Úklid Hloučely a Den zvířat
od 9.00 sraz u občerstvení U
Abraháma. Tradiční podzimní
„úklid“ obou břehů říčky.

Svaz tělesně postižených v
ČR, o. s., Prostějov, Kostelecká 17 pořádá dne 19. 10. 2012
zájezd do Veĺkého Mederu
– slovenské termály. Bližší
informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773

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.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

Ve středu 10. října od 13.00
hod. se koná slavností odhalení maleb na hradbách ve
Školní ulici. Akce se uskuteční
ve Smetanových sadech u altánku.
Kulturní přehled Konice
středa 10. října
od 19.00 TRIO CANTORUM
v obřadní síni
čtvrtek 25. října
od 15.00 do 19.00
Šesté odpoledne s písničkou je
připraveno v zámecké galerii

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 9. 10.
13.00 - 14.00 hodin

TIP Večerníku
MALÉ MANŽELSKÉ
ZLOČINY
KDY: neděle 14. října, 19.00 hodin
KDE: Městské divadlo v Prostějově
divadlo: Štúdio L+S Bratislava
hrají: Milan Lasica, Marta
Sládečková
režie: Vladimír Strnisko
autor: Eric-Emmanuel Schmitt
Krásný, fascinující, úchvatný obraz manželství s jeho
démony, žárlivostí, pokrytectvím, egoismem, zaslepeností, těžkopádností a na
druhé misce vah nezapomenutelné vzpomínky, oddanost, humor s něhou. Manžel
Gilles se po nejasném úrazu
hlavy a ztrátě paměti vrací z
nemocnice, manželka Líza
se mu snaží pomoci a připomíná jejich dosavadní společný život. Postupně však
vycházejí najevo překvapivé

Sirný bazén. Mladí účastníci projektu mají možnost využít cvičení v sirném bazénu pod odborným vedením fyzioterapeutky. Foto: P. Vašková
žitostech malá. Náš projekt by
měl přispět jednak k prevenci
a jednak ke včasnému odhalení například skrytých vad či
nedoléčených zranění, která
by mohla v budoucnu způsobit
velké potíže,“ ujasnil Tomáš
Vysloužil, člen představenstva
Lázní Slatinice a zároveň jeden
z autorů projektu.
Preventivní program již získal
velkou oblibu nejen ze strany dětí, které procedury jako
např. vodní orbitrek, masáže, nordic walking, vířivka či
cvičení v bazénu velmi baví,
ale především mezi rodiči a
trenéry. „Za třicet let mého
působení ve fotbale jsem se

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...
Libuše Schmausová 1923 Prostějov
Vincenc Růžička 1947 Prostějov
Milada Schiffnerová 1919 Pěnčín
Jiřina Černá 1921
Vřesovice
František Vodák 1927
Konice
Ludmila Všetečková 1942
Prostějov
Anna Hrudová 1944 Hrubčice
JUDr. Antonín Werner 1946
Otaslavice
Josef Tomášek 1920
Čelechovice na Hané
Jan Pěček 1954
Prostějov
Josef Hrubý 1936
Mostkovice

Jarmila Berezová 1921 Vranovice
Petronela Jánová 1938 Prostějov
Květoslava Kováříková 1927
Čechy pod Kosířem
Marie Vystavělová 1925
Stařechovice
Naděžda Pírková 1957
Lešany
Věra Patíková 1927
Určice
Vladimíra Suchomelová 1927
Prostějov
Richard Vyhlídal 1913 Prostějov
Františka Hlochová 1943 Prostějov
Božena Voráčová 1939 Otinoves
Vladimír Mlateček 1933 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 8. října 2012
Božena Tesárková 1922 Kelčice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 12. října 2012
Jozef Gregan 1929 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Smékal 1954 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Alice Sedláčková 1924 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
František Krpec 1933 Krumsín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Vysloužilová 1942 Soběsuky 14.00 kostel Krumsín
Neděle 14. října 2012
Alexander Ptáčník 1945 Protivanov 14.00 kostel Protivanov

ještě s takto unikátním projektem nesetkal. Mladí fotbalisté
jsou jednostranně zatěžovaní,
trpí jejich klouby a páteř, mají
ztuhlé svaly na nohou a naopak ostatní svalstvo se posiluje
málo. Výborné je, že se naučí
starat o své zdraví,“ ohodnotil
přínos projektu pro svůj oddíl
Jiří Kresta, trenér fotbalistů
1. SK Prostějov. Vzhledem
k tomu, že je projekt úspěšný,
oblíbený a zájem o něj stoupá,
chystají Lázně Slatinice jeho
pokračování i v příštím roce,
tentokrát za podpory České
průmyslové zdravotní pojišťovny, jejíž součástí se pojišťovna Metal-Aliance stala.

UZAVÍRKA

mezi Žešovem
a Výšovicemi
Ve dnech od 8. do 18. října
2012 bude uzavřena silnice
II/433 mezi obcemi Žešov a
Výšovice z důvodu opravy
komunikace. Objízdná trasa
je nařízena pro směr jízdy od
Prostějova do Vršovic takto:
vozidla po přejetí nadjezdu
nad rychlostní komunikací
I/46 odbočí ze silnice II/433
vpravo a po III/0462 dojedou
přes Žešov na křižovatku s
III/4332, odbočí vlevo směr
Vršovice, kde se opět napojí
na II/433. Objízdná trasa je
obousměrná.
Linkové autobusové dopravě bude průjezd umožněn.

NYNÍ
MŮŽETE
SURFOVAT
I V PRÁCI

okolnosti a divák se zatajeným dechem sleduje měnící
se Líziny výpovědi a stále
nové a nové verze jejich minulosti. Mohou z toho s takovou tíhou prožitků vůbec
vyváznout a žít spolu dál? A
má v dnešní době manželství
ještě smysl? Výchozí zápletka je vcelku banální, brzy
však nabere směr k nečekaným, překvapivým zvratům.

Kino Metro 70
pondělí 8. října
14.00 Tady hlídám já
komedie
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
americká akční komedie
úterý 9. října
14.00 Tady hlídám já
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
středa 10. října
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
čtvrtek 11. října
17.30 96 hodin: Odplata
francouzský akční thriller
20.00 96 hodin: Odplata
pátek 12. října
17.30 96 hodin: Odplata
20.00 Cesta do lesa
česká lesní komedie
sobota 13. října
15.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu
17.30 Cesta do lesa
20.00 96 hodin: Odplata
neděle 14. října
15.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu
17.30 Cesta do lesa
20.00 96 hodin: Odplata

Kulturní klub Duha

V Lázních Slatinice
děti vítězí a jsou zdravé

Slatinice/pr - Lázně Slatinice
spolu se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance letos realizují výjimečný projekt „Vítězíme a jsme zdraví“. Ten je
určen mladým sportovcům
Prostějovska ve věku od 10
do 25 let, účastní se ho například fotbalisté, gymnastky,
tanečnice, cyklisté a velký zájem projevují i jiné sportovní
oddíly z celého kraje. Stovka
dětí rozdělených do skupin
po dvaceti absolvuje cyklus
sedmi návštěv po čtyřech preventivních procedurách pod
vedením odborných fyzioterapeutů. Cyklus je zahájen
a ukončen komplexní lékařskou prohlídkou.
Cílem projektu je podpořit
mladé sportovce, sledovat
jejich zdravotní stav, zlepšit
jejich fyzickou kondici, ale
především předejít dlouhodobějším problémům, či dokonce
trvalým následkům, které může
jednostranné zatěžování těla při
sportu způsobit. „I z mé vlastní zkušenosti, kdy jsem musel
ve dvanácti letech na doporučení ortopeda ukončit veškerý
výkonnostní sport, vím, že je
úroveň znalostí v těchto zále-
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Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 8. 10. 2012 DO 14. 10. 2012
TELEFON 582 344 130
Ve čtvrtek v 18.00 hodin velká večerní fyzikální SHOW
ÚŽASNÉHO DIVADLA FYZIKY z Brna. Vstupné 50 Kč.
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.
Klub GEMINI pro děti a mládež ve věku 10 – 20 roků má další
schůzku ve čtvrtek 18. října v 16.30 hodin.

čtvrtek 11. října
9.20 a 10.30 Vítání občánků
- obřadní síň prostějovské
radnice

Městské divadlo
čtvrtek 11. října
19.00 Violoncellový recitál
- Jan Páleniček - violoncello, Jitka Čechová - klavír
neděle 14. října
19.00 Eric-Emmanuel
Schmidt:
Malé manželské zločiny

Divadlo Point
pátek 12. října
19.00 Kabaret Marcel
- velkolepá performerská show

Simetrix
pátek 12. října
od 21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 13. října
od 21.00 DJ Mark

Apollo 13
pátek 12. října
od 20.00 POLEMIC &
NĚCO MEZI
- Polemic – koncert legendární slovenské SKA reggae kapely!!! Něco Mezi
- stálice prostějovské skarock scény!!!
sobota 13. října
od 20.00 A ještě trochu
hip hopu.
Tradiční poslechovka toho
nej z hip hopu. Dj´s: IMPHY, BECK, MALDA.

Blokové čištění
v Prostějově
9.10. blok č. 21: sídl. E. Beneše - vnitroblok, sídl. E. Beneše vnitroblok -parkoviště 1, Sladkovského - E. Valenty - chodník
10.10. blok č. 40: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M.
Pujmanové - parkoviště, M. Pujmanové - vnitroblok, Z. Wintra
11.10. blok č. 34: Dolní - obslužná (Dolní 26-30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3,
Dolní - parkoviště 4 (nové), Dvořákova (Ječmínkova - Šárka),
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30)

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI www.vecernikpv.cz

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obce: Štarnov, Nová Dědina
Dne: 22. 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: Studenec
Dne: 22. 10. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Studenec
Obec: Bousín
Dne: 22. 10. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec mimo řadovky u trafostanice

Obec: Štarnov
Dne: 24. 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: Olšany
Dne: 24. 10. 2012 od 7:30
do 17:00 hod. Vypnutá oblast: od č.67 (fara) celá ulice
oboustranně směr Třebčín vč.
č.449, mimo MŠ a fy. Mürdter -Dvořák, pravá strana ulice od č.45 směrem k parku
po křižovatku s komunikací
směr Třebčín vč. budovy
Obecního úřadu, pošty, č.62,
63, 64, 65, 451 a kostela, dále
oboustranně ulice za obchodem od č. 444 a 197 po křižovatku s ulicí směr Třebčín.

Obce: Štarnov, Slavíkov,
Nová Dědina Přemyslovice
Dne: 26. 10. 2012 od 7:30
do 17:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec Štarnov, Slavíkov, Nová Dědina, část
obce Přemyslovce Habeš
od č. 364, 361a 30 po konec obce s č.401, a dále po
konec obce s č.8 a celou
chatovou oblastí Dolní Zavadilka.
Obec: Prostějovičky
Dne: 26. 10. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: od č. 37 a 40 směr střed
obce po konec vč. přilehlých
uliček s koncovými čísly 27
a 45, 58 a 36, 38 a 110, 103,
chaty č.112, 66.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Nabízíme kvalitní jízdní kola

]QDþHN

ELEKTROKOLA
'23/ĕ.<$628ýÈ67.< jízdních kol
SERVIS a OPRAVY jízdních kol
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Tel.: 582 337 697, 733 224 410

Plumlovská 32 (YHGOHÒě$'835È&( 3URVWČMRY

VOLBY 2012 - prezentace
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Teď se rozhodne. KDO DO SENÁTU? Vandalové přistiženi radní při ničení stromků
Kandiduje i „mlčící“ zastupitel...

Po dlouhých šesti letech se Prostějované budou znovu rozhodovat, kdo jejich zájmy bude
obhajovat v Senátu České republiky. Ve volbách, které se
uskuteční společně s těmi krajskými už tento pátek a sobotu,
mají občané celkem na výběr.
Do senátu totiž kandiduje
hned pět osobností.
S nestraníkem Ladislavem Županičem, kterého do horní komory
Parlamentu ČR navrhla ODS s
podporou dalších několika politických stran, přinášíme obsáhlé
rozhovory nejen v tomto čísle,
ale třeba i ve speciálu „VOLBY
2012“, který je součástí dnešního
vydání. Stručně řečeno lze konstatovat, že tato herecká osobnost
má snad jedinou vadu, kterou mu
odpůrci předhazují: bydliště v
Praze. Plán, jak být blíž k lidem,
má L. Županič připraven...
A co ostatní?
Post senátorky bude obhajovat
sociální demokratka Božena Sekaninová. Dáma, která tvrdí, že
zná všechny problémy občanů
a umí je řešit. Zda je to pravda,

si musí před voliči obhájit sama
a připomenout, jakých výsledků
za půltucet let své práce v senátu dosáhla. Při vší úctě, pokud
vůbec existuje nějaký zářný a
hmatatelný příklad činu, jehož
pro tento region dosáhla nebo se
její působení v senátu smrsklo na
zdvořilostní návštěvy slavnostních akcí či zaštiťování sportovních událostí.
Velkou neznámou, co se tedy politiky týká, je kandidát za TOP09
Aleš Nevrla. Zcela jistě uznávaný
lékařský odborník a primář gynekologicko-porodnického oddělení
prostějovské nemocnice voličům
deklaruje, že jim nechce slibovat
vzdušné zámky. A má recht, protože pan primář nemůže slibovat,
neboť jeho politická kariéra je
zatím hodně tichá. Svědčí o tom
fakt, že v dosavadní činnosti v Zastupitelstvu města Prostějova toho
příliš nenamluvil. Za dva roky
jeho působení v komunální politice si vysloužil dokonce přezdívku
„němý zastupitel“! Na jednání
tohoto vrcholného orgánu města
totiž ještě nic nenavrhl a kromě

zvedání rukou při hlasování ani
vůbec nepromluvil. „Veškeré zápisy z jednání zastupitelstva jsou
zveřejněny společně s usnesením
na webových stránkách města.
Z nich je patrné, kdo se jednání
účastnil, jak hlasoval a kdy vystupoval,“ připomněla Večerníku
Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu. „Na
základě vašeho dotazu jsem prošla záznamy a zápisy z posledních dvou jednání zastupitelstva,
ale kromě hlasování jsem žádné
vystoupení pana doktora Nevrly
skutečně nenašla,“ dodala Jana
Gáborová.
Co se týká zbývajících dvou kandidátů, KSČM zaregistrovala do
senátních voleb bývalého československého reprezentanta v
parašutismu a městského zastupitele Jaroslava Šlambora. Lidovci
postavili současného náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
Pavla Horáka.
Tak co Prostějované, už jste
rozhodnuti, koho z uvedené
pětice kandidátů zvolíte do Senátu České republiky. V pátek
či v sobotu vám Večerník přeje
šťastnou ruku!

„Na nezletilce jsem nevolala policii,
chci jim dát šanci,“ říká M. Sokolová

Prostějov/mik - Jak jsme jako
první už předminulou neděli
na stránkách www.vecernikpv.
cz informovali, dva dny předtím nachytala radní Milada
Sokolová dva nezletilé vandaly, kterak ničí vzrostlé stromy
mezi lesoparkem Hloučela a
Vrlovou ulicí.
„Na procházce s dítětem jsem se
stala svědkem vandalského činu.
Bylo tak půl sedmé večer, když
jsem uslyšela praskání větví. Zamířila jsem s kočárkem ke dvěma
chlapcům ve věku zhruba třináct
a patnáct let, kteří stáli u poničeného stromu. Tvrdili mi, že z
něho spadli, to byl ale nesmysl.
Šlo o mladý stromek, na ten se
nedá lézt. Pohrozila jsem jim, že
uvidím-li je ještě jednou, zavolám
městskou policii a odvezu je k rodičům i s nimi,“ zopakovala nám
událost z pátečního večera dne
28. září tohoto roku Milada Sokolová, radní města Prostějova.
„Dva stromky zůstaly polámané,

Na místě činu. Prostějovská radní Milada Sokolová prohlíží škodu, kterou na stromcích udělali dva mladí nezletilci.
Foto: M. Trávníček
ale i na dalších v okolí zůstaly
ohnuté větve a další viditelná
poškození. Magistrát investuje
do údržby zeleně řádově miliony korun, náš okrašlovací spolek
vysází ročně zeleně za desetitisíce korun, to pak člověka mrzí, že
mu pod rukama jeho práci někdo

„Zvýšení daní odmítám, s domobranou
souhlasím,“ říká Ladislav Županič

ničí,“ dodala naše radní.
Večerník i během minulého týdne sledoval, co se v této věci dělo
dál. Hned v pondělí uplynulého
týdne Milada Sokolová celou
záležitost projednávala s pracovníky technických služeb. „Jedná
se sice o náletové dřeviny, přesto

je třeba si vážit každého kousku
zelené přírody. Jeden ze stromků
musíme zcela odřezat a odstranit,
druhý možná zachráníme zakrácením. Víme i o dalších místech,
kde se vandalové vyřádili. Lokalita, která má takto poškozené dřeviny, sice není v péči naší
firmy a starají se o ni ochránci
přírody, přesto nějakou nápravu
provedeme,“ řekl Josef Jankůj,
vedoucí střediska sady a parky
společnosti A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
Po našem prvním zveřejnění této
události přišly ohlasy od čtenářů,
kteří se logicky ptali, proč prostějovská radní ihned nepřivolala strážníky, kteří mohli mladé
vandaly dopadnout. „Když jsem
ty hochy viděla ničit ty stromky, v první chvíli jsem skutečně
uvažovala o tom, že zavolám na
linku 156. Pak jsem si to ale rozmyslela. Na těch chlapcích bylo
po mém okřiknutí vidět, že svůj
prohřešek si uvědomují a sami se
káli. Chci jim dát šanci, není třeba
je hned kriminalizovat. Snad teď
vědí, že udělali špatnou věc, byla
to prostě klukovina,“ vysvětlila
Večerníku Milada Sokolová.

Vážně i nevážně
o pohádkách a politice

Lidé debatovali s L. ŽUPANIČEM...

S nestranickým kandidátem na senátora o jeho plánech, vstupu do politiky a tvrdohlavosti
Prostějov - Černým koněm neustále se přibližujících prostějovských senátních voleb se letos stal
nestraník Ladislav Županič. Rodilý Prostějovan to
v herecké profesi dotáhl hodně daleko a podobný
směr hodlá nabrat i v začínající politické dráze. I
proto se teď vrací do rodného kraje, aby pomohl
řešit jeho problémy. Prostějovsko totiž podle něj
potřebuje v Senátu ČR skutečně silný hlas! V následujícím exkluzivním interview L. Županiče pro
Večerník se vyjádřil, jak by některé ožehavé problémy řešil...
Petr Kozák
Pane Županiči, velkým tématem se stalo
v poslední době zvyšování
daní. Co vy na to?
„Už poslední zvýšení daní
ukázalo, že k ničemu nevede. Zvýšily se daně, ale stát
stejně víc do své kasy nevybral. Považuji proto zvýšení
daní za zbytečné zdražování.
Navíc lidé stále vidí, že stát
má kde šetřit, a jsou proto na
zvyšování daní oprávněně
naštvaní. Proto chci jednoznačně říct, že jako senátor
bych nikdy ruku pro zvýšení
daní nezvedl!“

Proč dát hlas
Aloisi Mačákovi

„Alois Mačák je mým
dlouholetým kolegou v zastupitelstvu a Radě města
Prostějova. S potěšením
konstatuji, že v rámci své
pozice náměstka hejtmana
pro dopravu se v minulých
čtyřech letech zasadil o
velmi významné investice nejen pro naše město.
Není z těch, co by před
volbami sliboval nesplnitelné. Z každodenní práce
vím, že své heslo ´V Olomouci pro region Prostějovsko!´ bere Alois Mačák
velmi vážně a svým někdy
až buldočím způsobem ho
umí v rámci Olomouckého kraje prosadit. Pečlivě
přemýšlejme, komu dáme
v krajských volbách svůj
hlas. Zvolme lidi, kteří už
prokázali své schopnosti.
Alois Mačák je jedním z
nich.“
Miroslav PIŠŤÁK,
primátor statutárního
města Prostějova

A co říkáte na to, že v
jistých obcích na Prostějovsku vzniká domobrana?
„Já její zakladatele chápu. Stát
má přece chránit slušné občany. Když se lidé chtějí bránit
sami, stát něco zanedbal...
Straničtí kandidáti se často bojí
říct toto naplno a pak z toho
jen profitují extremisté. Musí
platit, že se bude všem měřit
stejně. Některé věci, které lidi
každodenně trápí, jakoby politici nechtějí řešit. Myslím na
zneužívání sociálních dávek,
kdy se ti, co vůbec nechtějí
pracovat, smějí lidem, kteří
pracují za pár tisíc. To musí
skončit.“

Podobně lidi trápí i různí zlodějíčci...
„Přesně tak. Někdo musí i v senátu hlasitě říkat, že za drobné
krádeže mají být tvrdé tresty!
Nechápu, proč v parlamentu
neprošel zákon, že za opakované přestupky, třeba kapsářství,
bude následovat potrestání za
trestný čin, včetně vězení.“

máme například hřiště pro
seniory, to je krok správným směrem. Protože starší
lidé nepotřebují jen domovy a penziony pro seniory,
ale také prostředí pro své
vyžití. I věkově jsem této
problematice blízko, takže
i zde by měl být můj hlas
slyšet.“

„V Prostějově otevřu pro veřejnost kancelář
s pobočkami ve vzdálenějších koutech
obvodu, svolám starosty, abychom
nastartovali pravidelnou komunikaci,
a předložím v senátu návrh zákona
na zprůhlednění platů politiků. Občan
má právo vědět, co se děje s jeho penězi"
Nestranický kandidát LADISLAV ŽUPANIČ o tom,
co udělá po svém případném zvolení do Senátu ČR
Stále častěji se také
mluví o tom, že je třeba, aby se politici více starali
o seniory...
„Péče o seniory bude stále
větším tématem. V Prostějově se v tomto ohledu
zatím docela daří. Už tu

Bruslařská škola pro nejmenší
pod patronací Aloise Mačáka

Po boku budoucích hvězd. Krajský náměstek Alois Mačák v dresu prostějovských Jestřábů předvedl, že je na ledě stále jako doma.
Foto: Michal Servus
Prostějov/peh, pk - Prostějovský stadion patřil v neděli 7. října malým bruslařům. Od desáté hodiny dopolední se mohli
malí zájemci bezplatně zúčastnit první lekce bruslení. Na
programu totiž byla „Bruslařská škola pro nejmenší“, která
už třetí rok za sebou otevřela dveře novým zájemcům pod
patronací Aloise Mačáka, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje a člena Rady statutárního města Prostějova. Právě on
poskytl nad celou akcí záštitu...
Seznámit se s ledovou plochou přišlo první říjnovou neděli na
prostějovský stadion několik desítek malých bruslařek a bruslařů. Děti si dle svých možností mohly pod odborným dohledem
zkušených trenérek vyzkoušet základní bruslařské techniky.
Přestože rodiče sledovali výkony svých ratolestí mnohdy poněkud úzkostlivě, malým bruslařům se na kluzišti evidentně líbilo.
„Chtěl bych při této příležitosti opět všem strašně moc poděkovat. Musím přiznat, že mě velice mile překvapila vysoká účast
jak samotných dětí, tak i jejich rodičů. Přišlo jich víc, než jsme
sami očekávali, a to je moc dobře. Každá ratolest ode mě dostala
dárek, který měl ocenit jejich snahu. Myslím, že atmosféra při
tomto třetím ročníku byla jedním slovem úžasná,“ poznamenal
po skončení pro Večerník Alois Mačák, náměstek krajského
hejtmana, který kandiduje i ve víkendových volbách za ČSSD.

Prostějov je také město
sportu. Jak vidíte jeho
podporu?
„Sám mám z mládí zkušenost s
aktivním sportováním. Závodně
jsem boxoval za dnešní DTJ a
také zápasil. Proto o podpoře
sportu nemusím jen teoretizovat,
inzerce

ale můžu mluvit z vlastní zkušenosti. Stát a obce by se měli zaměřit hlavně na podporu mládeže, protože tím ušetří za drogové
léčení a další problémy.“
Za co byste jako senátor z Prostějovska ještě
chtěl „kopat“?
„Venkov na Prostějovsku určitě nejvíc potřebuje udržení škol
v malých a středních obcích. V
Praze si bohužel mnohdy myslí, že škrtem pera změní pravidla a kde je obec i její škola
nebudou splňovat, školu zruší.
V Senátu proto musí znít hlas,
že to takto nejde. Naše země
přece nejsou jen velká města.“
Co uděláte jako první,
pokud budete zvolen?
„Trochu předčasná otázka, ale
samozřejmě odpovím... V Prostějově otevřu pro veřejnost
kancelář s pobočkami ve vzdálenějších koutech obvodu, svolám
starosty, abychom nastartovali
pravidelnou komunikaci, a předložím v senátu návrh zákona na
zprůhlednění platů politiků, protože dnešní systém je neprůhledný a lidé se v něm nevyznají. A
občan má právo vědět přesně, co
se děje s jeho penězi. Ať máte
šťastnou ruku...“

Populární osobnost. O autogram Ladislava Županiče byl ve
čtvrtek zájem. Sám herec byl dobře naladěn a před víkendovými
volbami je optimistou...
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Beseda a autogramiáda s hercem Ladislavem Županičem, který kandiduje v letošních volbách do
Senátu ČR, proběhla pod názvem „Jak to chodí v pohádkách a jinde...“ v knihkupectví „U radnice“, a to za hojné
účasti příznivců známého rodáka.
Velmi neformální a přátelské setkání s populárním hercem si
nenechalo první říjnový čtvrtek ujít několik desítek zájemců
o podpis a společnou fotografii. Většina návštěvníků využila
akce ke gratulaci k hereckým úspěchům a k vyjádření podpory ve volebním klání. Potřást rukou Ladislavu Županičovi
přišlo i několik jeho spolužáků a přátel z dětství, se kterými
herec zavzpomínal na společné chvíle strávené v Prostějově.
Sympatickým vystupováním slavného Prostějovana byli
překvapeni mimo jiné i náhodní zákazníci knihkupectví, kteří
se po nesmělém dotazu, zda se jedná o Ladislava Županiče,
odvážili požádat o autogram...

Ivana Hemerková:
volím Pospíšila
a Županiče

„V letošních krajských
volbách podpořím Jiřího
Pospíšila, který kandiduje
jako prostějovská jednička
občanských
demokratů.
Znám ho dlouhá léta a v
poslední době jsme kolegové v roli náměstků
prostějovského primátora.
Vím proto, že je to pracovitý
a cílevědomý člověk, jehož
hlavním cílem je zlepšování
života v Prostějově i v celém
regionu. Z tohoto důvodu
jsem přesvědčena, že právě
on bude nejlépe zastupovat
naše město i okres v krajském zastupitelstvu. Jistě
nám pomůže i provázání
městské a krajské úrovně v
jeho osobě. Můj hlas proto
dostane Jiří Pospíšil. V
senátních volbách podpořím
významnou osobnost s
prostějovskými kořeny –
pana Ladislava Županiče.
O tom mám jasno od chvíle,
kdy tento nestraník potvrdil
kandidátku.“
Ivana HEMERKOVÁ,
náměstkyně primátora
statutárního města
Prostějova
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OSOBNOST MÍSTO POLITIKŮ
S nestranickým kandidátem na senátora o jeho plánech, vstupu do politiky a tvrdohlavosti

LADISLAV ŽUPANIČ: „SENÁTOR SE MUSÍ
UMĚT RVÁT ZA PROSTĚJOVSKO!“

www.zupanic.cz

Svobodní: „Inspirujme
se Švýcarskem!“

Prostějov - Možná se zdálo, že letošní senátní
volby na Prostějovsku proběhnou bez větší pozornosti široké masy veřejnosti. Jenže pak do
nich vstoupila osobnost, kterou zná celá republika. Prostějovský herec a bývalý ředitel největšího
hudebního divadla v tuzemsku Ladislav Županič
se uprostřed úspěšné kariéry rozhodl vrátit do
svého rodiště. A kampaň dostala grády! Nestraník
Županič pro Večerník odhalil, co by chtěl pro
Prostějovsko jako senátor udělat....
Petr Kozák
Kandidujete jako nestraník. Není to v souboji se stranickými kandidáty nevýhodou?
„Nikdy jsem nebyl členem
žádné politické strany, a tak
to i zůstane. Několik stran
mne letos oslovilo, abych na
Prostějovsku kandidoval do
Senátu. Všem jsem říkal, že
mou podmínkou je to, abych
mohl zůstat nestraníkem a
aby mi strana nezasahovala
do předvolební kampaně. Nakonec mne podpořily ODS,
která mne i do voleb navrhla,
Strana svobodných občanů
a Koruna Česká. Podporu
mi vyslovilo i několik občanských sdružení, stojících
mimo politiku a řada významných osobností z našeho
kraje. Řekl jsem si, že nestačí
na politiku jen nadávat, ale je
třeba zkusit něco zlepšit...“
Vím, že jeden senátor
vše nezmění, ale vybral jsem si několik témat,
která chci začít řešit. Někteří vaši protikandidáti ale
zpochybňují vaši nestranickost, protože vás navrhla
politická strana...
„To je pro mne jedno z negativních překvapení mé první

volební kampaně v životě.
Někteří protikandidáti spíše
hledají chyby na jiných, místo aby představili lidem, co
chtějí udělat pro Prostějovsko a celý obvod. Ale zpátky
k otázce. Mou nestranickou
kandidaturu podporují, jak
jsem už říkal, tři politické
strany. ODS dokonce vyvěsila billboardy, ale píše se na
nich, že podporují mou nestranickou kandidaturu, podobně to udělala i další dvě
uskupení.“
usku
Takže z vás nebude
stranický politik?
Jestli se někdo bojí, že podlehnu nějaké straně, povím
vám jeden příběh. Když jsem
v roce 2003 končil jako ředitel Karlínského hudebního
divadla, vládla v Praze ODS.
Její primátor a radní ode mne
chtěli určité věci a pak je
překvapilo, že jsem se raději
nechal vyhodit, než abych jim
šel na ruku... To snad potvrzuje, že se o mou nezávislost
nikd nemusí bát!“
nikdo
Přečetl jsem si, že senátor má být podle vás
hlavně velvyslanec svého
obvodu v Praze. Můžete to
více vysvětlit?
„Senátor by se hlavně měl
umět prát za svůj obvod na

Druhá polovina interview na straně 15
pražských ministerstvech. Už
jsem to zmiňoval: sníží nám
tu rychlost na tahu Vyškov-Prostějov-Olomouc a nic se
neděje. To je přece práce pro
senátora, který musí „lítat“
po ministerstvech a dalších
úřadech, než něco pro svůj
obvod zařídí. Podobně by
senátor z Prostějovska neměl
nechat projít zákon, který nedávno uvalil daně na tomboly. To mohlo zničit hasičské
a vesnické zábavy i plesy.
Naštěstí se to potom zrušilo,
ale zase platí, že to je úkol pro
senátora. Senátor nesmí jen
hlasovat podle své stranické
příslušnosti, ale musí dbát na
to, co se dotkne lidí na Prostějo
j v
tějovsku!“
Nemají to dělat také
poslanci?
„Platí přece, že zatímco poslanci jsou volení za strany a
za celý kraj, senátor má hlavně „kopat“ za svůj obvod. I
proto myslím, že v senátních
volbách méně záleží na tom, z
jaké strany dotyčný je, a není
na škodu, když se prosadí nestraník.“

Napětí vzrůstá... Nestranický kandidát Ladislav Županič objíždí
v posledních týdnech region Prostějovska, aby voličům osobně sdělil,
jaké záměry má v Senátu ČR, kam kandiduje. Těm, co se s ním neměli možnost potkat, vzkazuje vše nejpodstatnější formou dnešního
dvojitého rozhovoru...
Foto: archív Večerníku

kdo je

ladislav županič

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

„Stát nemá jiný zdroj financí, než jsou daňoví poplatníci. Za vybrané daně poskytuje veřejné služby, jejichž rozsah stále omezuje
navzdory vyššímu zdaňování a rostoucímu zadlužování. Tím, že
se přerozděluje velký objem financí se ovšem jen vytváří prostor
pro korupci a neefektivitu, která je tím vyšší, čím dále od občana
se rozhoduje. Svobodní proto prosazují inspirovat se Švýcarskem
a přerozdělovat menší objem financí a více regionálními samosprávami než byrokraty v pražském či bruselském centru, kdy
se veřejné finance mění na penězovody do spřátelených firem.
Svobodní prosazují ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, lidové veto a snížení míry přerozdělování, což jsou první kroky
ke zvrácení současného trendu. Nebo si myslíte, že dělat více
toho samého co doposud snad pomůže? Vy politikům věříte,
že jim chcete svěřit ještě více vašich financí, aby vám za ně zajistili další služby?“ říká lídr kandidátky Svobodných pro Olomoucké krajské volby Josef Zbořil, který pro senátní volby
na Prostějovsku podporuje Ladislava Županiče.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbalový serviss
DÉŠŤ PROMLUVIL DO BOJŮ

Krásnou sobotu vystřídala
pochmurná neděle, která
zrušila několik zápasů

26, 27, 29 31

čtěte
na stranách

basketbal
Prostějovští Orli padli
v Ostravě, domácí
premiéru ale zvládli

Prostějov/lv

PŘESTOŽE SE V HOKEJOVÝCH KULOÁRECH DOZVÍTE O
FUNGOVÁNÍ LHK JESTŘÁBI LEDACOS, NA LEDĚ SE PROHÁNÍ
PARTA, KTERÁ MÁ SRDCE! SVĚŘENCI TRENÉRŮ PETRA
ZACHARA A TOMÁŠE SRŠNĚ SE TOTIŽ PO PĚTI KOLECH
VÝCHODNÍ SKUPINY DRUHÉ LIGY USADILI S DVANÁCTI BODY
NADRUHÉM MÍSTĚ, ATO JEN DÍKY HORŠÍMU POMĚRU SKÓRE
ZA VEDOUCÍM HAVÍŘOVEM. PRÁVĚ SEVEROMORAVANY
ALE PROSTĚJOV ZDOLAL V SOBOTNÍM ŠLÁGRU GÓLEM
PĚTADVACET SEKUND PŘED KONCEM...
POKUDVEZMEMEVPOTAZ,ŽEZATÝMKVŮLIPŘETRVÁVAJÍCÍM
EKONOMICKÝM TRABLŮM STÁLE NENASTUPUJÍ ČTYŘI
OPORY, JEDNÁ SE O ÚCTYHODNÝ POČIN. JAK DLOUHO
JESTŘÁBŮM VYDRŽÍ CHUŤ?

30

rozhovor Večerníku
FIL IP SE VR ÁTI L Z MS

Nadějný prostějovský
cyklista SKC si užíval
podmínek profi jezdců...

házená

Kostelec získal na poslední
15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 4. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 7. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC VSETÍN
Zimní stadion v Prostějově

basketbal

SOBOTA 13. 10.

20:30

MATTONI NBL – 4. KOLO

BK PROSTĚJOV
ASTRUM LEVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NYNÍ MŮŽETE

SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz
boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 10.
FC KRALICE NA HANÉ
FK TROUBKY
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

Do Prostějova se vrací

chvíli posilu z Držovic smečařka Anna Velikiy!

SOBOTA 13. 10.

SOBOTA 13. 10.

Foto: Josef Popelka

VÍCE ČTĚTE NA STRANÁCH 28 a 29

32

čtěte
na straně

JESTŘÁBI JSOU NA ČELE!
Hokejisté Prostějova se perou
s problémy více než statečně...

ORLI NAPOLOVIC

čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

Kostelec na Hané/jim – Těsně před uzavřením podzimního přestupového okénka
získali fotbalisté FC Kostelec
na Hané další posilu. Po nedávném příchodu kladeckého Jana Mašky přichází na
roční hostování ze Sokola
Držovic Aleš Mori.
„Poslední čtyři roky hrál v
dresu 1.SK Prostějov a věkem je stále ještě dorostenec.
Vzhledem ke studijním povinnostem mimo Prostějov se

nevešel do ligového kádru a
jelikož ho znám, tak jsme ho
po úspěšném jednání s oddíly
přivedli,“ pochlubil se novou
akvizicí trenér A-mužstva Petr
Walter.
Premiérových dvacet minut
v mužské I.B třídě odehrál již
v sobotu odpoledne, když vystřídal dvougólového střelce
Martina Hona. Hned na úvod
tak zažil pocit vítězství, když
Kostelečtí zdolali Horní Moštěnice 4:1.

o vo
čtěte lejbalu
na str
aně 2
3

Comeback. Anna Velikiyová (na snímku vpravo) hlásí návrat do prostějovského dresu, smíšek je zpět!
Foto: archív Večerníku

NA VELKOU PARDUBICKOU VYBĚHNOU DVA KONĚ ZE SRDÉČKA
V sobotu můžeme fandit Mandarinovi a Nikasovi. Víme, jaké mají šance!
Jedenáctiletý tmavý hnědák
Mandarino ze stáje Stanislava
Popelky z Hvozdu se letos počtvrté představí v hlavním závodu Velké pardubické, který se
poběží v sobotu 13. října. Letos
jej na startu prestižního dostihu
doplní Nikas prostějovského
majitele Petra Kupky. Tento
nadějný sedmiletý kůň dokázal
loni triumfovat v Ceně Labe,
která je po Velké pardubické
druhým nejtěžším a nejlépe
dotovaným závodem tuzemské
dostihové sezony. Celkově z
Hvozdu na sobotní odpoledne
do Pardubic zamíří pět koní.
Buďte u toho, když ne naživo,
tak alespoň u televizních obrazovek, a držte palce!
Stáj Stanislava Popelky z Hvozdu vyšle do letošního ročníku

Velké pardubické koně dvou
generací. Mandarino, který se
před jedenácti lety narodil přímo ve stáji mezi Ludmírovem,
Hvozdem a Ponikví, letos nejtěžší překážkový dostih poběží
už počtvrté. Nadějný sedmiletý
Nikas v tomtéž dostihu zažije
svoji velkou premiéru. Kdo z
nich má podle uznávaného trenéra větší šanci? „Myslím, že je
to vyrovnané. Ani jeden nebude
patřit k největším favoritům,
mohou však překvapit. Mandarino v každém z dostihů na
Velké potvrdil svoji extratřídu.
Skončil vždy na dotovaném
místě, dvakrát byl čtvrtý a jednou pátý. Není sice nejmladší,
hodně jsme ho letos šetřili, běžel
jen jeden přípravný dostih. Jeho
zkušenosti se však v tak těžkém

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 10. KOLO
SOKOL KONICE
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Prostějov/son - Tak tohle mohl
čekat jen málokdo! Jedna z hráček,
která po skončení minulé sezony
opustila kádr VK AGEL, se teď
po uplynutí pouhých pěti měsíců
znovu vrací takzvaně na místo
činu. Jedná se o izraelskou smečařku Annu Velikiy, jež v Prostějově
podepsala krátkodobou smlouvu,
platící do konce působení týmu
v evropské Lize mistryň 2012/13.
Více čtěte na straně 31

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál Za místním nádražím

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

závodě budou určitě hodit. Nikas je rozběhanější, jeho výkony však nejsou úplně vyrovnané.
Na jaře to u něj nebylo nic moc,
ale v srpnu už v Pardubicích
jeden dostih první kategorie vyhrál. Je to typický podzimní kůň,
jeho forma nyní graduje. Na
druhou stranu Velká pardubická
s žádným jiným dostihem nemá
srovnání, pro nováčky je proto
těžká dvojnásob,” uvažoval Stanislav Popelka.
Kromě Mandarina a Nikase se
v sobotu na závodišti představí
další trojice koní z Popelkovy
stáje. „V Ceně Labě nahradí
Nikase Godea. Stejně jako loni
Nikas není favoritkou. Doufáme, že podobně jako on dokáže překvapit. Dále to bude
ještě Borderland v memoriálu
kapitána Poplera a Čáriray v
Křišťálovém poháru,” dodal

Josef Popelka, v jehož stájích
Na Srdéčku podupává celkem
27 koní a čtyři hříbata. Na špičkové dostihy se pak připravuje
asi dvacítka z nich. Díky Sta-

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN-KOVÁLOVICE
NEDĚLE 14. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SK JESENEC
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

nislavu Popelkovi tak bude
mít Prostějovsko i letos při
velkém svátku všech milovníků koní opět svá želízka ohni.
Držme jim palce!

Matador. Tmavý hnědák Mandarino se v každém ze tří startů
na Velké pardubické prosadil na dotované místo.
Foto: archiv Josefa Popelky

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 13. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 40 na snímku byla Neherova vila
v ulici Pod Kosířem, Prostějov. Vylosovaným výhercem je
Jiří MUSIL, Fanderlíkova 39, 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 12. ŘÍJNA 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 15. ŘÍJNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I ve druhém říjnovém týdnu
má své místečko na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika vaše oblíbené zápolení,
které vám přinášíme v rámci
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! Také v
dnešním čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“. A vaším tradičním úkolem

je poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru. DNES přitom můžete
UŽ POŠESTADVACÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

P rofitex P
Profitex
Prostějov
Pros
naproti čerp. st. Shell
n

VESTY
MIKINY
BUNDY
www.profitexprostejov.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DNES POPRVÉ O BOWLING!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

Novým garantem písmenkového zápolení se stal
BOWLING PALACE, který sídlí v prostějovské ulici ...
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TIP
k obrazovce

KAJÍNEK
krimithriller ČR
(2010)

NEDĚLE 14. 10.2012

20:20 HODIN

V minulém, v celkovém součtu již osmasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Ladislava Županiče. Tvář jednoho z prostějovských rodáků,
který se stal prvotřídní hereckou
hvězdou České republiky a také
ředitelem jednoho z pražských
divadel jenž se o tomto víkendu bude pokoušet získat křeslo
senátora, poznala celá plejáda z
vás, načež se v osudí objevilo
takřka rekordních 785 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Věra HÝBLOVÁ,
Zdětín 111.
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 sportovních vod a mírně
poupravili fotografii jednoho z
lodivodů prostějovského kolektivního odvětví, které v uplynulém týdnu odstartovalo nový
soutěžní ročník...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze osmasedmdesátého kola čekáme v redakci
opět do PÁTKU 12. 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 15. ŘÍJNA 2012.

Režie: Petr Jákl mladší
uprchnout z věznice na Borech,
Hrají: Konstantin Lavroněnko, se jeho případu ujímá mladá
Tatiana Vilhelmová, Boguslaw advokátka Pokorová, která žije
Linda, Michal Dlouhý, Werner se svým šéfem, právníkem
Daehn, Vladimír Dlouhý, Vá- Dočekalem, jenž Kajínka sám
clav Bárta, Deana Jakubisková- neúspěšně obhajoval. Pokouší se
Horváthová
ji odradit, ona je odhodlána najít
Dramatický portrét polistopa- důkazy, které by jí umožnily
dové doby, kdy totalitní praktiky případ znovu otevřít. Snaží se
mocných našly živnou půdu v přimět k nové výpovědi bratra
organizovaném zločinu a krim- zavražděného bodyguarda, a
inálním podsvětí. Není divu, že přes bývalého zaměstnance pose brzy rozpoutal boj o moc a licejního ředitelství Novotného,
peníze, který zcela potlačil práva se dostane k propuštěnému
jednotlivců a nebral ohledy na policistovi Lejčkovi, který nyní
nic a na nikoho. Prvním mužem, pracuje jako vrátný. Ten se s ní
odsouzeným za nájemnou však odmítne bavit. Kajínkovi
vraždu, se tehdy stal Jiří Kajínek, se podaří uprchnout z Mírova,
obviněný z vraždy podnikatele věci dostanou nečekaný spád a
Pernera a jeho osobního strážce Pokorová se konečně dostane
Klempára. O jeho vině však i na stopu tomu, co se tehdy stalo
po deseti letech stále přetrvávají a kdo stojí v pozadí Pernerovy
pochyby. Poté, co se pokusil vraždy...
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM ČESKÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

-BoK-
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redakce na číslo 582 333 433
a to opět do PÁTKU 12. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 7 - 7 - 8, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově sedmdesátým
výhercem stal Jan PÁLENÍK,
Křenůvky 64, jež si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
zmíněnou cenu od legendárního Dr. OETKERA v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
A aby toho nebylo, tak jelikož
dnešní výherce je, jak je výše
zmíněno, jubilejním SEDMDESÁTÝM, získává navíc
od
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku BONUS v podobě
PŘEDPLATNÉHO nejčtenějšího regionálního periodika, a to NA ROVNÝCH SEDMDESÁT TÝDNŮ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vyjde v PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA.
Tak nezbývá, než abyste začali
již luštit...

HLEDÁNÍ

1. díl
tajenky

Kapusty
náøeènì

582 333 900, 723 506 025

Aptien
(stupeò
køídy)

Jak jste zaregistrovali již v
minulém vydání, po čase k
vám navrátil známý a populární DR. OETKER, s nímž
se tak v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“, znovu setkáváte u populárního zápolení, které si
získalo své věrné a početné
publikum!
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 směs
zajímavých cen 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

Vylosovaným výhercem z minulého èísla je Drahomír DUCHEK, Mostkovice 255
Cenu od firmy Jelínek lahùdky z Hané si vyzvednìte v redakci
Správné øešení z minulého èísla: Ty nejlepší knedle jsou od firmy Jelínek lahùdky z Hané
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 12. 10. 2012.

... (viz tajenku) v Jelínkovì kavárnì Anreto
na Uprkovì ulici
AFEKT, ANEBO, ANGER, APULS, FÁBOR, GLOBE,
CHŘÁST, ÍRSKO, KÁMEN, MOTAT, OPORA, PAUME,
POETI, PTÁČE, SEDAT, SEKTA, SÍRAN, SKŘELE,
SÝPKY, ŠELEST, ŠULIT, TALPA, TESLO, TLENÍ,
TRAMP, TVÁŘE, VESELÝ
... 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 12. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VEČERNÍK“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Ladislav MÜLLER, Lesnická 471, Plumlov, 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 8. října 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Dnes můžete PREMIÉROVĚ zápolit o dárkový poukaz od BOWLING PALACE,
který se stal novým garantem této soutěže, a to v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 KČ!
Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží tuto PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku,
jež vyjde opět v pondělí 15. října 2012.

TAKÉ DNES S DR. OETKEREM
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Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!

Nabídka realit a nemovitostí

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

BYTY- PRODEJ

2+1 V.Špály, PV, os.vl., po úpravách
SLEVA : 850 000 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,
2
sklep 20m .
Cena: 1 300 000 Kč
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.

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky Kč 3.000,-/měs. + inkaso (1.600)
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

Na straně 7 dnešního vydání vám exkluzivně
přinášíme historicky první tématickou stranu

Tip týdne: Prodej bytu,
Prostějov, ul. Moravská

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Pv, ul. B. Němcové
Kč 950.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+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, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+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,-
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Telefon: 608 960 042

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.
+ 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.

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

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. října 2012

800 107 014

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Cyrila Boudy

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

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2
ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo

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

Prodej RD, Prostějov, ul. Šafaříkova

rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/panel, 2+1 Moravská ul., 7. NP, 56 m2. Byt
po rekonstrukci.
cena: 1.050.000,- Kč

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

Rodinné domy

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.

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
255m2 dvůr.
Ihned volný!
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

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

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

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

Prostějov, ul. B. Němcové
Prodej cihl. bytu 2+1 v osobním vlastnictví, 68
m2, zv. přízemí, plast. okna, nová kuch. linka.
Pozemek za domem k užívání.
Cena: Kč 950.000,-

Mostkovice, okr. Prostějov
Prodej cihl. bytu 3+1 v osobním vlastnictví, 68
m2, zv. přízemí, plast. okna.
Cena: Kč 1.200.000,-

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

Pronájem bytu, Prostějov, J.B Pecky

Pronájem bytu 2+1, po rekonstrukci,60m2,
cena: 8500Kč- Včetně inkasa!

Pozemky

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

777 251 878

Rodinné domy:
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.

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,-

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,-

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 dvougeneračního RD s velkou
zahradou,
cena: 2890000,-Kč

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty i k trvalému bydlení ve tvaru
Ls terasou v krásném prostředí. 3+kk, koupelna
+ WC. Nová el. 220/380 V, vrt. studna, krb, el.
přímotopy. Zast. pl. 50 m2, pozemek 374 m2.
Cena: Kč 1.130.000,-

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

sou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m , obytná
pl. 100 m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
NOVINKA! Samostaně stojící , přízemní RD se dvěma
bytovými jednotkami 3+kk, 1+kk a s terasou Hrubčice, CP
pozemku 1.319 m2, obytná pl. 137 m2, voda obecní, topení el.
podl., plovoucí podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná
cena: 2.770.000,plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 2.900.000,240 m2.
NOVINKA! Samostatně stojící RD 5+1, Kralice
na Hané,
dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast. pl. 118 m2,
Cena: 3.200.000,- Kč
užitná plocha RD 220 m2.
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komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,NOVINKA!
Nabízíme k prodeji ornou půdu v kat. úz. Výšovice
Cena: dohodou
(6.109 m2) .
NOVINKA!
Nabízíme k prodeji pozemek v Držovicích o výměře
2
2
156 m , s garáží na 3 auta o výměře 78 m . Možnost využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
Cena 340.000,- Kč

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

Ostatní

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

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

ŘÍJNOVÁ NABÍDKA

v úseku řádkové inzerce:
KAŽDÝ PÁTÝ
INZERÁT ZA POLOVIC
Bližší informace na tel.: 582 333 433,
na mailu inzerce@vecernikpv.cz nebo přímo v redakci - sl. Šmídová
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Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) 1+1 OV Libušinka, 33 m2
580 tis.Kč
2) RD Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.400 tis.Kč
3) RD Vranovice-Kelčice, 230 m2
1.050 tis.Kč
4) Chata, Seč, zděná, 102 m2
840 tis.Kč
5) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka 105 tis.Kč
6) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m2
650 tis.Kč
7) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
8) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
1.050 tis.Kč
2
9) 2+1 DR Finská, 44 m
680 tis.Kč
10) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
680 tis.Kč
14) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
16) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
PRONÁJMY :

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

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

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

300 tis.Kč
720 tis.Kč
780 tis.Kč
680 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.039 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
349 tis.+ provize.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
680 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
RD 5+1 Kelčice, 230 m2, dvorek, zahr.
1.050 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.400 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.350 tis.Kč - SLEVA !!!!!
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.890 tis.Kč - SLEVA !
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.300 tis.
Kč - SLEVA !
KOMERČNÍ PROSTORY :
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE :
- Novinka : Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
105 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY :
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
490 tis.Kč
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
POZEMKY :

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

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
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
5.800Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+kk Krasická 57m2
6.000Kč+2000ink
2+1 Brněnská 70m2 cihla po rek. 6.500Kč+ink
2+1 Svolinského 58m2 cihla
7.000Kč vč. ink
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

REALITY

REALITY

REALITY

FINANCE

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

Prodám dům – prostorný statek,
Konicko. Tel.: 585 241 076

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

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

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

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

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

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
1+kk, Lidická
5 500 Kč + ink.
2+1, Šlikova
5 000 Kč + ink
2+kk, Lužická
5 400 Kč + ink.
3+1, Křížkovského 6 000 Kč + ink
3+kk, Lužická
6 400 Kč + ink
3+1, Křížkovského 6 700 Kč + ink
NÁŠ TIP PRODEJE:
RD ZDĚTÍN
320 000 Kč
Rekr. dům Stražisko
990 000 Kč
RD PLUMLOV
1 640 000 Kč
1+1, M. Pujmanové
480 000 Kč
2+1, V. Špály
700 000 Kč
2+1, J.B.Pecky
795 000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Nabízí:
* RD 4+kk, Vrahovice 2 200 000 Kč
* RD 3+1, Vrahovice
1 750 000 Kč
* RD 2+1, Prostějov
1 500 000 Kč
* Byt 2+1, po rekonstr.
680 000 Kč
* Byt 2+kk, centrum
660 000 Kč
* Chata, Seč-Lipová
469 000 Kč
* Pronájem kanceláře 40 m2 6 000 Kč
Kontakt.: 774 409 430
* 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
* RD 5+2, Čelechovice 1 880 000 Kč
* RD 5+2, Čechy p.K. 1 290 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* Pronájem bytu 1+1
5 000 Kč
Kontakt: 774 101 818
Hledáme:
* byty 1+1 a 2+1 k prodeji i k pronájmu
* větší byt nebo dům 4+1 v PV a okolí
* st. pozemek (PV Západ)
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 byt 1+1 po rekonstrukci,
nedaleko hlavního nádraží v PV.
Tel.: 608 328 617

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

Prodám byt 2+1, 63 m2, 2. posch.,
blízko centra v PV, klidné prostředí,
k využítí zatravněný dvorní trakt, nová
platová okna, nové plovoucí podlahy, neprůchozí pokoje, nezařízený.
Cena 840 000 Kč. Tel: 777 561 955,
galerieopeneznam.cz
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
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

RD PLUMLOV 4+1 (5+1), garáž, zahrada, předzahrádka. Cena:
1 640 000 Kč, kont. ASISTENT
REALITY. Tel.: 777 089 860
Prodám byt 1+kk M. Pujmanové.
Cena: 480 000 Kč. Tel.: 702 012 397

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD Hněvotín 5+1 po
rekonstrukci
2.982.000,-Kč
RD Chropyně 4+1 700.000,-Kč
RD Náměšť na Hané (větší
dům)
3.100.000,-Kč
RD 4+1 (2x garáž)Mořice
800.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
310.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice, po
rekonstrukci
1.600.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice
1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov 1.800.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
780.000,-Kč
BYTY :
Z nabídky vše prodáno
(hledáme byty k prodeji pro
naše klienty)
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 – u
pošty Dobromilice 200.000,-Kč

POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma (60.000m2) – u
Prostějova
15.000.000,-Kč
Komerční objekt s RD +
pozemky,Mořice cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2
450,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV
=================================

HlEDÁME pozemky – pole
K PRONÁJMU
nebo ODKUPU
Potřebujeme pro klienta
50.000 až 400.000m2
nemusí být vcelku

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

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

Pronajmu 3+kk.Tel.: 723 565 897
Pronájem bytu 2+1 + spíž + 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, 777 164 309,
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
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.
Pronájem bytu 2+1 v centru města
PV, starší, volné ihned. Levně. Tel.:
603 204 749

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

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
Půjčky s rychlým vyřízením. Volejte
tel. č. 775 573 732

Prodej pěkného domu se zahradou v Kralicích na Hané - info:
http://rdkralicenahane.blogspot.cz

Rychlá půjčka do 120 000 Kč, hypotéky od přímého investora, vyplácení exekucí. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 881 746

Pronajmu garáž na ul. J. B. Pecky.
Tel.: 723 826 819
Hledáte zábavu pro volná odpoledne a víkendy? Od 4/2013 pronajmu
zahradu cca 400 m2 – 5 min. na
kole od centra PV. Cena 1 200 Kč
za měsíc. Tel.: 724 903 580 večer.

Prodám cihlový byt 2+1, v původním stavu. Tel.: 775 758 828

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

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

Pronájem bytu 2+1 v PV, bez RK.
Volat po 19.00 h. Tel.: 732 750 221

Prodám byt 3+1. Tel.: 776 198 119

Pronajmu levně 1+kk v přízemí RD,
Lidická ul. , wifi a kabel. TV zdarma,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz

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.
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Pronajmu garsonku v PV. Cena
2 500 Kč. Tel.: 724 337 984

Nabízím přivýdělek z domova.
Výplata 2x do měsíce. Pouze seriózní jednání. Informace na e-mail
rychle@volny.cz nebo na telefon
774 119 937 pouze po 18.00.

!POZOR!

Nyní máte možnost

INZEROVAT
I NA WEBU

www.

vecernikpv

.cz

ZAVÁDĚCÍ CENY
Prodej objektu v PV. Nadstand. podkrovní byt 2+1, druhý podkr. byt připraven, nebytové prostory 220 m2
s mnoha různými způsoby využití (sídlo firmy, kanceláře, obchod, restaurace,
sklady). Celkem užitná plocha 360
m2. Cena: 3 390 000 Kč, kont. DOHNALREAL. Tel.: 722 185 996

KONTAKTUJTE

582 333 433
INZERCE@
INZERCE
@VECERNIKPV.CZ

sl. ŠMÍDOVÁ

Pronajmu garáž v domě na ul. Krasická x Západní. T: 602 775 607
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

Novostavba RD (rekr. objektu) 4+1,
3 podlaží, parkování pod střechou.
Krb, sauna, sklípek, terasa, gril, pergola, bazén, zahrada 627 m2. Cena: 4
560 000 Kč, kont. DOHNALREAL.
Tel.: 722 185 996
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881

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
Pronajmu garáž na Sídl. svornosti.
Tel.: 776 096 144
Hledáme RD v PV a okolí. Stav
ani cena nerozhoduje. Příp. dluh
vyplatím. Tel.:776 878 001
Prodám byt 1+1 v OV. Zděné jádro,
Žeranovská ul. Tel.: 720 750 511
Pronajmu byt 1+1 v Domamyslicích. RK ne. Tel.: 777 870 452

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 12. října v 10.00 hodin
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Orientační sprinteři závodili v centru Olomouce
Marketingová společnost TK PLUS pořádala prestižní podnik v hanácké metropoli

Historické jádro hanácké metropole hostilo v pátek prestižní
běžecký závod. Velké ceny Olomouce v orientačním sprintu „O POHÁR PRIMÁTORA“ se zúčastnilo na stopadesát
dívek či žen a dvěstěpadesát chlapců a mužů. V souběžném závodu škol se pak na start postavilo osmdesát žáků a devadesát žákyň. V hlavní kategorii ovládli prestižní
podnik Tomáš Dlabaja a Iveta Duchová. Akci uspořádalo
statutární město Olomouc a marketingová společnost TK
PLUS Prostějov ve spolupráci s Českým svazem orientačních sportů.
Olomouc/lef, pk
V Olomouci se běžela Velká cena
Olomouce v orientačním sprintu, poslední závod letošního Sprint cupu.
Spoluořadatelé z SK Prostějov využili prostor, kde se v roce 2008 běžel
na MS sprint, tedy v olomouckých
parcích, historických uličkách a zákoutích starého města, s doběhem
před městskou radnicí. Trať závodu
měřila podle kategorií od 1,5 do 2,7
kilometrů. Závodníci, kteří na ni vybíhali z prostoru před olomouckým
orlojem, museli proběhnout devíti až
sedmnácti kontrolami.
Lesk závodům dodali elitní běžci
a běžkyně jako Daniel Němeček,

Piotr Parfianowicz, Pavel Kubát,
Marek Minář, Jan Petržela, Jan
Šedivý, Jan Procházka, Tomáš
Dlabaja, Vendula Horčičková,
Ivana Bochenková, Adéla Jakobová, Katarína Labašová, Michaela
Gomzyk Omová a Iveta Duchová.
Poslední zmíněná Iveta Duchová
z Lokomotivy Pardubice pak zvítězila v elitní ženské kategorii. Ve
stejné kategorii mužů vybojoval
první místo Tomáš Dlabaja z TJ
Turnov.
„Byla to velkolepě pojatá akce s
centrem v Olomouci na Horním
náměstí - dopoledne proběhl závod
určený pro žáky olomouckých
škol, odpoledne se uskuteč-

Závod mužů byl poznamenám řadou
diskvalifikací (celkem 13 závodníků)
za běh přes privát (záhonky v botanické zahradě), to se však netýkalo těch

nejlepších. Vyhrál Tomáš Dlabaja, 12
sekund za ním zaostal druhý Štěpán
Kodeda a 15 sekund třetí Jan Procházka (4. Zbranek, 5. Chromý, 6. Kubát).

Vítězové dalších
kategorií:
Ženy
do 12 let
do 14 let
do 16 let
do 18 let
do 21 let
do 35 let
do 45 let
do 55 let

Lucie Kundratová
Tereza Janošíková
Gabriela Hiršová
Ludmila Sokolová
Tereza Svobodová
Lada Jemelíková
Renata Jirková
Stanislava Opavová

do 12 let
do 14 let
do 16 let
do 18 let
do 21 let
do 35 let
do 45 let
do 55 let

Mikuláš Jirka
Ondřej Vystavěl
Matěj Mašata
Jonáš Hubáček
Johan Vavrys
Jan Drbal
Josef Milota
Přemek Škoda

TJ Jižní Svahy Zlín
SK UP Olomouc
VSK Mendelu Brno
Magnus Orienteering
OB Kotlářka
VSK Mendelu Brno
KOB Prostějov
MLOK Mariánské Lázně

Muži
Mladí běžci. Na trať závodu vyběhli i nejmenší sportovci.
nil závod pro veřejnost a hlavní
závod. Vše bylo doplněno kulturními vystoupeními a řadou dalších
akcí. Na startu hlavního závodu se
sešla výborná konkurence,“ nechal
se slyšet Josef Váňa, za marketingovou společnost TK PLUS muž
zodpovědný.

V ženách dominovala Iveta Duchová, která v rychlém závodě vyhrála s
náskokem deseti sekund před Evou
Kabáthovou, třetí Michaela Gomzyk
Omová ztratila o sekundu více, ještě další sekundu zpět byla Monika
Topinková (5. Horčičková, 6. Knapová).

KOB Prostějov
Oddíl orientačního sportu
OK 99 Hradec Králové
OOB TJ Slovan Liberec
OOB TJ Slovan Liberec
SK Praga
MLOK Mariánské Lázně
Slavia Liberec orienteering

INZERCE

v orientačním sprintu

Konec trati. Cíl závodu na olomouckém náměstí.

Panoráma kolem trati. Závodníci si užívali
krásy centra Olomouce.

Checkpoint. Na závodníky čekala řada kontrol, kterými
museli proběhnout.
4x foto: František Omasta

5. 10. 2012

Historické centrum Olomouce

DĚKUJEME VŠEM PARNERŮM
ZA PODPORU
Start a cíl na Horním náměstí

Mediální partneři

INZERCE

Řádková inzerce
SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Vydavatelství Haná Press při- Přijmeme svářeče. Nástup možný
jme redaktora pro regionální ihned. Tel.: 733 340 484
zpavodajství. Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.cz Relax Centrum přijme kosmetičku, pedikérku, maséra
Příležitost pro podnikavé a manikérku na ŽL. Výhodný
Odvoz fekálií,
www.pracezdomu.info
nájem, výborný kolektiv. Tel.:
čištění odpadu a kanalizace.
724 703 013
Centrum regenerace v ProTel.: 774 368 343
stějově. Ihned zapracujeme Přivýdělek pro všechny, peníze
Stěhování bez pomoci zákazz- do různých pozic. Možnost 2x do měsíce, schůzka nutná. Tel.:
736 683 033.
níka a vyklízecí služby. Rychle,
e, i VČ. Tel.: 602 810 644
Bezpečnostní agentura AVES
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- Plus s.r.o. příjme pro svou zajek, 721 344 771. Práce strojem kázku v Mostkovicích pracovníUNC, výkopové a terénní práce. ky ostrahy. Vhodné pro jedince
s ČID nebo PID. Popis pozice:
Odborná montáž sádrokartonů, ochrana a kontrola majetku
novostavby, rekonstrukce a půd- klienta, pochůzková činnost.
ní vestavby. Praxe 15 let. Tel.: Požadujeme: trestní bezúhon739 084 358
nost, praxe v oblasti ostrahy výhodou. Nabízíme: mzda 60- 80
Stěhování, vyklízení. Tel.: Kč + další benefity. Tel.: Olga
775 132 134
Šebestová 602 755 436, email:
personalnibrno02@avesplus.cz
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 Kooperativa hledá obchodní
369.
zástupce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz.
Nabízíme tesařské a pokrývačské práce včetně dodávky ma- KITTEC a.s. hledá do pracovteriálu, kalkulace zdarma. Tel.: ního týmu – Projektový tech728 770 259
nik – konstruktér. Požadavky:
vzdělání v oboru strojírenZednické práce, zateplení, nátěry ského zaměření, elektroniky,
fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 elektrotechniky, dobré znalosti
522 369
německého nebo anglického
jazyka, dobré uživatelské znaProvádím zednické práce, re- losti PC (AutoCAD, Word,
konstrukce bytů, koupelen. Tel.: Excel), schopnost pracovat
603 498 695
v týmu, zodpovědnost, svědomitost, inovativnost, kreativita,
Kompletní pokládka zámkové nástup co nejdříve, dle dohody.
dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Hlavní pracovní náplň: projekTel.: 723 522 369
tování v průmyslovém odvětví
(výroba průmyslových a vyProvádíme rekonstrukce, opravy palovacích pecí), navrhování
a zateplení fasád RD, cenové na- a konstruování pecí dle specibídky zdarma. Tel.: 777 125 551 fických požadavků zákazníků
(např.elektr.- hydraul. zdvih
Demolice, zemní práce. Levně! dveří, automatické chlazeníVolejte: 723 522 369
-ventilátory, atd.), vytváření
technické dokumentace, spoStolařství V. Jančík.
lupráce při zajišťování kvality
Domamyslická 104, PV.
výrobků, kontrola a zjišťování
www.stolarstvijancik.cz,
kvalitativních standardů dle
Tel.: 604 820 358
norem DIN a aj, vedení projektu (od návrhu až po předání
Čištění hrobů z terasa přebrou- do provozu). Nabízíme vám:
šením přímo na místě. Tel.: dlouhodobé zaměstnání ve
721 817 009
společnosti se zahraniční účastí, práci v zajímavém oboru,
Provádíme výstavbu RD, rekon- jednosměnný provoz, motivustrukce RD, bytů, bytová jádra, jící odměňování dle schopností
zateplování budov RD, obkla- a výkonu. V případě zájmu o
dačské a jiné stavební práce. Tel.: tuto pozici zašlete prosím svůj
životopis v českém jazyce na
731 566 255, 608 463 884
email:
transport@kittec.cz.
Rekonstrukce, opravy a údrž- Bližší informace na tel. č.:
ba plochých střech. Tel.: 582 361 341, paní Smékalová
603 504 751
Přijmu dva spolupracovníky do
Kominictví
nově otevřené kanceláře v PV
Frézování zadehtovaných, ko- se zájmem o zdraví na h.č. a v.č.
mínových průduchů, 150 Kč/m. Tel.: 724 204 436
Tel.: 602 481 262
Zavedená realitní a znalecká
Parta řemeslníků provádí kom- kancelář v Prostějově hledá
pletní rekonstrukce RD a bytů realitního makléře/ku. Požaza příznivé ceny. Tel.: 777 125 551 dujeme komunikativní schopnosti. Velmi nadstandardní
Je dobré vědět!!!
fin. ohodnocení, příjemné
- broušení nožů
pracovní prostředí, časová
- otvírání zaklapnutých dveří
flexibilita, p. Mgr. Sedláčka
- výroba klíčů i autoklíčů včet- tel.: 773 542 542, nebo email:
ně načipování
info@impulsreality.com.
- opravy vodovodních baterií
a průtokových plyn. ohřívačů Příjmu automechanika do zavody ( karmy po 35 – 370 – 371) vedeného autoservisu, nástup
Kontakt: Kravařova 8, PV možný ihned 777 870 729.
Tel.: 582 332 226, 602 781 281,
603 818 856
Salon BEAUTY přijme nehtovou designérku s ŽL. Tel.:
Provádím montáže a opravy 777 196 767
elektro. Tel.: 608 730 983
Česká firma hledá prac. pro
Autodoprava Avie Valník 5 tun nově otevřenou pobočku. Pos h. čelem. 608 730 983
zice asistent/-ka, referent/-ka
a další. Příjem od 16 000 Kč/
Stavební dokončení práce.
měs., možnost i vč. Nejde o
Rekonstrukce bytových jader, pojištění, dealerství aj. Tel.:
obklady, dlažby, omítky-štuk, 776 297 537
sádra, sádrokartony, betony, zámková dlažba, malování. Rudolf Přivýdělek 4 000 Kč za týden.
Krebs: 739 095 527
Tel.: 608 716 556
Zahrajeme na svatbě, plesu, Sil- Přijmeme kosmetičku, masérvestru apod. T. 608 539 783
ku, tatéra/ku, kadeřnici, manikérku. Tel.: 607 634 098
STUDIO JIŘÍ MALÝ
Hledáme spolupracovníky. NaVám nabízí novou službu:
bízíme vysoké výdělky. Výplata
PEDIKÚRA
každých 14 dnů. Schůzka nutná:
- relaxační koupel
776 400 501, 606 328 115
- základní úprava nohou
- parafínové zábaly
Super přivýdělek z domova.
- čokoládové zábaly
Práce na smlouvu. Výplata
- přírodní bylinná kosmetika
dvakrát do měsíce. Vhodné
Na Vaši návštěvu se těší Jana
jako přivýdělek i jako HPP, bez
Čundrlová,
vstupních poplatků. Jen seriozDolní 6 (U Tří bříz).
ní zájemci. Více info. na meilu
Tel.: 608 210 696, 582 331 517 snajdrova.Kveta@seznam.cz
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Pro chod kanceláří přijmeme pracovníky/ce, nabízíme výdělek od
25-40 000 Kč.m. Praxe není podmínkou, Info na tel. 728 958 301
Do zavedeného wellnes studia přijmeme 2–3 nové spolupracovníky,
se zájmem o zdravý životní styl. Práce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost
HČ i VČ. Tel.: 603 395 755
Samostatná telefonní operátorka
na dohodu. Požadujeme internet,
výbornou komunikaci a časovou
flexibilitu. Tel.: 603 844 833

KOUPÍM

AUTO - MOTO

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

NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623

VZPOMÍNÁME

Těžko se s Tebou
loučilo, těžko je
bez Tebe žít.
Láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě

Koupím jakoukoli Š – Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy
na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění.
T.: 777 291 296 ivozmeskal@
email.cz
Provádíme přezutí vozidla – celý
vůz 370 Kč. Provozní doba: Po –
Pá 9.00-17.00 hod. Po tel. dohodě
kdykoliv. Tel.: 606 075 565. Pneuservis Speed Sup s.r.o., Vrahovická 57 – areál pivovaru., Prostějov

uplyne 9 let od tragické
smrti mého syna
Robina BLÁHY.
BLÁHY.
Za vzpomínku
děkuje otec.

DARUJI

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbra- Daruji hodným lidem za odvoz
ně, hodiny, fotoaparáty, rádia, koťátka (černé, rezavé). Bílolustry, lampy, porcelán, sklo, vice Tel.: 582 374 255
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

Volná prac. místa na nově otevřené pobočce vhodné i jako brigáda Koupím obrazy předních českých
k jiné činnosti. Tel.: 724 792 532
a moravských malířů, ale i méně
hledané regionální umělce. PřijePřijmu mistra výroby do pekár- du. Platba v hotovosti. Tel.: 603
ny. Nutná praxe min. 15 let. Info: 161 569
582 342 095
Cukrářku, nutná praxe min. 15 let. Zaplatíme v hotovosti české svaInfo: 582 342 095
továclavské dukáty z let 1923
Prac. do pekař výroby, 3 směnný - 1938: dukát - 5 000 Kč, dvouprovoz. Info: 582 342 095
dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč i
Firma HANAKOV spol. s r.o. jiné zlaté mince. Info zdarma - tel.:
hledá pro svou činnost kovoobrá- 736 127 661 p. Simon.
bění a výrobu svařovaných konstrukcí obchodníka – koordinátora Galerie umění Prostějov (bývaprojektu. Náplň práce: obchodní lá G. Bašta) vykupuje kvalitní i
činnost, vyhledávání nových zá- méně kvalitní obrazy a grafiku.
kazníků, kontakt se stávajícími zá- Neprodávejte překupníkům, ale
kazníky, spolupráce při tvorbě cen odborníkům za nejvyšší ceny. Gaa při následné realizaci zakázky. lerie umění Prostějov, Školní 49,
Požadujeme: min. úplné střední Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775.
vzdělání ve strojírenském oboru,
znalost problematiky kovoobrábění, AJ (NJ) alespoň písemnou formou, ŘP sk.B, loajalita, flexibilita,
bezúhonnost. Nabízíme zázemí
stabilní společnosti, velmi dobré Prodej keřů, Thují Smaragd,
platové podmínky dle výkonu, zá- Okrasné dřeviny Skubi v Hrvodní stravování, životní pojištění. dibořicích. 604 826 753,
www.okrasnedreviny.cz
Stabilní stavební firma hledá na
HPP vhodného kandidáta na pozici: Zahradnictví Držovice nabízí
Přípravář stavební výroby. Popis krouhané zelí, brambory, cibuli,
práce: cenová kalkulace staveb, česnek na uskladnění a jiné vypěszpracování cenových nabídek, tované produkty. Prac. doba POkompletace nabídek, komunikace -PÁ 8:00-16:30, SO 8:00-11:30.
dodavateli materiálů a sĺužeb, vý- Tel.:737 681 404 pí.Krčmářová
běr a komunikace se subdodavateli. Požadujeme: ŘP skupiny B, SŠ/ Prodej jablek spartan a starking
VŠ vzdělání – zaměření pozemní z jarní odrůdy. Denně od 15.00
stavitelství, spolehlivost, flexibilitu, hod., cena 5 Kč. Procházka Karel,
ochota pracovního nasazení, pra- Vícov 4.
xe v oboru, znalost práce na PC
(Microsoft Office, kalkulační programy Build Power), čistý trestní
rejstřík. Nabízíme: zázemí a jistotu
firmy, zajímavé platové ohodnocení, firemní benefity, roční odměny
Dne 12. října 2012
v přímé závislosti na dosažených
oslaví své 80. narozeniny
výsledcích.
pan Jan JEČMÍNEK
ze Želče.
Skladník – mechanizátor. Popis
práce: řízení a vedení skladů, správa, údržba strojů a zařízení, správa
vozového parku, technické a materiálové zabezpečení staveb. Požadujeme: ŘP skupiny B, C (není
podmínkou), minimální vzdělání
SŠ bez maturity, zaměření strojní
Všechno dobré budiž
nebo stavební, spolehlivost, flexiTi přáno po celý den,
bilita, ochota pracovního nasazení,
večer i ráno, od jara,
praxe v oboru výhodou, znalost
v zimě, do sta let,
práce na PC (Microsoft Office),
ať těší Tě navždy tento svět.
čistý trestní rejstřík. Nabízíme: záTo vše a hlavně zdraví
zemí a jistotu firmy, zajímavé plaTi přejí děti, vnoučata
tové ohodnocení, firemní benefity,
a pravnoučata.
roční odměny v přímé závislosti
na dosažených výsledcích.
Nabídky zasílejte na e-meil sklad.
mechanik@seznam.cz

PRODÁM

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem lékařům a sestrám
odd. ortopedie, traumatologie a
intenzivní péče nemocnice Prostějov. Za příkladnou péči při
operaci a léčení. Přeji úspěchy
v práci a štěstí v životě. Pí. Anna
Gronychová, Prostějov.

Manželka
ž
a děti

Dne 8. října 2012
uplynou 4 roky
od chvíle,
kdy navždy odešla
naše maminka
Mgr. Ivana
VAŠKOVÁ.
Stále
vzpomínáme.
Pavla a Milan

ZVÍŘATA

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.
Dne 10. října 2012
vzpomeneme 4.
smutné výročí úmrtí
mého manžela
pana Drahoslava
PĚNČÍKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Eva s rodinou.

Prodám štěňátka Pekinéze.
Tel.: 736 676 048

V srdcích bolest
zůstává,
v myšlenkách
jsi však

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

Hlochova.

GRATULACE

Česká pošta, s.p. přijme brigádníky na roznos novin. Informace na
tel. č. 731 132 452
Přijmeme real.makléře do kanceláře v PV. Časová flexibilita,
obchodní a komunikativní dovednosti, praxe v realitách není
podmínkou, věk nerozhoduje.
Nabízíme: notebook, telefon, školení, motivační provize. Možnost i
externí spolupráce. kontakt: Monika Vránová 604 821 312
Pracovní agentura Bauwerk, s.r.o.
přijme do pracovního poměru
svářeče, dělníky/dělnice do výroby, pomocné skladníky a betonáře. Pracoviště Prostějov, Tovačov
nebo Olomouc. Kontakt: musilova@bauwerk-stavby.cz nebo
pouze ve středu 11–15 hod. na tel.
č. 736 626 086.

V tyto dny slaví
významné životní
jubileum
paní Marta
JULINKOVÁ
a pan Milan JULINEK
JULINEK..
Touto cestou bychom
chtěli pogratulovat a
popřát hodně zdraví,
lásky, štěstí, spokojenosti
a hlavně mnoho dalších
společných let.
Ze srdce přeje celá
rodina.

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

Dne 9. října 2012
by oslavil 57. narozeniny
pan Alois NOVÁK
z Držovic
a 2. smutné výročí
od jeho tragické smrti.
Za tichou vzpomínku
děkují bratři a sestry
s rodinami.

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
GRAFIK/-ČKA
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 10. října 2012
by se dožila 77 let
paní Květa
CHMELAŘOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Zdeněk
a děti Zdeněk,
Miroslav a Eva
s rodinami.

Dne 25. září 2012
uplynul rok od úmrtí našeho
tatínka a dědečka
Františka DOSTÁLA
z Lešan.
Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

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

Volejbal
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V San Remu čeká „AGELKY“
vysoká evropská úroveň

Prostějov/son - Generálku na
start UNIQA extraligy ČR
2012/13 absolvují volejbalistky VK AGEL Prostějov
v italském přímořském
letovisku San Remo na
mezinárodním turnaji. Za
soupeře tam budou mít od
12. do 14. října tradičně
silného účastníka Champions League z Francie, RC
Cannes plus dva týmy hrající nejvyšší soutěž Itálie, Bolognu a Giavenu.
„První zápas nás čeká proti
Bologni v pátek od půl deváté
večer. Tím pádem můžeme
letět týž den až ve 12.35
z Vídně do Nice, zbytek do San
Rema dojedeme autobusem,“
popsal náplň úvodního turnajového dne sportovní ředitel
VK Peter Goga.
„V sobotu odpoledne jsou na
programu dva semifinálové
duely, v nichž se křížem ut-

„Tři kvalitní utkání ve třech
dnech proti velice silným
družstvům z volejbalově
vyspělých zemí, to je ideální
průprava na ostrý začátek sezony, který už je za dveřmi.
Domů se opět letecky vrátíme
během pondělka,“ doplnil
Goga s tím, že turnaj v San
Remu už hanácký klub jednou
v minulosti odehrál – před pěti
lety.

kají vítězové a poražení dvou
pátečních střetnutí Cannes
– Giavena a Prostějov – Bologna. V neděli pak celé klání
vyvrcholí soubojem o třetí

místo od 14.30 a finálovým zápasem v 16.30 hodin,“ vyčetl
Goga z informací zaslaných
pořadatelem silně obsazené
přípravné akce.

Zápasový program
San Remo Cupu 2012
- pátek 12. října:
17.30 hodin Cannes – Giaveno, 20.30 hodin Prostějov
– Bologna. Sobota 13. října:
15.15 hodin vítěz utkání číslo
1 – poražený z utkání číslo 2,
17.30 hodin vítěz utkání číslo
2 – poražený z utkání číslo 1.
Neděle 14. října: 14.30 hodin
utkání o 3. místo, 16.30 hodin
finále.

„Děláme herní pokroky,“
pochvaluje si kouč VK Čada

Prostějov/son - Moc času
na sehrávání nemají, ale
zatím se zdá, že jej využívají maximálně. Volejbalistky VK AGEL Prostějov
v přípravném utkání na
vlastní palubovce smetly
vůbec ne slabý tým SK UP
Olomouc a všechny z domácího tábora včetně hlavního trenéra Miroslava
Čady potěšil dobrý výkon
celého družstva.
„Byl to jednoznačný zápas.
Soupeř nepůsobil úplně jistým dojmem, nám se naopak
dařilo a díky tomu si rovnoměrně zahrály všechny
holky. Jen škoda lehkého
zranění Míši Jelínkové, jinak můžu mančaft pochválit
za kvalitní výkon,“ hodnotil
Čada.
Od olomouckého souboru
čekal větší vzdor. „Ve volejbale to však zpravidla chodí
tak, že čím víc to jde jedno-

mu, tím méně se vede druhému. Dnes to platilo na sto
procent, hostující kolektiv
se většinu střetnutí spíš trápil. Nepředvedl své obvyklé
nadšení při obraně a na rozdíl od nás dělal spoustu chyb,
tím pádem se utkání vyvíjelo
jasně,“ přemítal Čada.
Vzápětí zopakoval již dříve
vyřčenou myšlenku. „Vypadá to, že letos opravdu nebudeme sázet na jednu základní
šestku. Všechny hráčky působí vyrovnaně a do sestavy
budou naskakovat podle aktuální formy či protivníka,“
pokýval stratég hlavou.
Radost má z toho, jaké pokroky tým dělá zásluhou
intenzivní tréninkové práce.
„Uplynulé dva týdny, kdy
jsme konečně všichni pohromadě, nám hodně pomohly.
Je vidět, že děvčata o sobě
na hřišti mnohem víc vědí,
družstvo začíná být sehra-

nější, kompaktnější a celkově jistější. Věřím, že do
začátku Champions League
se stihneme dostat do takové
formy, v jaké chceme v útoku i v obraně být,“ řekl Čada
optimisticky.
K naplnění jeho slov by měl
notně pomoci mezinárodní
turnaj v San Remu, který
Agelky absolvují od 12. do
14. října. „Do Itálie letíme v pátek ráno a ještě týž
den večer odehrajeme první
zápas. V sobotu nás čekají
další dva a v neděli čtvrtý
o konečné umístění, špičkoví soupeři z italské A1 plus
francouzské Cannes představují pro generálku na vstup
do soutěží vítanou kvalitu.
Možnost zúčastnit se tak
špičkově obsazené akce je
pro nás týden před startem
extraligy vynikající, skutečný vrchol přípravy,“ konstatoval Miroslav Čada.

Andrea Kossányiová: „Být v tak špičkovém klubu mě posune dál“

Mladá smečařka VK zjistila, jak je v Prostějově oproti Praze levno, ale chybí jí velké obchodní domy. Zvykne si však bez problémů
Prostějov - V létě oslavila teprve devatenácté narozeniny,
přesto už patří ke stabilním členkám základní sestavy reprezentace ČR a po jarním přestupu do VK AGEL Prostějov je
též součástí mistrovského kádru Hanaček. Od skončení minulé sezony se přitom smečařka Andrea Kossányiová (na
snímku) musela obejít bez většího odpočinku. Nejprve absolvovala náročný mnohatýdenní program s českým národním
výběrem, po jeho skončení rovnýma nohama skočila do rozjeté přípravy ve svém novém klubu. Za sebou má nyní řadu
přátelských zápasů a my jsme talentovanou volejbalistku vyzpovídali po zatím posledním duelu v sobotu proti Olomouci.
Marek Sonnevend
Jak proběhla vaše adaptace
v novém prostředí?
„Těžší to bylo z toho pohledu, že jsem
se kvůli reprezentačním povinnostem
připojila ke zdejšímu týmu až hodně
pozdě. Navíc není jednoduché, když
několik měsíců makáte s vidinou určitého vrcholu a hned po něm musíte pokračovat naplno dál. Z tohohle pohledu
nešlo o nic snadného, ale dalo se to. Pomohlo, že se mi v Prostějově moc líbí.
Bydlím přímo na hale, takže vstanu,
udělám pár kroků a jsem na tréninku,
což je super. (úsměv) Prostějov je malé
město, postupně si tady zvykám.“
Asi je velký rozdíl přesunout
se z miliónové Prahy do padesátitisícového městečka, že?
„To je jasné. Ale má to své lepší i
horší stránky, jako všechno. Třeba
jsme byly s holkama v cukrárně a za
pět lidí jsme platily dvě stě devadesát korun, zatímco v Praze bychom
tam nechaly možná dva tisíce. Což je
příjemná změna. (smích) Na druhou
stranu jsme se jednou večer byly projít s Vincy (spoluhráčkou Pavlou Vin-

courovou – pozn. redakce) a zjistily
jsme, že je všude už od šesti zavřeno.
Což nás pro změnu moc nepotěšilo.
Možná mi budou trochu chybět velké
pražské obchoďáky, ale na to si bez
problémů zvyknu. (usmívá se) Pocházím z Příbrami a to je město velikostí dost podobné Prostějovu.“
Necítíte se bez pořádného odpočinku během léta nyní unavená?
„Je pravda, že hlavně po příjezdu do
Prostějova jsem se zpočátku necítila
moc dobře. V závěru reprezentační kvalifikace o mistrovství Evropy
jsem totiž chytila zánět průdušek a
první týden tady ještě dobírala antibiotika. To mi na fyzické pohodě nepřidalo, ale postupně jsem se z útlumu dostala a teď už se cítím docela
v pohodě.“
Nemáte obavu, že na vás během sezony padne fyzická
krize?
„Nějaká krize mě určitě potká, ta
přijde občas na každého. Vyloženě
fyzických problémů nebo extrémní
únavy se však nebojím, máme dostatečný prostor regenerovat. A jsem
mladá, tělo si snad poradí.“

Jak jste se skamarádila s novými spoluhráčkami, zapadla do
jiného kolektivu?
„Myslím, že bez problémů, i když
osobně jsem z dřívějška znala jen Vincy
a Tomíka (libero Markétu Chlumskou)
z nároďáku. Od vidění jsme se znaly
s několika dalšíma holkama a jak už
jsem stihla zjistit, třeba Soli (kapitánka
Solange Soares) je úplně nejlepší super
holka. Podobně jako další dvě Brazilky,
ty jsou taky v pohodě. Celkově mi připadne, že po tak krátké společné době
tvoříme dobrý kolektiv.“
Nakolik pro vás bude důležité
pravidelně hrávat, nastupovat
v základní sestavě?
„Tohle vůbec neřeším. Kdybych většinou seděla na lavičce, nezblázním se
z toho, protože možnost být v devatenácti letech v tak silném klubu beru
jako svou velkou příležitost. A jak říká
trenér, hrát budou ty s nejlepší formou,
což je správné. Mně i trénování s tak
výbornými spoluhráčkami dá strašně
moc, můžu se dál výkonnostně posouvat.“
Těšíte se na Champions League?
„Hrozně moc. Evropské poháry
z Olympu vůbec neznám, my jsme hrávaly jen extraligu, Český pohár a utkání
proti zahraničním soupeřům maximálně v přípravě. Jak to chodí na mezinárodní klubové scéně, tedy zatím nevím
a těším se, až to poznám. Jde pro mě o
novou výzvu, snad tuhle vyšší úroveň
včetně nabitého programu s větším počtem zápasů zvládnu.“
Mezinárodní volejbal však již
znáte ze zmíněné reprezentace.
Těší vás, jak výrazně jste se v ní coby
dost mladá prosadila?
„Určitě mám z toho radost, ale zase
bych nic nepřeceňovala. Šanci mi dal

„AGELKY“ v přípravě vypráskaly Olomouc jasně 5:0
Prostějov/son - Jediné domácí
vystoupení prostějovských volejbalistek během přípravného období mělo jednoznačný průběh i
výsledek. Ženy VK AGEL předvedly svým nejvěrnějším fanouškům po četných letních změnách
ve svém kádru kvalitní výkon a
papírově největšího konkurenta
pro nový ročník české extraligy odsoudily do role statisty. Olomoucké
vysokoškolačky většinu střetnutí
moc nestíhaly, naopak hostitelky
po hladkém zisku všech pěti přátelských sad vyprovázel zasloužený
potlesk obecenstva.
V sobotním dopoledni vypadalo hanácké derby zpočátku aspoň trochu
vyrovnaně. Tým Univerzity Palackého dotáhl šestibodové manko na
13:10, ovšem jinak mu dělala velké
problémy rychlá, útočná hra Agelek.
Nejčastěji se bodově prosazovaly obě
smečařky Marina Miletič a Juliana
Gomes, domácí kolektiv navíc postupně zlepšoval i obranu (zejména
v poli). Necelá stovka příznivců tím

VK Prostějov – UP Olomouc 5:0 (18, 17, 16, 11, 6)
Rozhodčí: Navrátil. Čas: 93 minut. Diváků: 100.

Sestava Prostějova:
Vincourová, Miletič, Žarkova, Hippe, Gomes, de Assis, libero Chlumská
– Kossányiová, Soares, Hrončeková, Jelínková. Trenér: Miroslav Čada.
Sestava Olomouce:
Gregorová, Kojdová, Tiago, Vanžurová, Košická, Nachmilnerová, libero Maléřová – Polášková, Honková. Trenér: Jiří Teplý.
Bodový vývoj – první set: 3:1, 4:3, 7:3, 10:5, 13:7, 13:10, 16:11, 18:12, 20:13,
21:17, 24:17, 25:18. Druhý set: 6:0, 6:2, 10:3, 13:9, 17:10, 20:11, 21:14, 25:17.
Třetí set: 3:1, 8:2, 10:5, 13:7, 13:9, 14:11, 17:12, 18:14, 20:14, 21:16, 25:16. Čtvrtý
set: 2:2, 7:2, 9:5, 22:5, 22:8, 24:8, 25:11. Pátý set: 9:0, 10:3, 11:5, 13:5, 15:6.
pádem sledovala pořád jednoznačnější partii, Olomoučanky se ani v jednom ze tří „regulérních“ setů nepřiblížily dvacítce dosažených bodů.
Ještě drtivější byla převaha favoritek ve dvou sadách, jež si soupeři
domluvili navíc. Během čtvrtého
dějství dosáhly Čadovy svěřenky
málo vídané šňůry třinácti vítězných
výměn za sebou (9:5 – 22:5!), do
závěrečného tiebreaku pak vstoupi-

ly neméně impozantním způsobem
(9:0)! Celé družstvo VK včetně
všech jednotlivkyň hrálo totiž velice dobře a jediná, kdo si dominanci nemohl moc užívat, byla vinou
lehce podvrtnutého kotníku zraněná
Michaela Jelínková. Naopak utrápený výběr SK končil přípravný duel
v křeči, do níž přes veškerou snahu
zapadla i loni ještě Prostějovanka
Darina Košická.

už předchozí trenér národního týmu
Jiří Šiller, za což jsem mu vděčná, a ve
výběru se mi povedlo udržet i pod novým koučem Carlem Parisim. Hodně
mi pomáhají zkušenější holky z repre,
hlavně na příjmu, kde mám jako bývalá
blokařka největší potíže. Právě na přihrávce jsem hodně pracovala s panem
Parisim. Mít za trenéra Itala je rozhodně
zajímavá zkušenost, už jen s ohledem
na jinou mentalitu. Coby velmi temperamentní člověk seřve kohokoliv bez
rozdílu a přitom jen v dobrém, nikdy
to nemyslí zle. Asi ne náhodou má na
kontě tolik úspěchů a právem je považován za vynikajícího kouče.“

Co s vámi udělá, až poprvé
nastoupíte na pražském
Olympu v dresu hostujícího
týmu?
„To přesně nevím. Ale mám už za sebou jedno vzájemné utkání s Olympem v rámci přípravného turnaje
Grand Prix Brno, což byla určitě zajímavá zkušenost. Hrát proti holkám,
se kterými jsem vyrůstala a chodila
čtyři roky na volejbal i na gympl, je
fakt divný pocit. Navzájem se výborně znáte a najednou stojíte proti sobě,
žádné kamarádství, žádné povzbuzování, žádná sranda. Takový je prostě
život, musím si zvykat.“

Nový volejbalový projekt

V nového projektu "Hledáme nástupkyně týmu
VK Prostějov - úspěšného účastníka Champion´s
League" předvedlo své umění celkem osm špičkových hráček v tělocvičně ZŠ Palackého 26. a 27. září
dopoledne, vzápětí pak byl zahájen další ročník Poháru ZŠ Palackého v přehazované 1. až 5. tříd, respektive ve volejbalu 6. až 8. tříd. Ve středu dorazila
čtveřice A. Kossányiová, P. Vincourová, C. Žarkova
a S. Hippe, ve čtvrtek kvarteto S. Soares, V. Hrončeková, M. Jelínková a J. Gomes.
Slavnostnímu zahájení byl osobně přítomen první náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil, který nad akcí převzal patronát. „Jsem moc rád,
že má naše město takovou soutěž a projekt. Přeji vám
krásné sportovní zážitky, ať se všem daří a užijte si jak
hru se špičkovými prostějovskými volejbalistkami, tak

celou sezónu pěkných turnajů,“ popřál Pospíšil mladým adeptkám 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.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.

Házená

házenkářská sedmička
Hráčský kádr házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK

Jméno
Tomáš Varha
Pavel Navrátil
Michal Zacpal
Anatoliy Vasyliev
Martin Grulich
Lukáš Chalupecký
Jan Grepl
Jakub Rikan
František Novák
David Ševčík
David Kopečný
Lukáš Říčař
David Palička
Milan Varhalík
Jiří Vymětal
Marek Grepl
Martin Švec
Jan Smékal
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Post
brankář
brankář
brankář
křídlo
křídlo
křídlo
křídlo
křídlo
křídlo
pivot
pivot
pivot, spojka
spojka, křídlo
spojka
spojka
spojka
spojka
spojka

Rok narození
1975
1986
1991
1983
1983
1975
1987
1988
1990
1972
1994
1990
1994
1981
1985
1988
1985
1994

Realizační tým
Hlavní trenér: Alois Jurík.
Vedoucí mužstva: Radek Navrátil. Předseda klubu: Petr Kudláček.

aneb průřez
druholigovou sezónou 2012-2013

JURÍK: „Tato sezona bude opravdu velmi těžká!“
JE HÁZENÁ V NAŠEM REGIONU ZNOVU NA ÚSTUPU? ALOIS
Ostřílený kouč mužů HK očekával po konci dalších opor potíže
V kvalitativních vlnách se
dlouhodobě pohybuje házená
na Prostějovsku. Jak se říká jednou nahoře, podruhé dole.
A momentálně to bohužel
vypadá, že kyvadlo herní síly
obou klubových zástupců
našeho regionu TJ Sokol II
Prostějov i TJ Sokol Kostelec
na Hané HK nabralo sestupný
směr a míří na pomyslné dno.
Přitom v minulé sezoně
se naopak zdálo, že se
prostějovské
i
kostelecké
mužstvo dostává po určité krizi
ven z nejhoršího. Sokol II po
průměrných letech ve druhé
lize atakoval čelo tabulky, tým
HK po sestupu z prvoligové
soutěže rovněž patřil o patro níž k tomu lepšímu. Místo

Zkušenosti versus mládí. Zatímco házenkáři Kostelce se mohou
spolehnout na zkušené Tomáše Varhu či Davida Ševčíka, prostějovský výběr táhnou spíše mladíci

navázání na slibný trend však
nyní v obou hanáckých táborech doplácejí na objektivní
komplikace.
Hlavní
problém
spočívá
v nedostatečné tréninkové
docházce.
Pokud
chcete
jakýkoliv sport dělat na určité
vyšší úrovni, musíte dát
přípravě patřičný díl a pořádně
makat (aspoň do jisté míry).
Když však místo házené dostávají přednost zaměstnání,
škola, rodina či jiné věci,
herní umění a kondice trpí,
což logicky vede k horším
výsledkům.
Navíc v Prostějově i Kostelci
procházejí A-týmy dospělých
generační obměnou, v omlazených kolektivech začínají

citelně scházet zkušené osobnosti. Zatímco HK se s touhle
situací výrazněji pere až v posledním roce a bez tradičních
opor si teprve zvyká, u Sokola II
se zdálo, že má nástup nové vlny
tahounů zvládnutý o poznání
lépe. Tím víc překvapuje mizerný start do současného
ročníku 2012-2013.
Zatím rozhodně není na místě
házenou v našem regionu
úplně zatracovat. Jenže se zdá,
že nástrahám moderní doby
zkrátka v jiných oddílech 2.
ligy momentálně čelí zdatněji.
Čas zvednout se ještě je, ovšem
cestu zpět nahoru vydláždí
jedině práce. Bez ní totiž – jak
známo – nejsou koláče. Ani
v neprofesionálním sportu.

a ty přicházejí. „ASI SE BUDEME PRÁT VE STŘEDU TABULKY,“ říká

Původně měl vést tým opět společně s Milanem
Varhalíkem a být tím zkušenějším vzadu. Nakonec
se ale situace vyvinula tak, že Alois Jurík je znovu
hlavním trenérem kosteleckých házenkářů. Protřelý
a ostřílený lodivod není žádný beránek, to se všeobecně ví. Pohárový propadák s Velkou Bystřicí i
úvodní ztráty ve druholigové soutěži logicky rozčílily,
takže se musel nejprve uklidnit, aby bez zjitřených
emocí pohovořil o novém soutěžním ročníku. Ten
pro muže TJ Sokol HK očividně nebude žádnou procházkou růžovým sadem...

Oddíl Sokol II Prostějov udržel všechny opory, příprava
a ani start za obhajobou třetího místa se ale nepovedla...

Zranění, pracovní povinnosti,
dovolené. Nejčastější a stále se
opakující důvody, proč se kouči
Sokola II Prostějov Josefu Zedníčkovi (na snímku) scházela o
letní přípravě pouze hrstka hráčů. Z kádru sice nikdo neodešel a
doplnili ho dva dorostenci, přesto
je šéf lavičky v ambicích opatrný.
Výsledky se podle něj budou odvíjet zejména od účasti na trénincích a sestavy pro utkání.
„S přípravou jsem spokojen jen
částečně. Náplň a program byly v
podstatě stejné jako loni, ale před
rokem byla daleko vyšší účast na
trénincích. Je nás málo,“ smutně
konstatoval Zedníček. Zatímco loni

se mu scházelo patnáct šestnáct hráčů a mohl pilovat spoustu variant,
letos to bylo v průměru s bídou jedenáct dvanáct.
Přes léto pokračoval s nacvičováním obranných variant 0-6 i 1-5
a rychlého přechodu do útoku,
zpestření obstaralo stejně jako
loni několik utkání s prvotřídními i trochu slabšími soupeři. Kromě 1. kola Českého poháru v Uherském Hradišti ale mužstvo i vinou
užšího kádru všechno prohrálo.
„Ani na jedné akci jsme nebyli
kompletní a co mám potom nacvičovat? Třeba na turnaji ve Velké
Bystřici mi chybělo osm hráčů a
měl jsem jen dvě spojky. Ale na

všem špatném je něco dobré a zahráli si ostatní,“ snažil se Zedníček
najít pozitiva.
Postupně se tak jeho hráči střetli s
Královým Polem a taktéž extraligovým Přerovem, následovala
domácí porážka o čtyři branky s
Velkou Bystřicí. A po již zmíněné
výhře 32:22 v Uherském Hradišti tři porážky na turnaji ve Velké
Bystřici. S domácím výběrem,
Maloměřicemi i Kuřimí. „Rozdíl
oproti extralize je znát, navíc jim
už běží soutěž a byli dál v přípravě. Bez Černíčka a Kosiny jsme
nestačili ani na Bystřici a na turnaji
jsme měli dvakrát vyhrát,“ shrnul
absolvovaná utkání.

Složení soupisky přitom oproti
veleúspěšné sezoně 2011-2012
nedoznalo podstatných změn.
Všichni hráči zůstali, z dorostu
navíc přešli gólman Lukáš Mach
a zraněná spojka Lukáš Münster.
„Všechny hráče jsme udrželi, jen
Jirku Kosinu jsme pustili na hostování do extraligového Přerova.
Ale přednostně hraje za Prostějov,“ oddechl si Zedníček.
Méně pozitivní je ale fakt, že
se stále nepodařilo uspokojivě
vyřešit otázku brankářů. Jedničkou je sice Jiří Hrubý, ale
otázka dvojky a v případě nucené nepřítomnosti Hrubého i
jedničky je nejasná. „Problém

přetrvává. K dispozici je loňský
dorostenec Mach, ale málo se
zapojuje do přípravy. Nouzovým
řešením je Zdeněk Micka, který
nám občas vypomůže, a Štěpán
Kamený, který netrénuje a pracuje v Praze,“ prozradil kouč
starosti.
O ambicích tak nechtěl příliš
spekulovat a jen načrtl dvě
možné varianty. „ Jestli budou
hráči zraněni a v práci, tak to bude
horší. Pokud se sejdeme v kompletním složení, tak bych to viděl
jako loni do pátého místa. Po loňském třetím místě nás každý vidí
jako favorita, ale příprava nebyla
ideální, takže to tak optimisticky
nevidím,“ odhadl. Osobně předpokládá, že nyní bude hráčů na
tréninku jen přibývat a Sokol II
tak bude schopen hrát vyrovnané
zápasy s kýmkoliv.

„PŘÁTELÁKY O NIČEM NEVYPOVÍDAJÍ, NEMĚLI JSME LIDI...“
Lídr prostějovské kabiny Tomáš Jurik se dopředu
nevzdává a věří v atakování nejvyšších příček..

K nejzkušenějším hráčům a dlouhodobě největším
oporám prostějovských házenkářů patří Tomáš
Jurik. Trenér Josef Zedníček ho označil za mluvčího
týmu a hlavní osobnost, v jiných kolektivních sportech by to vystihovalo označení kapitán. Loni se podílel na třetím místě za dvěma suverény, letošní sezonu očekává vyrovnanější a rád by opět viděl „své“
mužstvo na špici.
„Minimálně ze začátku kompletní nebudeme a uvidíme, jak
to půjde. Nejvíce nám chybí
spojky, ale přáteláky o ničem
nevypovídají. Měli jsme hodně
špatnou sestavu, neměli jsme
lidi. Pokud se to ale spraví, tak
to přes sezonu bude lepší.“
Kádr
se
výrazně
nezměnil, prakticky jen
přešli dorostenci. Jste díky
sehranosti silnější?
„Není to ani o tom, že by nikdo neodešel, ale dost lidí je

zraněných a tréninková morálka
není taková, jakou bychom si
představovali. Takže je to spíše
oslabení oproti loňsku.“
Jak tedy budete na
letošní přípravu vzpomínat?
„Nebylo to ideální, na pořádnou
přípravu bychom potřebovali

aspoň čtrnáct patnáct lidí. Tolik nás většinou vlivem dovolených a pracovního vytížení
nebylo. Každý ať si sám sáhne
do svědomí. V rámci možností
ale proběhla a lidi, co chodili
na tréninky, potrénovali celkem
kvalitně.“
Nastupujete na postu pivota, loni jste ale moc
branek nedal. Byl byste spokojen, kdybyste předváděl takové
výkony jako v sezoně 20112012?
„Asi ano. Přestože vždycky
je možnost se aspoň trošku
zlepšovat. Vstřelených gólů je
na mě málo, ale vyplývá to ze
hry celého týmu. Většinou se to
tahalo přes spojky a není důležité,
jestli dává branky křídlo, pivot,
spojka. Hlavně že padají. Náš styl
vyhovoval zejména rychlé hře pro
křídla. Nebylo už tolik možností
pro dohrávání do pivotů.“

Los podzimu ve 2. lize házenkářů Morava jih 2012/13
1. kolo, 22. a 23. září:
TJ Sokol Kostelec na Hané HK
– Jiskra Havlíčkův Brod (sobota
22. 9., 10.30 hodin), TJ Sokol II
Prostějov – Sokol Telnice (sobota
22. 9., 15.00 hodin), Legata Hustopeče – HK Ivančice, TJ Sokol
Velké Meziříčí – SHC Maloměřice, SK Kuřim – Tatran Bohunice,
Handball KP Brno B – Sokol Sokolnice.

3. kolo, 6. a 7. října:
Kostelec – Hustopeče (sobota 6.
10., 14.00 hodin), Prostějov – Ivančice (sobota 6. 10., 15.00 hodin),
Velké Meziříčí – Telnice, Kuřim –
Havlíčkův Brod, Sokolnice – Maloměřice, Brno B – Bohunice.

6. kolo, 27. a 28. října:
Kostelec – Velké Meziříčí (sobota 27.
10., 14.00 hodin), Prostějov – Kuřim
(sobota 27. 10., 15.00 hodin), Ivančice
– Maloměřice, Havlíčkův Brod – Bohunice, Telnice – Brno B, Hustopeče –
Sokolnice.

9. kolo, 24. a 25. listopadu:
Bohunice – Prostějov (neděle 25.
11., 15.00 hodin), Brno B – Kostelec (termín zatím nestanoven),
Kuřim – Ivančice, Sokolnice – Velké
Meziříčí, Maloměřice – Hustopeče,
Havlíčkův Brod – Telnice.

4. kolo, 13. a 14. října:
Prostějov – Kostelec (sobota 13.
10., 15.00 hodin), Ivančice – Bohunice, Maloměřice – Brno B, Havlíčkův
2. kolo, 29. a 30. září:
Brod – Sokolnice, Telnice – Kuřim,
Legata Hustopeče – TJ Sokol II Hustopeče – Velké Meziříčí.
Prostějov (neděle 30. 9., 10.30
5. kolo, 20. a 21. října:
hodin), Sokol Telnice – TJ Sokol
Kostelec na Hané (neděle 30. 9., Kostelec – Ivančice (sobota 20. 10.,
17.00 hodin), HK Ivančice – Han- 14.00 hodin), Velké Meziříčí – Prodball KP Brno B, Tatran Bohunice stějov (sobota 20. 10., 15.00 hodin),
– Sokol Sokolnice, SHC Malomě- Kuřim – Hustopeče, Sokolnice –
řice – SK Kuřim, Havlíčkův Brod Telnice, Brno B – Havlíčkův Brod,
– TJ Sokol Velké Meziříčí.
Bohunice – Maloměřice.

7. kolo, 10. a 11. listopadu:
Sokolnice – Prostějov (neděle 11. 11., 16.00
hodin), Kuřim – Kostelec (termín zatím nestanoven), Velké Meziříčí – Ivančice, Brno B
– Hustopeče, Bohunice –Telnice, Maloměřice
–HavlíčkůvBrod.

10. kolo, 1. a 2. prosince:
Kostelec – Bohunice (sobota 1. 12.,
14.00 hodin), Prostějov – Maloměřice (sobota 1. 12., 15.00 hodin), Ivančice – Telnice, Hustopeče – Havlíčkův
Brod, Velké Meziříčí – Brno B, Kuřim
– Sokolnice.

8. kolo, 17. a 18. listopadu:
Kostelec – Sokolnice (sobota 17. 11.,
14.00 hodin), Prostějov – Brno B (sobota 17. 11., 15.00 hodin), Ivančice –
Havlíčkův Brod, Telnice – Maloměřice,
Hustopeče – Bohunice, Velké Meziříčí
– Kuřim.

11. kolo, 8. a 9. prosince:
Havlíčkův Brod – Prostějov (sobota 8.
12., 17.00 hodin), Maloměřice – Kostelec (termín zatím nestanoven), Sokolnice
– Ivančice, Brno B – Kuřim, Bohunice –
Velké Meziříčí, Telnice – Hustopeče.

„Bývá to vyhecované a uvidíme,
jak se k tomu postaví naši mladí
kluci. Doufám, že se vše odehraje
ve sportovním, férovém duchu,
protože prakticky se všemi kluky
se známe osobně. Určitě se těšíme...“

„Mluvčí“ kabiny prostějovských házenkářů
TOMÁŠ JURÍK o sobotním derby

Loni výrazně utekla vedoucí dvojice Hustopeče,
Nové Veselí. Předpokládáte, že
to tentokrát bude i na úplném
čele vyrovnanější?
„Tento rok bude určitě
vyrovnanější a chtěli bychom
být na vršku i my. Tyto dva
týmy byly zcela jinde než zbytek
soutěže, nyní do takového trháku
nikdo neuteče. Hustopeče sice

postoupily, ale přišly o generálního sponzora a jsou zpátky
v soutěži. Postup přenechaly
Novému Veselí a kádr se jim
rozpadl. Nemohli hráčům platit
takové peníze jako dřív a ti odešli
za lepším. Určitě nebudou někde
nahoře, spousta od nich ale
odešla do Bohunic, takže ty budou celkem silné. Nevyzpytatelná je rezerva extraligového Brna,

SOUPISKA TÝMU SOKOL II PROSTĚJOV
Brankáři

Pivoti:

Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Lukáš MACH
Zdeněk MICKA

Tomáš JURIK
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

Křídla:
Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Michal NEVRLÝ
Svatopluk ORDELT

Házenou hledejte i na www.vecernikpv.cz

Spojky:
Martin BEČIČKA
Tomáš ČERNÍČEK
Martin JURÁČEK
Michal JURIK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

která do soutěže postoupila, od ní
nevím, co můžu očekávat.“
Platí, že nejvíce se těšíte
na duel s Kostelcem na
Hané, který se hraje už tuto sobotu?
„Přesně tak. Je to derby. Bývá to
vyhecované a uvidíme, jak se k
tomu postaví naši mladí kluci.
Doufám, že se vše odehraje ve
sportovním, férovém duchu,
protože prakticky se všemi kluky
se známe osobně. Na tento zápas
se asi těšíme všichni z Prostějova
i z Kostelce.“

Milan Varhalík
UŽ NENÍ
hrajícím
trenérem HK
V tichosti abdikoval na
post jednoho ze dvou koučů
házenkářského áčka TJ Sokol Kostelec na Hané a znovu je „pouze“ hráčem. Milan Varhalík tak přenechal
trenérské vedení týmu plně
Aloisi Juríkovi.
„Tohle ale není žádná novinka, takový stav platí již od
prvního mistrovského utkání
letošní sezóny. Milan za mnou
přišel, že už trénovat nechce a
ať mančaft vedu pouze já. Což
se stalo,“ sdělil Jurík ne zrovna zanedbatelnou informaci
po sobotní porážce doma od
Hustopečí.

Kde vidíte zásadní herní
nedostatky?
„Zmíněné extrémní množství
ztracených míčů, s tím související jalový útok. A především
špatná obrana. Už dopředu jsem
avizoval, že ztráta Michala Jurky
a Tomáše Grulicha, kteří ukončili
kariéru, bude pro defenzivní fázi
hodně bolestivá. Což se naplno
potvrdilo, na něco takového jsme
v Kostelci dlouho nebyli zvyklí.
Bystřice nám holt nastavila zrcadlo a pomůže jen tvrdá práce.“

devět ztrát. Začali jsme totiž
hrát staticky, každý chtěl vývoj
zlomit sám a z toho pramenila
velká taktická nekázeň. Když
dáme za celou druhou půlku
jen deset gólů, svědčí to buď o
špatné fyzičce, nebo o neplnění
pokynů. V našem případě platilo to druhé, kluci vyloženě
propadli z disciplíny a remízu
Havlbrodu přímo darovali.
Pro mě je výsledek i výkon po
změně stran obrovským zklamáním. Platí to, co už jsem říkal

„Musíme se vyhrabat ze současných problémů,
kluci si potřebují všechno srovnat ve vlastních
hlavách. Nic není zadarmo a jestli si někdo myslí,
že k nám soupeři ve druhé lize budou jezdit
se takzvaně ´vyprdět´, je na hlubokém omylu.
Co sami nevybojujeme, nebudeme mít...“

Josef Zedníček: „Po loňském třetím místě nás každý vidí jako favorita“

Loni jste prožili až
nečekaně úspěšnou sezonu. Mohli byste na ni v nové
sezoně navázat?
„Je pravda, že se to nečekalo.
Těšíme se, jsme plni očekávání,
co nám to přinese. Podle prognóz bychom měli být na špici do
třetího místa. Uvidíme, jestli se
nám povede naplnit naše ambice,
nebo ne.“
Přáteláky se vám ovšem
moc nepovedly. Opravdu
to může být v sezoně tak dobré?

VRCHOL PODZIMU V PODOBĚ
DERBY UŽ TUTO SOBOTU!

Dvoustranu připravili Marek Sonnevend a Jiří Možný,
foto: archív Večerníku

Ani jeden ze dvou zástupců
prostějovského regionu ve
druhé lize mužů, skupiny
Morava-jih nepatří k největším favoritům rozehrané
sezony 2012-2013. Přesto byl,
je a bude pro oba týmy vrcholem každého půlroku prestižní vzájemné střetnutí. Tentokrát se házenkářské derby
mezi TJ Sokol II Prostějov a
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK hraje už v rámci čtvrtého kola, to znamená nejbližší
sobotu 13. října od 15.00 hodin v prostějovské hale RG a
ZŠ ve Studentské ulici.
Roli favorizovaného celku
budou plnit hostitelé. Jednak
je domácí prostředí v házené
většinou velká výhoda a hlavně - minulém ročníku třetímu
Sokolu II zůstal pohromadě
úspěšný kádr. V úvodním kole
sice málem podlehl Telnici, ale
ta je výrazně posílená a remíza
s ní nebyla ostudou. Duel dru-

Sezónu jste začali pohárovou porážku. Co s
odstupem času říkáte na
nevydařený start?
„Týden předtím jsme na
domácím turnaji měli za tři utkání jednačtyřicet technických
chyb. Proto jsme s kolegou
Milanem Varhalíkem kluky
upozorňovali, že v poháru uspěje
to mužstvo, které udělá méně takových hrubek. A my jsme jich
spáchali dvacet, což je prostě
katastrofa. Ať říkal Milan na
place nebo já z lavičky cokoliv,
nic nepomáhalo a naše hra se
postupně hroutila jako domeček
z karet. Hlavně druhý poločas
byl hrozný, tým se doslova
rozložil. Je velká škoda, že jsme
generálku na druhou ligu prohráli takovým způsobem a vysokým
rozdílem. Dostali jsme se na bod
mrazu, ani jeden hráč nesnesl
přísnější měřítko výkonu – snad
s výjimkou solidních gólmanů.
Prostě špatné, dostali jsme krutou lekci. Nemůže hrát dvanáct
jednotlivců místo jednoho kolektivu.“

Kdo všechno chyběl
v sestavě?
„Tomáš Varha, David Ševčík,
Lukáš Chalupecký a Tolja Vasyliev. Brankáře Varhu dokázal
mezi tyčemi výborně zastoupit
Pavel Navrátil, ale citelně scházel zejména Ševčík na pivotu.
Lukáš Říčař nastoupil s teplotou
a nebylo to ono. Celkově vázl
herní projev na všech postech
od křídel přes pivota až po spojku, kde se Milan Varhalík v
jednu chvíli vzteknul a raději
zápas předčasně zabalil. Ještě ke
všemu jde Vasyliev na operaci a
bude půl roku mimo hru...“
To jste měli skutečně
pořádně horký začátek,
přitom příprava se vám
přitom docela vydařila, ne?
„To je pravda. S Milanem jsme
se shodli, že tréninkově se léto
povedlo, navíc jsme absolvovali
několik kvalitních přáteláků
proti vesměs silným soupeřům.
Všechno se vyvíjelo dobře,
bohužel Velká Bystřice nás
rychle posadila na zem! A od té
doby se to jaksi táhne...“

několikrát: máme tady práce
jako na kostele! Obdobné to
bylo i v dalších dvou zápasech,
řekl bych, že možná i horší...“
Mluví se o tom, že od
dalšího
soutěžního
ročníku by mělo dojít
k rozšíření první ligy na dvě
skupiny Čechy a Morava,
čímž by z každé druholigové
grupy postupovaly první tři
celky. Bude to tak?
„Z Českého svazu házené zatím
nic oficiálně nepřišlo, asi se čeká
až po volbách. Každopádně
by tenhle nový model měl
vzniknout a tím pádem skutečně
půjdou z naší skupiny výš tři
mančafty. Což však nic nemění
na tom, že musíme tvrdě makat
a čeká nás dlouhá trnitá cesta,
aby kostelecká házená zase
trochu vypadala. Mluvit teď o
postupu by bylo dost troufalé
a hlavně předčasné. Nejdřív se
musíme vyhrabat ze současných
problémů, kluci si potřebují
všechno srovnat ve vlastních
hlavách. Nic není zadarmo a
jestli si někdo myslí, že k nám
soupeři ve druhé lize budou
jezdit se takzvaně ´vyprdět´, je
na hlubokém omylu. Co sami
nevybojujeme, nebudeme mít.“

Navíc ani herně to mužům HK
po letním konci dvojice opor
Michal Jurka - Tomáš Grulich
zatím neklape, oslabený kolektiv notně tápe.
„Po pravdě bych teď vůbec
neřešil, jestli nás čeká derby
nebo úplně normální zápas
proti jinému soupeři. Aktuálně máme dost problémů sami
se sebou a hlavní je, abychom
se jakýmkoliv způsobem sami
zvedli. Jen tak přijde zlepšení
hry i body do tabulky. Prostějov
má každopádně dobrý mančaft
a zvítězit na jeho hřišti bude
těžké. Doufám, že se vzájemné
utkání obejde bez zbytečné přehecovanosti a proběhne v rámci
možností klidně,“ prohlásil kormidelník Kostelce Alois Jurík.
Lepší bilancí z derby se v uplynulých letech mohou pyšnit
Prostějované, například v minulém druholigovém ročníku
ovládli jak podzimní mač u
rivala, tak jarní odvetu doma...

PROSTĚJOV DOTÁHL šestibrankovou
ztrátu, PŘESTO PROHRÁL
Prostějov/jim - Nedaří se. Pro-

Velezkušený kormidelník Alois Jurík ještě před začátkem sezóny stějovští házenkáři neprožívají
bez obalu pojmenoval „třináctou komnatu“ kosteleckých házenkářů výsledkově vydařený úvod sePodle
prvotních
výsledků a výkonů se
zdá, že tým tedy ve druhé lize
2012-2013 čekají spíš krušné
časy...
„Spokojení asi budeme muset
být se středem tabulky. Za poslední dva roky došlo k velkému
zásahu do mančaftu, postupně
odešli tahouni Paták, Kosina,
Jurka a Tom Grulich. Bez těchto
členů základní sestavy logicky
máme problémy a ze strany
mladých, jež přišli na jejich
místo, to zatím není to pravé
ořechové. Potřebovali bychom,
aby příprava pokračovala ještě
dva měsíce, potom bychom snad
byli konkurenceschopnější.“
Tolik času však nemáte,
místo toho jste na úvod
druhé ligy jen remizovali
s Havlíčkovým Brodem a
prohráli jste i další dva zápasy. Co říkáte na tyto ztráty?
„Úplně zbytečně jsme na úvpd
odevzdali soupeři bod. Hosty
v takovém složení jsme při
vší úctě měli jasně porazit.
V prvním poločase naše hra
ještě fungovala a díky tomu
jsme měli jen tři technické
chyby, po přestávce fungovat přestala a výsledkem bylo

hého dějství na půdě výborných
Hustopečí pak svěřenci Josefa
Zedníčka mohli a dle jeho slov
i měli vyhrát. Bohužel výpadek
přišel i teď v sobotu, takže házenkáři Prostějova mají co napravovat...
Co očekává zkušený kouč od
nadcházejícího derby? „Bude
to vyrovnané, nikoho bych
nefavorizoval. Začátek nevyšel ani nám, ani Kostelci. Oba
celky se v tomto zápase budou
chtít chytnout a myslím si, že se
utkání odehraje bez přehnaných
emocí. Přestože se loni objevily
červené karty, nešlo o hrubé zákroky,“ řekl Zedníček.
Ani Kosteleckým nevyšel start
nové sezony po výsledkové
stránce zdaleka ideálně. V premiéře jen remizovali s podprůměrným Havlíčkovým Brodem,
poté utrpěli debakl na půdě
výše zmíněné Telnice a nakonec prohráli i ve třetím duelu
na domácí půdě s Hustopečemi.

zony a nezlomili to ani v sobotu
proti Ivančicím. Stále se trápí
především v ofenzivě a přestože dostali nejméně branek za
tři utkání, stejně tak skórovali
pouze dvaadvacetkrát. To je
výrazně pod hodnotami, na
něž si hráči i fanoušci zvykli v
minulém ročníku.
„Obrana byla velmi solidní, ale
máme jen tři hráče, kteří jsou
schopni dát víc gólů. Jsou jimi
Černíček, Kosina, Jurečka. Na
jaře jsme dávali třicet gólů, teď
nám to tam zatím nepadá. To na
vítězství není,“ dobře ví prostějovský trenér Josef Zedníček.
Duel výrazně ovlivnila hned
druhá pětiminutovka, kdy utkání
skončilo pro Jiřího Kozlovského
i Lukáše Münstera. Hostitelům
tak zbyly jen tři spojky. „Kozlovského faul byl na dvě minuty,
ne na červenou kartu. Bylo to
hodně přísně posouzeno. Navíc
je spojkou, která odbrání i dá
gól. Vzápětí po hodně brutálním,
likvidačním zákroku utrpěl náš
Münster dvojnásobnou zlomeninu nohy a za to červená nepřišla.
To nám rozhodčí moc nepomohli,“ vrátil se na samotný kraj duelu Zedníček. Kvůli práci nemohl
počítat s Valachem, v poslední
čtvrthodině navíc po faulu zezadu odkulhal Tomáš Jurik.
Domácí se museli obejít také bez

22:24

Sokol II Prostějov
HK Ivančice

(13:16)

Rozhodčí: Damek - Kaufman. Žluté karty: 1:1. Vyloučení: 5:10.
ČK: Kozlovský - Kvasnička. Branky ze sedmiček: 4:0. Diváků: 60.
Sestava a branky Prostějova
Kamený, Mach – Černíček 6, Kozlovský, Burget, M. Jurik, Juráček, Jurečka 6, Ordelt, Šestořád 1, Münster, Gazdík 2, Raška, Kosina 7.
Trenér: Josef Zedníček.

gólmana Jiřího Hrubého, jehož
zaskočila dvojice Mach a Kamený. A prakticky celý první poločas o jednu dvě branky prohrávali. Možnost dotáhnout se dostali
krátce před odchodem do kabin
při přesilovce, tu ale nezužitkovali podle představ. „Bylo to
hodně vyrovnané, bohužel jsme
závěr nezvládli. Nevyšel nám
signál. Hráli jsme poměrně slušně v obraně, ale než se gólmani
rozkoukali, dostali jsme několik
laciných branek. Na druhou stranu jsme toho opět hodně nedali,
i jednu sedmičku,“ mrzelo Zedníčka, že poločasový stav nebyl
16:13 pro jeho tým.
Ve druhé půli zapracoval Sokol
II na obraně, dostal pouhých osm
branek a až do poslední minuty
bojoval o vítězství. „Bohužel nám
to tam nepadalo, nedali jsme další
sedmičku, trefovali jsme tyčky.
Obrana 1-5 byla vynikající, ale
síly v koncovce už potom chyběly. Takže jsme dali jen devět
gólů,“ posteskl si Zedníček.

Jeho hráči smazali šestibrankovou ztrátu, ze stavu 14:20 udělali dílčí remízu 22:22 a ještě šli
do útoku. Závěr však lépe zvládli hosté a odvezli si oba body.
„Prohráli jsme si to sami. Ztráta
a poté obdržená branka. Vzali
jsme si time out, řekli si, co zahrajeme, ale další ztráta a 22:24.
Bohužel se to stále opakuje. Zabojujeme, zahrajeme poměrně
slušně, ale nedáváme góly. Sráží
nás školácké, lajdácké technické
chyby, jako jsou kroky, průraz,“
vyjmenoval nedostatky zkušený
trenér.
Nyní čeká na oba naše regionální zástupce vzájemné střetnutí a
Zedníček věří, že kromě Münstera mu nikdo chybět nebude.
„Lukáš je asi na půl roku vyřazen ze hry. Valach nebude mít
směnu, Kozlovský bude hrát,
nebyl mu odebrán registrační
průkaz, u Tomáše Jurika uvidíme v průběhu týdne. Musíme se
dát dohromady a s Kostelcem
zabojovat,“ přeje si.

Veterán DAVID ŠEVČÍK: „Ještě si chci zahrát se synem...“ KOSTELEC NEVYHRÁL ANI NAPOTŘETÍ,
Kostelecký kapitán zatím neuvažuje o konci kariéry
proti byly Hustopeče
a věří, že se omlazený tým postupně zkonsoliduje
Přestavbou za pochodu prochází hráčský kádr házenkářů TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. Místo dlouholetých opor, které postupně končí aktivní kariéru,
naskakují mladší naděje a věkový průměr mužstva
šel za poslední dvě sezony markantně dolů. Nejvíc
ho zatím stále „kazí“ čtyřicetiletý pivot David Ševčík,
jenž jako jeden z mála ostřílených borců pokračuje a
vede hanáckou partu do dalšího soutěžního ročníku.
Úvod sezony moc nevyšel, pohárový debakl s
Velkou Bystřicí následovala
vstupní remíza ve druhé lize
s Havlíčkovým Brodem. Jak
ven z herní nepohody?
„Chtělo by to zlepšit tréninkovou docházku, abychom se
všichni společně častěji připravovali. Na druhou stranu chápu,
že spousta kluků má rodiny, povinnosti v práci nebo ve škole a
není jednoduché přijít na každý
trénink. Jenže od absencí se logicky odvíjí následné výkony,
takže se zlepšíme, jen když budeme víc makat.“
Souhlasíte, že kostelecký
tým momentálně prochází generační obměnou a
po odchodu dalších tahounů
se dává složitěji dohromady?
„Tohle je pravda, góly a herní schopnosti těch zkušených
borců nám hodně chybí. Do
mančaftu naskočila řada mladíků, kteří by mohli být věko-

vě mými dětmi, a spolupráce
těchto mladých s námi staršími zatím někdy skřípe. Já ale
věřím, že se budeme lepšit a
postupem času půjdeme házenkářsky nahoru. Každopádně teď musíme dost pracovat,
dobré naše výkony dosud zdaleka nejsou.“
Neuvažoval jste, stejně
jako věkově mladší Michal Jurka a Tomáš Grulich,
kteří skončili v létě, o uzavření hráčské kariéry?
„Blahé paměti jsem prohlásil,
že si ještě chci zahrát se svým
synem v dospělé kategorii. Proto dělám všechno pro to, abych
byl pořád v rámci možností
dobře připravený a mohl pokračovat. Pokud mě nepotkají
žádné větší zdravotní problémy
a budu na hřišti platný pro tým,
chci hrát dál a ´čekat´ na syna.
Na druhou stranu konec může
klidně přijít ze dne na den, nikdy nevíte, co se stane.“

Co byste v letošní sezoně
druhé ligy Morava-jih
považoval za úspěch?
„Hlavní je vyhrávat domácí zápasy, což se nám proti Bystřici
ani Havlbrodu bohužel nepovedlo. Snad remízou ztracený
bod v lize rychle někde získáme
zpět a obecně by cílem měla
být horní polovina tabulky. Bez

dvou výše zmíněných kluků,
kteří v létě skončili, a dlouhodobě chybějícího Tolji Vasylieva to však nebude vůbec lehké.
Oproti minulému ročníku nám
schází v podstatě patnáct vstřelených branek na utkání, což
je hodně. Tohle musíme vynahradit bojovností, zarputilostí
a touhou po vítězství, jež byly

Kostelec na Hané/son - Ze
špatného vstupu do nové sezony udělali kostelečtí házenkáři
mizerný. Ve třetím kole
druhé ligy mužů Morava-jih
podlehli na vlastní palubovce
Hustopečím a průběžně se krčí
u dna tabulky s jediným získaným bodem.
Tým Legaty sice dlouhodobě
patří k druholigové špičce a v minulém ročníku dokonce vyhrál,
ale během léta prošel citelným
oslabením. Na Hanou navíc
dorazil s pouhými sedmi hráči
do pole, tudíž rozhodně nebyl
nepřekonatelný. Však se také
domácím dařilo s protivníkem
držet krok, i když jen místy.
Střídali totiž slabé pasáže vinou
průchozí defenzivy s úseky, kdy
dokázali obranu zlepšit, a k tomu
proměňovali zásluhou dvojice
Grulich – Varhalík své šance.
Nepříjemné manko 3:7 tak ve
23. minutě vzalo za své (11:11),
jenže závěr prvního poločasu
Sokol vůbec nezvládl. Do šatny
tedy odcházel s opětovnou ztrátou čtyř gólů.
Skoro totožný vývoj přinesla
druhá půle. Ke dvěma výše
jmenovaným zakončovatelům
(samotný Grulich nasázel
v součtu deset branek) se
přidali Rikan s Ševčíkem, což
vedlo čtvrt hodiny před koncem ke šňůře čtyř tref a dalšímu
vyrovnání na 18:18. Takhle

TJ Sokol Kostelec na Hané HK
Legata Hustopeče

23:26

(12:16)

Brankový sled: 0:2, 2:2, 2:4, 3:7, 7:8, 7:10, 9:10, 11:11, 11:15, 12:17,
14:17, 18:18, 18:20, 20:22, 22:22, 23:23, 23:26. Rozhodčí: Kummerová a Smékal. Sedmičky: 1/1:3/2. Vyloučení: 3:3. Diváků: 60.
Sestava Kostelce
Varha, Navrátil – Beneš, Kopečný, Grulich 10/1, Rikan 4, Ševčík 2, Vymětal, M. Grepl, Chalupecký, J. Grepl 1, Hochvald, Varhalík 6, Říčař.
Trenér: Alois Jurík.

se mužům HK povedlo dotáhnout ještě dvakrát (22:22,
23:23), v daných okamžicích
se na hru Kostelce dalo i
docela dívat. Bohužel ani jed-

nou nešli hostitelé do vedení
a v koncovce znovu vyhořeli.
Za posledních pět minut vůbec
neskórovali, což vedlo k další
porážce 23:26.

Pohledem trenérů
Alois JURÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Zaslouženě jsme podlehli vinou nesplnění zadaných taktických úkolů
i toho, že jsme dohrávali skoro bez spojek, neboť se během utkání zranili Vymětal s Říčařem. V první půlce nám nefungovala obrana, kluci
nedůsledně vyráželi proti střelcům a ti pozice neomylně využívali.
My jsme se naopak při zakončení trápili. Balón nám neletí, projevuje
se malá účast na trénincích. A výsledek je takový, že po třech kolech
a dvou zápasech doma máme jediný bod. Přitom dnešní soupeř byl
jednoznačně k poražení, oproti minulé sezoně výrazně oslabil a gólmana neměl nic moc. S námi si poradil zásluhou lepší disciplíny, my
jsme se nedokázali dostatečně prosazovat v útoku.“
Marek JAHODA - Legata Hustopeče:
„Dlouho jsme nehráli podle svých možností a opakovaně nechali
soupeře zlikvidovat náš větší náskok. Na vině bylo hrozné množství
chyb, které jsme vyrobili. Nakonec se k nám trochu přiklonilo štěstí
a závěr jsme zvládli, z čehož máme radost. Rozhodla větší vůle po
vítězství a v koncovce i méně sil domácích, kteří naštěstí chybovali
podobně často jako my. K ideálu měl náš výkon hodně daleko, ale
máme dva body a to je rozhodující.“

Fotbal
Výsledky 10. kola MSFL:
FC Slovácko „B“ - Sigma Olomouc „B“ 2:0 (1:0). Branky: 22.
Jeleček, 57. Martykán. Diváků: 120 * Baník Ostrava „B“ - Žďas
Žďár n.S. 4:1 (0:1). Branky: 48. Onuchukwu, 56. Onuchukwu, 58.
Zeher, 64. Zeher - 37. Šandera. Diváků: 50 * Fotbal Třinec - FK
Slavia Orlová 2:1 (2:1). Branky: 2. Gavlák, 42. Prokeš - 36. Kovář
(pen.). Diváků: 653 * Frýdek-Místek - Spartak Hulín 4:0 (0:0).
Branky: 58. Soukup, 69. z penalty, 75. a 83. Neubert. Diváci: 830 *
MSK Břeclav - Slovan Rosice 3:0 (2:0). Branky: 2. Navrátil, 36.
Filip, 80. Sasín. Diváci: 360 * 1. SK Prostějov - Fastav Zlín „B“
4:0 (1:0). Branky: 10. Kazar, 63. Papoušek, 83. Zelenka, 88. Krejčíř.
Diváků: 578 * SK Kroměříž - SK Uničov 0:3 (0:2). Branky: 14.
Krč, 22. Richter, 81. Nuc. Diváků: 230 * FK Zábřeh - FC Hlučín
1:2 (0:1). Branky: 67. Kostorek - 7. Hanus, 89. Dinár. Diváků: 220

neúplná TABULKA MSFL po 10. 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
Fotbal Frýdek-Místek
1. FC Slovácko B
FC Hlučín
Slavia Orlová-Lutyně
SK Sulko Zábřeh
Sigma Olomouc B
Hanácká Slavia Kroměříž
SK Uničov
Slovan Rosice
Fastav Zlín B
Baník Ostrava B
Spartak Hulín
FC Žďár nad Sázavou
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
10. kolo, neděle 14.října, 15:00 hodin: Slovácko Orlová - Hlučín, Žďár n S. - Zábřeh n.M., Hulín - Baník Ostrava „B“ (sobota
13.10., 15:00), FASTAV Zlín „B“ - Frýdek-Místek (10:30), Sigma
Olomouc „B“ - 1. SK Prostějov (10:15), Uničov - Slovácko „B“
(10:15), Rosice - Kroměříž (sobota 13.10., 15:00), Třinec - Břeclav
(sobota, 13.10. 10:15

Sigma předvedla tréninky
v Prostějově i na Nových Sadech
Olomouc/rhe - Sigma Tour pro letošní podzim slouží jako ukázková tréninková jednotka pro oddíly z nižších soutěží, které
od Olomouckého KFS dostávají nové pomůcky pro tréninky.
A jak na co a s čím, to potom přímo na hřišti předvádí členové
momentálně druhého celku 1.Gambrinus ligy SK Sigma Olomouc!
Druhou zastávkou Sigma Tour pro KFS byl olomoucký stadion FK
Nové Sady. Jak správně trénovat předváděli asistent trenéra SK Sigma
Martin Kotůlek, trenér brankářů Tomáš Lovásik, fyzioterapeut Jiří
Herbert Procházka a členové prvoligového týmu SK Sigma ve složení
Tomáš Janotka, Martin Blaha, Tomáš Hořava a Martin Pospíšil.
Další zastávkou Sigma Tour byl ve čtvrtek odpoledne Prostějov. Právě na
našem stadionu SCM Za místním nádražím, kde úřaduje lídr MSFL, se
odehrála další ukázková tréninková jednotka pro oddíly z nižších soutěží,
které od Olomouckého KFS dostávají nové pomůcky pro tréninky. Jak
s novými pomůckami zacházet, to v praxi ukazovali členové SK Sigma
Olomouc. V Prostějově s nejmenšími fotbalisty trénovali asistent trenéra
SK Sigma Martin Kotůlek, fyzioterapeut Jiří Herbert Procházka a z hráčů
„áčka“ ´Modré laviny´ trio Jan Schulmeister, Pavel Dreksa a Martin
Šindelář.
„Tréninky pro mladé kluky mě baví, už za trenéra Psotky jsme takové
tréninky dělali. Nyní se to dalo dohromady s Krajským fotbalovým svazem a je jen dobře, že můžeme nějaké zkušenosti mladým klukům předat.
Hlavní je, aby je to v tomto věku bavilo, o což jsme se snad taky postarali,“
řekl Večerníku v Mladé Boleslavi kapitán Sigmy Tomáš Hořava. Nejvíce
v ohnisku zájmu byl pochopitelně hrubčický rodák Pavel Dreksa, který si
na podzim vybojoval místo v základní sestavě olomouckého klubu. „Vždy
jsem rád, že mohu přijet do Prostějova a spolupracovat na tomto projektu je
pro mě čest. Hrozně si to tady užívám,“ svěřil se Veerníku Dreksa.
Na závěr ukázkové tréninkové jednotky si mladí prostějovští fotbalisté zahráli se „Sigmáky“ fotbálek, potom byla na řadě autogramiáda, podepisovaly
se kartičky a plakáty...
Sigma Tour pro KFS bude pokračovat ve čtvrtek 11. října v Šumperku.

Rezerva Určic uspěla
po letech na půdě Držovic
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Určice „B“

0:2
(0:1)

Branky: 14. Vlastní, 59. Berčák Rozhodčí: Němec

Sestava Držovic:
Jetel – Krčmář, Valenta, Rolný, Pavlát – Popelka, Fiferna,
Poky, Hošek - Zahradníček, Dokoupil. Trenér: Marek Valenta.
Sestava Určic "B":
Pokorný – Plišťák (55. Bokůvka), Buřt, Frehar, Uličný Mohelník, Pospíšil, Kouřil, Dreksler - Petržela – Halouzka (46.
Berčák). Trenér: David Mudrý.

Referát ze zápasu si můžete už teď
přečíst na www.vecernikpv.cz

„Eskáčko“ splnilo normu a nastřílelo Zlínu čtyři branky
Tomáš Bureš udržel druhou nulu v sezoně, Pavel Krejčíř se dočkal první branky

Prostějov/jim – První místo v
MSFL hájí i po deseti utkáních
nováček 1.SK Prostějov. Tým
Františka Jury udržel trend z
posledních tří domácích utkání a
také zlínskému „béčku“ nastřílel
alespoň čtyři branky. Domácím vyšel zejména úvod a závěr
utkání, hosté mohli několikrát
vyrovnat a třeba i otočit. Nestalo
se a před středeční dohrávkou
Třince s Baníkem Ostrava „B“
tak Prostějov stále drží tříbodový náskok na čele.
Úvodních dvacet minut v podání
lídra soutěže splňovalo velmi přísná měřítka. Hned v šesté minutě
po faulu na levé straně a centru v
podání Petra Papouška hlavičkoval
Michal Pospíšil do břevna, o čtyři
minuty později již míč skončil v
síti. To Lukáš Zelenka poslal míč
Machálkovi mezi dva beky, kteří ho
zastavili jen za cenu trestného kopu
a Tomáš Kazár je svou levačkou z
hranice šestnáctky potrestal – 1:0.
Uběhly stěží další tři minuty a zvýšit
mohl opět Pospíšil, po vystihnutí rozehrávky mu ale kousek od malého
vápna nevyšlo technické zakončení
a gólman si se slabou střelou poradil.
Prvotní nápor ukončila souhra Hirsche, Zelenky, Pospíšila a Hirschova
možnost, kdy místo střely z dobré
pozice ještě přihrával.
Od té doby již „modří“ předvedli
jen gól z ofsajdu v podání Machálka a Pospíšilovo překvapivé minutí
branky po propadeném míči z další
standardky. Po zbytek prvního po-

ločasu to byla spíše nepřesná nakopávaná a laciné ztráty z obou stran.
Příliš nekoukatelnou pasáž přerušila
pouze možnost Zlínských, kdy nejzkušenější z řad hostů neuspěl. Aktér téměř sto padesáti prvoligových
utkání se zkušenostmi z nejvyšší
slovenské i gruzínské soutěže se

sice ocitl sám před Burešem, prostějovský gólman si ale poradil a míč
vyrazil.
Po přestávce pokračoval nevýrazný výkon domácích a hosté nebyli
daleko od vyrovnání. Uprostřed domácí obrany chyběli velezkušení a
momentálně zranění Tomáš Hunal s

1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín „B“

4:0
(1:0)

Branky: 10. Kazár, 63. Papoušek, 84. Zelenka, 88. Krejčíř.
Rozhodčí: Sedláček – Klíma, Dubravský. Bez karet. Střely na
bránu: 9:4. Střely mimo: 7:8. Rohové kopy: 4:3. Diváků: 578.

Sestava Prostějova:
Bureš – Krejčíř, Hloch, Pavlík, Kazár – Hirsch (80. Svozil),
Zelenka (87. Dostál), Mazouch, Papoušek – Pospíšil (69.
Zatloukal), Machálek. Trenér: František Jura.
FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov:
„Vstup do utkání jsme měli takový, jaký jsem si představoval. Prvních
dvacet minut jsme hráli agresivně, dali jsme gól. Pak jsme ale přestali hrát.
Samozřejmě nevydržíme v takovém tempu celý zápas a chtěli jsme si na
chvilku odpočinout, ale už jsme se do toho znovu nedostali. O poločase
jsem byl velice nespokojen, dal jsem to v šatně znát. Byli jsme daleko od
hráčů, oni hráli velice dobře z jedničky. Upozorňoval jsem, že jsou kvalitní
na balonu, hrají sérii krátkých nahrávek, mají tam dobré hráče na tento způsob hry. Vstup do druhého poločasu už byl trochu lepší a posledních dvacet
minut opět takových, jak bych si to představoval. Takže spokojenost maximálně úvodních a závěrečných dvacet minut. V mezidobí Zlín prokázal
kvalitu, hrál dobře. 4:0 je pro ně až kruté. Teď jedeme na Sigmu a protože
je reprezentační přestávka, možná to nebude úplné B-mužstvo. Čeká nás
silný mančaft a mohl by to být dobrý zápas.“
JAROSLAV ŠVACH – FC Fastav Zlín „B“:
„Každý zápas chceme vyhrát, tak jsme i sem jeli s cílem pokusit se o to.
Vzhledem k okolnostem jsme sem ovšem přijeli s velice mladým týmem,
kromě zkušeného Romana Dobeše byli všichni ročník 1993 a výš. Projevilo se to hlavně v šestnáctkách, propadli jsme v bránění. Provází nás to
celý podzim. Vypadá, že někdy máme převahu a herně dominujeme, ale
nejsme schopni z vyložených šancí dát gól. Pak inkasujeme strašně laciné branky a chybělo nám zkušenější a důraznější zakončení. Na druhou
stranu jsou kluci opravdu mladí a sžívají se s mužským fotbalem. Některé
věc jsou logickým vyústěním a nemůžu jim je vyčítat. A dneska jsme z
nezkušenosti dostali tři góly. Tak to bohužel je. Stejně tak atmosféra v áčku
se přesouvá i na juniorku.“

Sestava Zlína:
Adamuška – Zavadil, Dvořák (34. ČErvenka), Kostka, Čelustka
– Višněvský, Igwe, Dobeš, Bartolomeu (63. Hlobil) – Motal,
Ruben. Trenér: Jaroslav Švach.

Ivo Zbožínkem a několik okének se
zlínským hráčům naskytlo. Nejprve
neuspěl střídající Štěpán Červenka,
jenž si krásně naběhl na centr mezi
obránce, ale hlavičkoval jen slabě
doprostřed brány, po hodině hry již
za stavu 2:0 v rozmezí jedné minuty
pálil Igwe těsně vedle levé tyče a po
přihrávce mezi stopery neuspěl tváří
v tvář Burešovi opět Červenka, po
přiťuknutí uvnitř vápna pak Hlobil
sice mířil z první pod břevno, ale
opět bez razance.
Domácí za prvních třicet minut druhé půle ukázali jen dvě nebezpečné
akce, i to jim ale stačilo k navýšení
vedení. Z halfvoleje Tomáš Machálek ještě neuspěl a gólman ho bravurně vychytal, na centr z pravé strany a bombu z voleje na zadní tyči již
neměl Adamuška nárok – 2:0.

Hned šestice zlínských fotbalistů
ještě nedosáhla věkové hranice
dvaceti let a v posledních minutách
domácí ještě dvakrát využili jejich
nezkušenosti. Zelenka ještě při prvním brejku neuspěl a přestože si nechal míč spadnout na zem, gólmana
neprostřelil, napodruhé po Papouškově centru již povedeným volejem
zvýšil na 3:0. A krátce před koncem
si vzal závěrečné slovo pravý bek
Pavel Krejčíř, po Kazárově centru z
levé strany dosáhl hlavou své první
branky v dresu 1.SK Prostějov.
Příště se Prostějovu postaví do cesty Sigma Olomouc „B“ a protože
se bude hrát v době reprezentační
přestávky první ligy, dojde zřejmě
k souboji na Andrově stadionu proti
posílenému domácímu výběru. Začíná se v neděli o čtvrt na jedenáct.

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

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

„První pořádný přímák za devět zápasů, z něhož se dalo atakovat

branku,“ užil si vítězný gól levý obránce 1.SK Tomáš Kazár

Prostějov – Duel 1.SK se Zlínem zpestřila čtveřice nádherných branek. O tu první a nakonec i vítěznou se postaral
levý obránce domácích Tomáš Kazár. Na jeho přímý kop
z hranice šestnáctky byl gólman hostí krátký a právě dnes
osmadvacetiletý fotbalista se tak dočkal druhé branky v
prostějovském dresu. „Už jsem na to čekal jak na smilování boží,“ radoval se ze zásahu a také z toho, že si konečně
mohl kopnout standardku z nebezpečné pozice.
Jiří Možný
Při první brance jste míč zakroutil krásně přes zeď. Věděl jste hned po odpískání, že přímák budete kopat právě vy?
„Ano. Je to místo, z něhož jsem schopen atakovat bránu a jsem rád, že to
vyšlo. Když přestřelím zeď, tak si
myslím, že je to gól. Bylo to blízko
a gólman už má málo času reagovat.
Papén (Petr Papoušek – pozn. autora) si bere dálku, Pavlas (Petr Pavlík
– pozn. autora) rozehrávku z pravé
strany, odsud jsem zvyklý já.“
Dosud jste se trefil jen v prvním kole proti Slovácku. Nebyl jste už nervózní, kdy se opět
dočkáte?
„Ne, ale už jsem na tréninku říkal Pospovi (Michal Pospíšil – pozn. autora),
aby mi před šestnáctkou spadl. Spadl
tam nakonec Machi (Tomáš Machá-

tora) udělá radost. Nicméně stále tam
byla dvě tři okénka, na něž bychom si
měli dávat větší pozor. Ale tentokrát
jsme pokryli standardky a dobře jsme
se doplňovali.“
Dá se říct, že co branka, to
nádherný okamžik.
„Zelí si dal krásný gól k narozeninám,
Papén se taky skvěle trefil a Pavel
Krajčíř. No comment, ten to fakt potřeboval. Snad si užijeme týden klidu.
Na domácí půdě potřebujeme bodovat naplno a podařilo se nám udržet
vysoký standard nastřílených gólů.
Doufám, že to co nejdéle vydrží.“
Uprostřed obrany nenastoupil Tomáš Hunal ani Ivo
Zbožínek. Vnímal jste to na souhře
zadní řady?
„Myslím si, že alternace na pozicích
stoperů je adekvátní. Huny (Tomáš
Hunal – pozn. autora) je nenahraditelný, co se týče zkušeností a poziční
hry, Pavel Hloch je ale zase trošičku
dynamičtější. Myslím si, že to zvládl
a celá obrana fungovala kompaktně.
Dvě tři okénka tam byla, ale čtyřbrankové vítězství to smazalo. Bude ale
super, když se Huny dá dohromady.
Měl problémy s achilovkami, na další
zápas snad již bude. Je ale vidět, že i
na lavičce máme kluky, kteří jsou připraveni.“

lek – pozn. autora). Těšil jsem se. První pořádný přímák za devět zápasů, z
něhož se dalo atakovat branku. Gól
nás nakopl, ale asi i ukolébal, protože
druhá polovina prvního poločasu byla
z naší strany statičtější. O přestávce
jsme si to vyříkali a bylo vidět, že druhý poločas jsme se zvedli. Myslím si,
že jsme si zasloužili vyhrát.
Chvílemi to opravdu vypadalo spíše jak v okresním
přeboru. Moc se vám nedařilo držet balon, spíše jste čekali, co se
stane.
„To byla druhá půle prvního poločasu. Soupeř je mladší, běhavější, nám
se přestala po patnácti minutách dařit
kombinace. Bylo to kostrbaté, ale i
takové pasáže zápasu jsou. Důležité
bylo, že jsme se chybu snažili jeden
za druhého napravit a podařilo se
nám udržet čisté konto. To určitě i
Burymu (Tomáš Bureš – pozn. au-

Zdětín zahodil dvě penalty, výhru slaví rezerva 1.SK
1.SK Prostějov „B“
TJ Sokol Zdětín

1:0
(0:0)

Branka: 76. Dostál. Rozhodčí: Cipryán – Klobouk, Posypanka

Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Kofroň - Krátký, Ballek, Zelina, Martínek – Sedláček, Gryglák,
Lakomý, Komárek – Ovčáček, Dostál.
Trenér: David Mezuliánek.

P
Prostějov/jim
– Hodně netradiční průběh měl duel papírově
d
d
devátého
kola okresního přeboru.
r Lídr tabulky 1.SK Prostějov
„B“
„ přivítal netradičně na umělé
trávě
překvapení úvodních kol
t
ze
z Zdětína a kdo se nenechal odradit
hustým deštěm, má o čem
r
vyprávět. Domácí sice potvrdili
postavení v tabulce a již podesáté sebrali tři body, tentokrát se

ovšem nejen nadřeli, ale pomohla jim i soupeřova smůla.
V domácí sestavě nastoupily posily
z áčka Kofroň s Dostálem, přesto
měl kouč David Mezuliánek prázdnou lavičku a za celé utkání nemohl
ani jednou střídat. Pro zranění mu
totiž chyběla trojice Pořízka, Olejník a Peka, z pracovních důvodů
Ošlejšek a navíc dorostenci hráli
jen o několik hodin dříve na Sig-

mě.
m A právě výpomoc ze třetí ligy
sehrála významnou roli při konečném
n výsledku 1:0.
Zásadní
moment číslo jedna přišel
Z
krátce
po půlhodině hry. Lubomír
k
Keluc
prokázal své bohaté zkušeK
nosti,
pokryl si balon a po Ballekon
vě
v faulu kopal Zdětín penaltu. S ní
si ale Kofroň poradil a pokračovalo se za stavu 0:0.
Do
D druhé půle vlétli domácí
lépe než soupeř, první šanci
zahodil Dostál, když se z voleje netrefil do odkryté brány,
podruhé se povedenou ranou z
pětadvaceti metrů blýskl Sedláček. Do třetice to pak vyšlo i
gólově, když se Ondřej Dostál
trefil křižně na zadní tyč a poslal
1.SK do vedení.
Se třemi body si však domácí
nemohli být až do posledních
sekund jistí. V poslední minutě
si totiž hosté položili ve vápně

Krátkého, ten navíc zahrál rukou a kopala se druhá penalta.
Míč si postavil bývalý ligový
hráč Luděk Zdráhal, ale neuspěl. Na jeho bombu gólman
sice neměl, ale bránu přestřelil.
Díky porážce Hvozdu se Smr-

žicemi tak náskok 1.SK narostl zpět na šest bodů. V příštím
kole se pak střetnou oba póly
tabulky, kdy lídr tabulky zajíždí k posledním Výšovicím. Na
půdě dalšího z nováčků okresu
se hraje v neděli již od tří hodin.

David Mezuliánek – 1.SK Prostějov „B“:
„Takový zápas jsem již dlouho nezažil. První poločas byl vcelku vyrovnaný, přestože se hrálo na těžkém terénu a i na umělce stála voda.
Zdětín mě překvapil, chtěl hrát fotbal. Udělali jsme nešťastnou penaltu, Kofroň ji ale vystihl. Druhý poločas jsme začali strašně aktivně,
bylo vidět, že jsme na tom lépe fyzicky a měli jsme optickou převahu.
Vyjádřili jsme ji nakonec i brankou. Pak přišel hororový závěr. Na
druhou penaltu se postavil Luďa Zdráhal a dal takovou ránu, že balon hledají snad ještě teď na místním nádraží. Byli jsme fotbalovější a
když někdo nedá dvě penalty, nemůže vyhrát. Dvě šance jsme nedali,
ale zaplaťpánbůh za tu třetí. Na okresní přebor to bylo pěkné utkání.“

Fotbal
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a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
Přebor Olomouckého KFS
9. kolo: 1.HFK „B“ - Želatovice 6:1 (3:1) Buček
2, Kucharčuk 2, Pezzotti, Korčián - Matušík.
Opatovice - Zlaté Hory 1:0 (1:0) Klvaňa.
Hněvotín - Litovel 1:0 (0:0) Zapletal. Kozlovice
- Kralice nehráno pro nezp. terén, dohoda
na 17.10. Troubky - Oskava 1:5 (1:0) Kučera Kuba 2, Kasal, Svačina, Plachý. Dolany - Konice
„A“ 0:2 (0:1) Schön, Cetkovský. Šternberk
- Ústí 2:2 (0:1) Vojtášek, Šrámek - Škařupa,
Sencovici. Velké Losiny - Určice 2:4 (2:3) Uvízl,
Krejčí - Los 2, Holly, Hochmann.
1. Určice
11 9 2 0 34:13 29
2. Oskava
11 8 0 3 30:14 24
3. Kozlovice
10 6 2 2 22:12 20
4. Konice ‘”A”’
11 6 2 3 19:13 20
5. 1. HFK ‘”B”’
11 5 2 4 25:15 17
6. Šternberk
11 5 2 4 25:23 17
7. Ústí
11 4 4 3 17:19 16
8. Želatovice
11 4 3 4 22:26 15
9. Kralice
10 4 1 5 15:22 13
10. Zlaté Hory
11 3 3 5 15:18 12
11. Litovel
11 3 3 5 15:19 12
12. Hněvotín
11 3 2 6 16:21 11
13. Velké Losiny
11 2 4 5 22:28 10
14. Troubky
11 2 4 5 16:25 10
15. Opatovice
11 2 2 7 11:23 8
16. Dolany
11 2 2 7 10:23 8
I.A sk. „A“ muži:
9. kolo: Štíty - Šumvald 5:1 (3:1) Teffer 2, Odstrčil,
Čech,J anků - Valíček. Bludov - Štěpánov 4:3
(1:1) Špička, Janíček, Dus, Nimrichtr - Tuška 2,
Křenek. Konice „B“ - Mor. Beroun nehlášeno.
Medlov - Jindřichov 2:1 (0:1) Kloss, Okrouhlý vlastní. Leština - Mohelnice „B“ 2:2 (1:1) Trunkát,
Polášek - Rousek, Wolf. Troubelice - Písečná 3:1
Lolek M., Lolek T., Hübner T. Loštice - Jeseník 1:3
(0:1) Zbořil - Keltner, Furik, Kysela.
1. Medlov
9 7 2 0 21:5 23
2. Jeseník
9 6 2 1 30:13 20
3. Bludov
9 6 0 3 21:14 18
4. Mor. Beroun
8 4 3 1 27:16 15
5. Štíty
9 4 2 3 22:14 14
6. Leština
9 4 2 3 18:17 14
7. Mohelnice ‘”B”’
9 3 3 3 16:20 12
8. Štěpánov
9 3 1 5 18:21 10
9. Konice ‘”B”’
8 3 1 4 15:20 10
10. Troubelice
9 3 0 6 16:20 9
11. Loštice
9 2 2 5 12:17 8
12. Jindřichov
9 2 2 5 17:27 8
13. Šumvald
9 2 2 5 14:27 8
14. Písečná
9 1 2 6 10:26 5
I.A sk. „B“ muži:
9. kolo: Náměšť na Hané - Haná Prostějov 3:1
(0:1) Konečný, Šoupal M.,Šoupal T. - Krupička.
Bělotín - Čechovice nehráno pro nezp.terén.
Klenovice - Plumlov 5:1 (2:0) Všianský 2,
Cetkovský, Přikryl, Labonek - Vajčner. Bělkovice
- Dub nad Mor. 4:2 (1:1) Forejt 3, Sklenář - Došlík,
Doseděl. Lipník - Nové Sady 0:2 (0:2) Andreev,
Škoda. Bohuňovice - Slatinice nehráno pro
nezp.terén, dohoda na 17.10. Hlubočky Kojetín 1:5 (0:3) Goldscheid - Bosák 2, Krčmář
2, Nguyen T..
1. Kojetín
9 9 0 0 31:8 27
2. Nové Sady
9 8 1 0 35:4 25
3. Čechovice
8 5 0 3 17:9 15
4. Klenovice
9 5 0 4 20:14 15
5. Dub nad Mor.
9 4 3 2 20:17 15
6. Bělkovice
9 4 1 4 14:11 13
7. Hlubočky
9 4 1 4 15:18 13
8. Lipník
9 3 2 4 17:13 11
9. Slatinice
8 2 3 3 9:18 9
10. Bohuňovice
8 2 2 4 12:21 8
11. Haná Prostějov 9 1 3 5 6:15 6
12. Bělotín
8 1 3 4 9:24 6
13. Náměšť na Hané 9 2 0 7 10:29 6
14. Plumlov
9 0 3 6 6:20 3
I.B sk. „A“ muži:
9. kolo: Beňov - Býškovice nehráno pro nezp.
terén,dohoda na 18.10. Radslavice - Lipová 2:4
(1:2) Šimeček, vlastní - Šmíd 3, Růžička. Vrchoslavice
- Všechovice 4:3 (3:1) Polášek 2, Horák ml., Hradil
- Kozák 2, Kopečný. Mostkovice - Nezamyslice
3:4 (2:0) Chmelař, Dadák, Vojtíšek M. - Oulehla,
Horák,Přidal J., Přidal T. Pivín - Hranice „B“ 0:5 (0:1)
Pokorný 3, Ferenc, Merta. Kostelec - Hor. Moštěnice
4:1 (2:0) Hon 2, Walter, Paška - Zývala. Jesenec
- Tovačov 2:6 (1:4) Tichý J. 2 - Bukovec 3, Vrána 2,
Nemrava.
1. Beňov
8 7 1 0 25:6 22
2. Hranice ‘”B”’
9 6 2 1 24:13 20
3. Tovačov
9 5 2 2 23:13 17
4. Lipová
9 5 2 2 24:15 17
5. Vrchoslavice
9 5 1 3 20:16 16
6. Kostelec
9 5 0 4 22:21 15
7. Všechovice
9 4 1 4 20:18 13
8. Nezamyslice
9 4 1 4 15:19 13
9. Hor. Moštěnice
9 3 2 4 17:21 11
10. Radslavice
9 3 1 5 15:19 10
11. Jesenec
9 2 3 4 15:22 9
12. Pivín
9 2 2 5 11:25 8
13. Býškovice
8 1 1 6 10:18 4
14. Mostkovice
9 0 1 8 7:22 1
I.B sk. „B“ muži:
9. kolo: Černovír - Kožušany 4:1 (2:0) Pulkert
2, Murárik, Štěpánek - Očenášek. Slavonín Protivanov 2:2 (1:1) Florián, Bezděk - Dvořák,
Sedlák. Brodek u Př. - Haňovice 3:1 (2:0)
Nezhyba, Cetkovský, Hejč - Valouch. Doloplazy
- Červenka nehráno pro nezp.terén. Velký
Týnec - Maletín nehlášeno. Lutín - Velká Bystřice
nehráno pro nezp. terén, dohoda na 10.10.
Drahlov - Chválkovice 1:6 (0:2) Kukuczka - Dombi
2, Štrbík, Korec, Štefek, Spáčil.
1. Chválkovice
9 4 5 0 22:9 17
2. Maletín
8 5 2 1 19:15 17
3. Velký Týnec
8 5 1 2 16:12 16
4. Slavonín
9 4 3 2 23:16 15
5. Červenka
8 4 1 3 23:17 13
6. Černovír
9 3 4 2 17:14 13
7. Kožušany
9 4 0 5 14:22 12
8. Brodek u Př.
9 3 2 4 17:20 11
9. Doloplazy
8 2 4 2 18:15 10
10. Velká Bystřice
8 3 0 5 13:16 9
11. Lutín
8 2 3 3 11:14 9
12. Protivanov
9 2 2 5 16:19 8
13. Drahlov
9 2 2 5 18:32 8
14. Haňovice
9 2 1 6 13:19 7
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Určice potvrdily nejlepší ofenzivu a vyhrály též v Losinách
dvěma remízami. Zatím poslední tříbodový zisk přidal
vedoucí tým ve Velkých
Losinách a nezastavil ho ani
nedělní déšť.
Domácí se dostali ke střelám
jako první, své dva pokusy na
vstřelenou branku netransformovali. Iniciativy se postupně
chopili hosté a nabídkami na
změnu stavu nepohrdli. Vše
začal Tomáš Los, brzy se k
němu přidali i Tomáš Holly s
Patrikem Hochmanem a ještě
před půlhodinou to bylo 0:3.
Tento stav hosty možná trochu uspal, nechali hrát opět
hráče Losin a ti také našli recept na gólmana. Nejezchleba
tak nejprve překonal Krejčí a

2:4

TJ Sokol Velké Losiny
TJ Sokol Určice

(2:3)

Branky: 28. Krejčí, 42. Uvízl – 12. a 70. (z penalty) Los,
16.Holly, 26. Hochman
Rozhodčí: Kašpar – Svozil, Motal

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Vaněk, Peka, Ján (36. Halouzka) – Bokůvka, Matoušek, Holly (90. Dreksler), Hochman – Vodák, Los.
Trenér: Evžen Kučera

Velké Losiny, Určice/jim –
Takovou jízdou se nemohl
pochlubit ani loňský suverén
z Hranic. Král předešlé sezony krajského přeboru zís-

kal za úvodních jedenáct kol
díky osmi výhrám a jedné
remíze pětadvacet bodů,
letošní vládce z Určic ho
trumfuje devíti výhrami a

krátce před pauzou i Uvízl.
Ve druhé půli již terén nedovoloval tolik fotbalových akcí
a skóre se téměř nezměnilo.
Domácí ve snaze o vyrovnání neuspěli a branky se
tak dočkaly Určice. Po faulu
na Peku nařídil rozhodčí pokutový kop a druhý nejlepší
střelec mužstva Tomáš Los
se nemýlil. Výsledek 4:2 utkání také skončilo a hosté
tak již pojedenácté za sebou
neprohráli.
„Déšť to ovlivnil vcelku
hodně, i když v prvním
poločasu se hrál slušný fotbal
na to. Druhý poločas to již
byla kopaná. Soupeři se do
šedesáté minuty nepodařilo

vyrovnat, pak jsme přebrali
iniciativu a zápas jsme kontrolovali až do konce,“ pochválil kouč Určic Evžen
Kučera hráče za poklidné
dohrání duelu. Ocenil i výkon
trojice rozhodčích.
Určice budou v návštěvě
cizích hřišť pokračovat i o
tomto víkendu, v neděli od tří
odpoledne ukáží svou kvalitu v Želatovicích. „Hodně
nevyzpytatelné
mužstvo.
Nevíme, co nás čeká. Jsou
schopni vybouchnout, jako
teď 1:6 na 1.HFK Olomouc,
ale také třikrát po sobě
vyhrát. Vypadá to na labilní
mužstvo,“ odhadl nejbližšího
soka Kučera.

Konice zvládla deštivou bitvu a vyhrála v Dolanech
Dolany, Konice/jim – Čtvrté
čisté konto a třetí venkovní
výhru v sezoně vychytal
navzdory nedělnímu nečasu
konický gólman Peter
Kmecik. V souboji s tehdy
předposledními a nyní již
posledními Dolany mnoho
práce neměl, ještě za bezbrankového stavu mu však
pomohla tyčka. A protože
hosté vzápětí vsítili branku,
pohlídali si vedení až do
konce.
V Dolanech disponují kvalitním trávníkem, vzhledem k
hustému a trvalému dešti se
však příliš pohledně hrát nedalo. Spíše bojovné utkání bez

Kralice v Kozlovicích

NEHRÁLY

Kralice na Hané/jim – Nečekaného zápasového volna se v
neděli odpoledne dočkali hráči
Kralic. K utkání devátého kola
krajského přeboru do Kozlovic úspěšně dorazili, kvůli silně
podmáčeného hřišti ale rozhodčí dal přednost odkladu.
„Kozlovice chtěly hrát než jsme
tam přijeli, ale pak začalo pršet
ještě hustěji a téměř jistě jsme
věděli, že se hrát nebude. Kluky
jsem nechal jen symbolicky převléknout, aby byli nachystaní a
čekali jsme na verdikt rozhodčího,“ vyjádřil se k odkladu kralický
trenér Petr Gottwald.
Novým termínem je tak středa
17. října od 15 hodin. Případného oslabení kvůli pracovním povinnostem se Gottwald nebojí, i
uprostřed týdne bude mít z čeho
na výběr. „Pro nás to není žádná
komplikace. Rozhodovali jsme
se mezi dvěma středami a z devadesáti devíti procent mohou
všichni,“ liboval si. Přes týden
absolvuje s hráči klasické tréninky
a v sobotu od tří dojde na domácí
souboj se čtrnáctými Troubkami.

fotbalové krásy, ale s velkým
nasazením se odehrávalo
převážně mezi šestnáctkami,
šancí si ani jedno z mužstev
moc nevytvořilo. Ta domácí
přišla po pětatřiceti minutách, kdy Volfovu ránu zastavila tyč, šance hostujících
pak o čtyři minuty později,
když Malínkovu střelu dorazil Martin Schön. Tím bylo
nebezpečným akcím v první
půli konec a šlo se do kabin.
Po přestávce se již zřetelněji
začala projevovat konická
kvalita, pojištění náskoku
ale dlouho nepřicházelo.
Novotného hlavička dolétla kousek vedle, Schön mířil

napoprvé jen do tyče, napodruhé při sólo úniku do gólmana. Definitivní jistotu tak
hostům přinesl až v poslední
minutě Otakar Cetkovský.
Jeho čtvrtá branka v sezoně
pečetila výhru 2:0.
„Fotbal šel dneska stranou.
Byl to velice těžký zápas
na těžkém terénu, který
smazal veškeré rozdíly v
kvalitách hráčů,“ cenil si tří
bodů konický trenér Roman
Jedlička. „Nepochybuji, že
máme více fyzických sil
než soupeř, bylo to ale o
trpělivosti a šancích. Naše
přišla, jejich taky. Bojovnost se pozná, až narazíme

0:2

FC Dolany
Sokol Konice

(0:1)

Branky: 39. Schön, 90. Cetkovský
Rozhodčí: Krobot – Válek, Straka

Sestava Konice:
Kmecik – Cetkovský, Rus, Řehák, Směták – Malínek (65.
Dostál), Kořenovský, Klobáska, Bednář (90. Schwarz),
Schön – Novotný. Trenér: Roman Jedlička.

na kvalitnějšího soupeře.
Kdyby bylo suché hřiště, dali
bychom jim spoustu branek,
ve hře jsme byli určitě
kvalitnější,“ domníval se.

Nyní přijede do Konice
Šternberk,
pak
zavítají
Koničtí do Velkých Losin a
hned poté dojde na očekávaný
duel s Určicemi.

I.A třída: Vítězství jen v derby pro Klenovice,
Čechovice nehrály, zbývající trio bez bodu
Prostějovsko/jp – Další, v pořadí již páté regionální derby
se v rámci 9. kola odehrálo ve skupině A. Klenovice hostily Plumlov, který marně čeká na premiérové vítězství. Ani
v tomto zápase se jej však nedočkal, odvezl si příděl pěti
branek, skórovat dokázal jen jednou. Haná se nedokázala
prosadit u předposlední Náměště, ve skupině B se rezerva
Sokola Konice musela na vlastním hřišti sklonit před soupeřem z Moravského Berouna. Čechovice si udělaly výlet do
Bělotína, zápas byl pro nezpůsobilý terén odložen.
Sokol Klenovice na Hané
Oresvo Sokol Plumlov
5:1 (1:0)
Branky: 20. Přikryl (P), 48, Labonek, 56. Všianský, 64. Cetkovský R.,
70. Šlézar – 75. Plajner. ČK: 36. Ševcůj. Rozhodčí: Polanský – Dömisch,
Kubíček. Sestava Klenovic: Špalek
– Cetkovský R., Liška, Cetkovský
T., Chytil – Hladík, Rozehnal, Šlézar
– Labonek, Laník, Přikryl. Trenér:
Milan Nekuda. Sestava Plumlova:
Piták – Staněk, Frýbort ml., Hladký,
Kiška – Ježek (80. Bureš), Ševcůj,
Hrstka, Plajner – Křupka, Frýbort st.
Trenér: Jan Pešek.

Krajský přebor starší dorost
9. kolo: Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 1:5 (0:4) Bartošek
- Mazur, Odložil, Štibora, Salvet, Benčík. Konice Mohelnice 2:4 (0:3) Drese, Olšan - Šmíd 2, Petruška,
Gasparics. Čechovice - Velký Týnec 5:2 (1:2) Němeček,
Merdita, Nejedlý, Pokorný, Frys - Hanák, Ledvina.
Šternberk - Nemilany 0:2 (0:2) Zdařil, Stříž.
1. Mohelnice
9 7 0 2 31:13 21
2. Nemilany
9 6 0 3 29:10 18
3. Šternberk
9 5 1 3 23:17 16
4. 1.FC Vikt. Přerov
9 5 0 4 22:18 15
5. Konice
9 4 1 4 14:22 13
6. Velký Týnec
9 3 3 3 24:34 12
7. Čechovice
9 2 0 7 19:33 6
8. Černovír
9 1 1 7 16:31 4

Reportáž z utkání
na www.vecernikpv.cz
Hodnocení trenéra Sokola
Klenovic Milana Nekudy:
„Od začátku jsme měli utkání pod
kontrolou, nedařila se nám však
předfinální fáze. Po faulu na Laníka jsme kopali penaltu, kterou
jsme proměnili a ujali se zaslouženě vedení. Tato branka nás měla
uklidnit, naopak hosté se dostali
do dvou šancí, štěstíčko stálo na
naší straně. Ve druhé půli jsme dali
rychlý gól, což rozhodlo. Přidali
jsme i další, bylo to už jen o navýšení skóre. Několik příležitostí

Krajský přebor mladší dorost
8. kolo: Čechovice - Velký Týnec 4:1 (2:1) Jančík,
Němeček, Bílý, Weinlich - Šíma. Konice - Mohelnice
0:9 (0:3) Ryba P. 2, Srdýnko 2, Selinger 2, Ryba D.,
Pauliny, Urbášek. Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 1:1
(0:0) Vysoudil - Raška.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8
8
7
8
8
7
8

7
6
4
3
2
1
0

1
1
3
1
1
0
1

0
1
0
4
5
6
7

30:9
46:5
25:9
15:18
12:22
6:40
6:37

22
19
15
10
7
3
1

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

29:15
30:18
40:18
31:41
17:42
17:31
16:31
13:43
15:31
14:35
13:46
15:48
5:36

26
23
17
17
15
12
10
9
8
7
7
6
4

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
9. kolo: 1.FC Slovácko - Sigma Olomouc 3:0 (1:0), 1.SK
Prostějov - Vyškov 1:1 (0:0), FC Hlučín - MSK Břeclav 5:1
(2:1), Hodonín - Vysočina Jihlava 1:5 (0:3), 1.SC Znojmo Frýdek-Místek 5:2 (2:1), Baník Ostrava - Fotbal Třinec 4:0
(1:0), Kroměříž - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0), HFK Olomouc MFK Karviná odloženo, Fastav Zlín - SFC Opava
1. FC Baník Ostrava 12 10 1 1 58:12 31
2. FC Vysočina Jihlava 13 10 1 2 44:13 31
3. SK Sigma Olomouc 12 9 0 3 44:10 27
4. FC Zbrojovka Brno 13 8 3 2 41:16 27
5. 1.FC Slovácko
11 8 2 1 52:8 26

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

MFK OKD Karviná
Slezský FC Opava
FC Fastav Zlín
1.SC Znojmo
SK Slavia Kroměříž
RSM Hodonín
MFK Frýdek-Místek
1.HFK Olomouc
FC Hlučín
FK Fotbal Třinec
1.SK Prostějov
Městský SK Břeclav
MFK Vyškov

11
11
10
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12

8
7
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1

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

jsme ještě zahodili, soupeř dokázal snížit až za stavu 5:0. Plumlov
bude mít problémy se záchranou
soutěže, neporazit tento tým by
byla velká ztráta.“
Hodnocení trenéra Sokola
Plumlov Jana Peška:
„V prvním poločase jsme byli domácím rovnocenným soupeřem,
bohužel jako vždy jsme neproměnili pár svých šancí a do poločasové přestávky šli s nepříznivým
stavem 1:0 po gólu z penalty. Bohužel i bez vyloučeného Ševcůje.
Toto oslabení se projevilo ve druhé
půli, kdy nám hořel střed hřiště a
po druhé brance soupeře jsme
zápas prakticky už jen dohrávali.
Vnitřní síla týmu po výsledcích,
které máme, už žádná nebyla.“

Sokol Bělotín
TJ Sokol Čechovice
Zápas odložen pro nezpůsobilý
terén, o náhradním termínu
rozhodne STK KFS.

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

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
2
1
0

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

1
2
1
3
3
3
4
4
5
6
6
5
6
9

43:14
37:13
46:18
44:27
37:23
21:16
29:28
23:28
25:35
22:42
15:36
24:40
23:45
8:32

24
21
20
18
16
16
15
13
10
9
9
8
5
0

Okresní přebor mladších
žáků
9.kolo: Plumlov-Čechovice 1:4 (1:3), branky:, KralicePivín 1:3 (0:1), branky:, Přemyslovice-Brodek u Konice
9:0, Haná Prostějov-Brodek u PV 3:1, Olšany-Otaslavice
11:1, Nezamyslice-Klenovice 7:3, 1.SK ProstějovBedihošť 10:2.
1.
2.
3.
4.

Čechovice
Olšany
1.SK Prostějov
Pivín

8
9
9
9

8
7
6
6

0
1
2
1

0
1
1
2

49:8 24
61:22 22
64:21 20
43:21 19

Sokol Konice „B“
FK TJ Granitol Moravský Beroun
1:4 (0:1)
Branka Konice „B“: 48. Rus
Sestava Konice „B“: Mühlhauser
(46. Machač) – F. Bílý (46. Rus),
L. Bílý, Burget, Jurník – Malínek,
Antl, Kořenovský (46. T. Křeček),
Schwarz, M. Drešr – Mohelník.
Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
„Byl to velice kvalitní soupeř,
s Medlovem asi do této chvíle
nejkvalitnější, s nímž jsme hráli.
Někteří kluci ale neuhráli, co měli
uhrát, a ve finále to byla divná
taškařice. Nechytili jsme začátek,
hosté byli trošičku lepší a prohrávali jsme 0:1. Ke konci poločasu
to již bylo lepší, ve 48. minutě
jsme srovnali na 1:1 a řekli jsme
si „je to dobré, půjde to“. Ale
prostě to nešlo. Soupeř byl kvalitní, ale myslím si, že můžeme
zahrát daleko líp.“

Moravskoslezská liga dorostu U-19
10. kolo: SK Líšeň - Vítkovice 1919 4:2 (3:1), MFK Karviná
- Hodonín 5:0 (1:0), Frýdek-Místek - Kroměříž 1:0 (0:0),
Fotbal Třinec - HFK Olomouc 2:0 (1:0), Vyškov - FC Hlučín
3:2 (2:2), Sigma Olomouc - 1.SK Prostějov 4:1 (1:0), MSK
Břeclav - 1.SC Znojmo 1:4 (1:2)
1. MFK OKD Karviná 10 9 0 1 31:11 27
2. MFK Frýdek-Místek 10 8 0 2 23:12 24
3. SK Sigma Olomouc 10 7 2 1 32:7 23
4. 1.SC Znojmo
9 5 3 1 20:12 18
5. SK Líšeň
10 6 0 4 18:15 18
6. SK Slavia Kroměříž 9 5 0 4 14:16 15
7. RSM Hodonín
9 3 3 3 12:14 12
8. MFK Vyškov
10 2 4 4 16:17 10
9. 1.SK Prostějov
9 3 1 5 15:20 10
10. FK Fotbal Třinec
9 2 2 5 7:11 8
11. FC Hlučín
9 2 2 5 13:19 8
12. FC Vítkovice 1919
9 2 2 5 5:15 8
13. 1.HFK Olomouc
9 2 2 5 10:24 8
14. Horácký FK Třebíč 9 1 2 6 14:25 5
15. Městský SK Břeclav 9 0 3 6 8:20 3
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

9
9
9
9
9
9
8
8
7
10

5
4
4
4
4
3
1
1
1
1

2
2
2
0
0
0
1
1
0
0

2
3
3
5
5
6
6
6
6
9

42:29 17
32:32 14
44:51 14
22:32 12
21:39 12
13:28 9
24:34 4
25:55 4
13:24 3
7:64 3

Kanonýři: 19 - Ježek Jan (Pivín), 13 - Pospíšil Antonín
(Olšany), 12 - Soldán Radek (Nezamyslice)

www.vecernikpv.cz

Víkend v číslech
9.kolo: Vrahovice-Čechovice "B" 1:2 (1:0), Chmelík, Krajíček, Přemyslovice "A"-Brodek u
PV 1:1 (1:1), Slavíček - Šimeček, Hvozd-Smržice
2:3 (1:3), Poles, Vydržel -, Hošák, Klus, OtinovesHaná Prostějov B 1:2 (0:1), Janeček - Jančiar,
Kříž, Olšany-Otaslavice 3:3 (2:1), Kos 2, Antoníček
- Hrazdíra 2, Vlachynský, Kralice B-Vyšovice, 1.SK
Prostějov B-Zdětín 1:0 (0:0), Dostál, DržoviceUrčice B -nehlášeno
1. 1.SK Prostějov B11 10 0 1 39:10 30
2. Hvozd
11 8 0 3 36:24 24
3. Čechovice "B" 11 7 1 3 24:12 22
4. Smržice
11 6 2 3 30:16 20
5. Olšany
11 6 1 4 24:25 19
6. Určice B
10 6 0 4 20:28 18
7. Brodek u PV 11 5 2 4 30:24 17
8. Otaslavice 11 4 5 2 24:21 17
9. Vrahovice
11 4 2 5 22:18 14
10. Zdětín
11 4 2 5 22:29 14
11. Otinoves
11 4 1 6 27:27 13
12. Přemyslovice "A"11 3 3 5 23:25 12
13. Haná Prostějov B11 2 2 7 16:28 8
14. Držovice
10 2 2 6 19:34 8
15. Kralice B
10 1 2 7 13:27 5
16. Vyšovice
10 1 1 8 9:30 4
Kanonýři: 16 - Zapletal Petr (Otinoves), 8 - Keluc
Lubomír (Zdětín), Piňos David (Brodek u PV),
Poles Zbyněk (Hvozd), Vánský Jiří (Hvozd),
7 - Halouzka Petr (Určice B), Kaláb Michal
(Otaslavice), branky:.

III. třída
9 .kolo: Vrahovice B-Dobromilice 2:2, Pivín
B-Brodek u Konice 3:3, Kostelec B-Nezamyslice
B 0:2 (0:0), Mostkovice B-Tištín 1:1, Ptení-Horní
Štěpánov 4:0, Ivaň-Pavlovice 0:3, Bedihošť-Zdětín
B 0:4 (0:1), Němčice-Vícov 3:0 (1:0), branky:.
1. Němčice
11 9 0 2 47:10 27
2. Bedihošť
11 8 1 2 32:16 25
3. Horní Štěpánov11 7 1 3 29:14 22
4. Nezamyslice B 11 7 1 3 26:11 22
5. Dobromilice 11 6 3 2 30:18 21
6. Pavlovice
11 6 3 2 20:12 21
7. Tištín
11 5 2 4 30:18 17
8. Ptení
11 5 2 4 24:21 17
9. Zdětín B
11 5 1 5 23:18 16
10. Mostkovice B 11 4 1 6 18:21 13
11. Vícov
11 3 2 6 13:22 11
12. Vrahovice B 11 3 2 6 20:34 11
13. Pivín B
11 3 2 6 20:39 11
14. Kostelec B 11 3 0 8 14:27 9
15. Brodek u Konice11 1 3 7 16:37 6
16. Ivaň
11 1 0 10 8:52 3
Kanonýři: 20 - Bosák David (Němčice), 13 Musil Martin (Bedihošť), 8 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice), branky:.
IV. třída
9.kolo: Želeč-, Přemyslovice B-Kladky 1:1, Skalka
2011-Otaslavice B 9:2 (7:1), Plumlov-Jesenec
B 3:3 (1:1), Malé Hradisko-Protivanov B 2:2,
Tvorovice-Čechy pod Kosířem 1:1, HrubčiceBiskupice 1:3, Brodek u PV B-Doloplazy 1:7 (0:3),
branky:.
1. Skalka 2011 11 10 0 1 52:14 30
2. Plumlov
10 8 2 0 40:13 26
3. Doloplazy
11 7 0 4 34:31 21
4. Tvorovice
10 6 2 2 25:19 20
5. Protivanov B 9 4 3 2 26:13 15
6. Biskupice
11 4 3 4 29:23 15
7. Kladky
10 4 2 4 28:28 14
8. Otaslavice B 9 4 2 3 21:21 14
9. Jesenec B 10 3 4 3 15:15 13
10. Čechy p. K. 10 3 2 5 25:29 11
11. Přemyslovice B11 3 2 6 9:23 11
12. Malé Hradisko 10 2 1 7 14:30 7
13. Hrubčice
10 1 3 6 18:28 6
14. Brodek u PV B 10 2 0 8 11:42 6
15. Želeč
10 1 2 7 17:35 5
Kanonýři: 12 - Křeček David (Kladky), 10 - Kučera
Jakub (Plumlov), 8 - Kolečkář Petr (Tvorovice),
branky:.
Okresní přebor dorostu
9.kolo: Protivanov - Dobromilice 3:2, Pivín Vrahovice 3:4, Němčice - Nezamyslice 5:1,
Plumlov - Přemyslovice 6:3 (4:2), Smržice - volný
los.
1. Němčice
5 4 1 0 29:4 13
2. Protivanov
5 4 1 0 24:8 13
3. Nezamyslice 6 4 1 1 15:11 13
4. Vrahovice
6 3 1 2 29:17 10
5. Plumlov
5 3 1 1 12:9 10
6. Pivín
5 2 0 3 12:9 6
7. Smržice
5 1 1 3 7:12 4
8. Dobromilice 5 0 0 5 6:24 0
9. Přemyslovice 6 0 0 6 6:46 0
Kanonýři: 7 - Crhák Petr (Němčice), 6 - Závodský
Michal (Vrahovice), 5 - Grmela Marek (Protivanov),
Kopřiva Radek (Němčice), Richter Patrik
(Vrahovice), Sedlák Dalibor (Protivanov), branky:. )
Okresní přebor žáků
9.kolo: Vrahovice-Vyšovice, Volno-Plumlov,
Pivín-Smržice 8:0, Kralice-Brodek u PV 5:1 (2:0),
Protivanov-Kostelec 2:1, Držovice-Dobromilice
1:4, Volno-Určice.
1. Pivín
8 6 2 0 46:3 20
2. Protivanov
7 5 1 1 30:7 16
3. Dobromilice 6 5 1 0 22:10 16
4. Kostelec
8 4 0 4 26:16 12
5. Smržice
7 4 0 3 14:19 12
6. Určice
5 3 0 2 14:10 9
7. Držovice
7 2 1 4 16:25 7
8. Vyšovice
7 2 1 4 14:26 7
9. Plumlov
4 2 0 2 8:7 6
10. Kralice
8 2 0 6 13:30 6
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV 7 0 0 7 3:36 0
Kanonýři: 9 - Makoš Josef (Pivín), 8 - Holomek
Marek (Vyšovice), Hruban Dominik (Kostelec),
6 - Bartoník Martin (Pivín), Blumenstein Zdeněk
(Dobromilice), branky:.
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Vydařený počin Jestřábů: vyhráli v Porubě a skolili i favorita z Havířova
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. kole

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

Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
2
2
2
2
3
3
5

22:9
21:18
19:14
20:18
15:10
19:21
20:21
15:21
11:18
11:23

12
12
11
9
8
8
7
4
4
0

kam za hokejem....
6.kolo, středa 10. října, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Bobři
Valašské Meziříčí (17:30), HC Zubr Přerov - HC Slezan Opava, HC
RT Torax Poruba - HC Baník Karviná, HC AZ Havířov 2010 - HC
Frýdek-Místek, HC Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov
7.kolo, sobota 13. října, 17:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov
- VHK Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín, HC Baník
Karviná - HC AZ Havířov 2010, HC Slezan Opava - HC RT Torax
Poruba, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov

Představení hokejových
posil LHK Jestřábi
MICHAEL JANOTA

Post: obránce
Narozen: 15. ledna 1993
Výška: 189 centimetrů
Váha: 90 kilogramů
Držení hole: levé
Forma působení: střídavé starty ze Zlína
Bilance v extralize juniorů 2011/12:
41 utkání/22 bodů

LUBOMÍR KOVAŘÍK

Post: útočník
Narozen: 13. října 1993
Výška: 185 centimetrů
Váha: 76 kilogramů
Držení hole: levé
Forma působení: střídavé starty ze Zlína
Bilance v extralize juniorů 2011/12
42 utkání/23 bodů

MICHAL POPELKA

Post: útočník
Narozen: 14. srpna 1993
Výška: 183 centimetrů
Váha: 74 kilogramů
Držení hole: levé
Forma působení: střídavé starty ze Zlína
Bilance v extralize juniorů 2011/12:
46 utkání/19 bodů

Slovo hlavního trenéra
A-mužů Prostějova Petra Zachara:
„Tyhle tři kluky jsem osobně neznal, ale kontakty mezi trenéry jsou
široké a teď tady máme Tomáše Sršně, který se dobře zná se zlínským koučem Rostislavem Vlachem - společně získali několik titulů
ve Vsetíně. Navíc od nás šel v létě do Zlína Juraj Jurík, tomu jsme
také zavolali a výsledkem jsou střídavé starty trojice talentovaných
mladíků v našem týmu. Uvidíme, nakolik nám opravdu pomohou
přímo v zápasech. Výhoda je, že je využívat můžeme, ale nemusíme.“

Kádr mužů LHK doplnili TŘI ZLÍNŠTÍ JUNIOŘI NA STŘÍDAVÉ STARTY

Nastal posun v řešení personálně složité situace
v hráčském kádru hokejistů LHK Jestřábi Prostějov?
Ano, ale jen částečný. Hanácký oddíl se s extraligovým Zlínem dohodl na střídavých startech trojice
tamních juniorů, jejichž jména zní Michael Janota,
Lubomír Kovařík a Michal Popelka.
Prostějov/son
„Poprvé jsme je vyzkoušeli ve
středu v Porubě, proti Havířovu
nenastoupili. Momentálně totiž
nemáme nikoho zraněného a
se zlínským vedením jsme se
domluvili, že dokud to tak zůstane, budeme je využívat pro
středeční zápasy a o víkendech
zůstanou k dispozici Zlínu pro
extraligu juniorů. Jakmile by
se nám někdo zranil, zatlačili
bychom na jejich větší využití,“
vyložil kouč „A-týmu“ Jestřábů
Petr Zachar.

Další hostování čtveřice Olomoučanů už nevypadá
moc reálně, prostějovský klub hledá další případné posily

Co se kvarteta kmenových členů
HC Olomouc týče, na další působení Ivo Peštuky, Jiřího Pašky,
Filipa Smejkala a Petra Žajgly
v prostějovském dresu to už moc
reálně nevypadá. „O tyhle kluky
bych samozřejmě měl zájem, ale
ne za každou cenu. Současné podmínky stanovené olomouckým
vedením jsou pro nás nepřijatelné.
Musíme se s tím vyrovnat a nějak
se nám to zatím daří. Další posily?
Na rovinu říkám, že sondujeme
všechny možnosti. Uplyne měsíc
od startu první ligy a to pravidelně
začíná kolotoč hráčských výměn,

Foto: Josef Popelka

HOKEJISTÉ DOMA PŘEMOHLI HAVÍŘOVSKÉHO FAVORITA!

Prostějov/son - Nečekané se stalo
skutkem. Naši hokejisté se sice
nadále potýkají s nedořešenou
situací
ohledně
úzkého
hráčského kádru, přesto na ledě
válí jako z partesu. Po vydřeném
vítězství v Porubě dokázali
naplno zabrat i doma, když v 5.
kole 2. ligy mužů Východ úžasně
udolali nejtěžšího možného
soupeře – do té doby suverénního lídra soutěže z Havířova.
Strhující bitvu rozhodl pouhých
pětadvacet vteřin před koncem
dravý Zachar a prostějovským
barvám zajistil posun na
průběžné druhé místo. Za dané
situace se jedná o velmi příjemné
překvapení!
Tři statečné pětky Hanáků se
postavily čtyřem kompletním
formacím ze severu Moravy a od
začátku s nimi sváděly vyrovnaný
boj. Přesto se hosté jako první
dostali do mírného tlaku i úvodní
vyložené šance, kterou Potočnému
v 6. minutě zmařil Vrba. Na gólmana si zanedlouho nepřišel ani
Prokop, načež Jestřábi rostoucí tlak
protivníka otupili a ve 14. minutě
sami udeřili. Za pouhých osmnáct
sekund využili přesilovku, když
Zachar zpoza klece nabil Kumstátovi a jeho plachtící střela zapadla
za Matouškova záda – 1:0. Zvýšení
měli na holi Jedlička s Šebkem,
jenže zadák těsně minul dělovkou
od modré a útočník neuspěl v tutovce sám před bránou. Na druhé
straně Vrba zlikvidoval podobně
velké příležitosti Kolaříka i Pavlase v početní výhodě, ovšem
do přestávky čisté konto stejně
neudržel. V čase 19.56 totiž unikl
Prokop a Daneček měl po jeho
nezištné přihrávce sám před odkrytou svatyní snadnou práci – 1:1.
Také druhá třetina začala
vyrovnaně, aby postupem času
získali navrch hosté. Pomohla
jim k tomu minutu trvající dvo-

Dosavadní suverén narazil na bojovnost a zlepšené bránění LHK,
skvělí JESTŘÁBI UŽ JSOU DRUZÍ V TABULCE

Očima trenérů 3 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ HAVÍŘOV
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Nutno objektivně říct, že soupeř nás bruslařsky předčil.
Po herní stránce byl se svými čtyřmi vyrovnanými pětkami
minimálně o krůček lepší, my jsme se soustředili hlavně na
obranu a rychlé brejky. Hráli jsme trpělivě zezadu, hosté
nevyužili šance a nám to v závěru vyšlo. Všechny tréninky
tenhle týden jsme dost pracovali na bránění, ale až dalších
pět šest zápasů ukáže, jestli defenzivu dokážeme zlepšit trvale. Mám strach,
aby kluci nezpychli a nezačali zase hrát moc dopředu jako předtím. Je potřeba
zůstat na zemi a dál dodržovat to, co jsme si opakovaně říkali, následně
praktikovali v Porubě i dnes proti Havířovu. Jen tak budeme sbírat další body.“

Tomáš Potěšil - AZ Havířov:
„Musím poblahopřát Prostějovu k vítězství, ke kterému
jsme mu hodně pomohli. Ve druhé třetině jsme při našem
vedení neproměnili tři vyložené šance do prázdné brány,
potom se nám vymstil laxní přístup hráčů. Takhle se o body
nebojuje a zaslouženě jsme podlehli. Domácí nás předčili
v disciplinovanosti, trpělivě si na nás počkali, zachytal jim
gólman a nakonec se k nim přiklonilo i štěstí. Jestli jsme po čtyřech jasných
výhrách nebyli až moc nahoře? Těžko říct, do hlav klukům nevidím. Ale ta
vítězství se zrodila z dost vyrovnaných utkání, takže k přehnanému sebevědomí
nebyl důvod. A pokud k jakémukoliv zápasu přistoupíme tak jako k tomu
dnešnímu, může nás porazit každý soupeř. Přitom naším jednoznačným cílem
je prvenství v druholigové skupině Východ, laťku máme nastavenou hodně
vysoko. Oproti minulé sezoně máme ještě kvalitnější mančaft, rádi bychom
proto postoupili do baráže o první ligu a v ní uspěli.“

jnásobná přesilovka, kterou sice
domácí přestáli, ale v následné
hře čtyř proti pěti přece jen inkasovali po Najdekově zásahu
s pomocí tyče – 1:2. V této fázi
Havířovští naše hokejisty místy
dost mleli a z útlumu je vymanilo
až vyloučení Maruny. Borci LHK
se sice v početní převaze k ničemu
nedostali, ovšem šance přišly hned
poté. Berčák ani Kumstát z obrovského závaru neprotlačili puk za
Matouška, Duba hned třikrát minul
ve slibných pozicích, loženku zahodil také Šebek. A závěr prostřední

části patřil pro změnu zase Azetu
díky dvěma po sobě jdoucím
přesilovým hrám, během nichž se
několikrát zaskvěl Vrba.
Do třetí periody vlétli Jestřábi
na plně roztažených křídlech a
soupeř jen s vypětím všech sil hájil
těsné vedení. Ne však dlouho, po
další nevyužité příležitosti Šebka
už mladý brankář Matoušek ve
45. minutě podruhé kapituloval.
Kolibár napřáhl od modré a jeho
pokus propadl mezi betony – 2:2.
V obratu skóre chvíli nato zabránil
Zacharovi před zívající bránou ob-
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Branky a nahrávky: 14. Kumstát (Zachar, Černý), 45. Kolibár (Handl),
60. Zachar (Černý) – 20. Daneček (Prokop, Vydra), 26. Najdek (Rimmel,
Zientek). Rozhodčí: Pokorný – Polák, Svoboda. Vyloučení: 6:6, navíc
Najdek (H) osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:1.
Diváků: 1320

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

Kumstát, Kaluža,
Finkes, Dufka

Handl, Duba, Novosad
Černý, Šebek, Zachar
Berčák, Kryl, Stráněl

SestavA havířova:

Matoušek – Prokop, Vydra, Krisl, Hegegy, Rimmel, Zientek,
Balčík, Hartmann – Maruna, Daneček, Najdek – Pechanec,
Říčka, Klimša – Potočný, Stránský, Sztefek – Kolařík, Pavlas, Haas. Trenéři: Tomáš Potěšil a Stanislav Sztefek.
ranný zákrok, na opačném konci
kluziště Vrba famózně vychytal
střelu ruce už téměř zvedajícího
Haase. Následně se dění výrazně
uklidnilo a na obou týmech bylo
patrné, že hlavně nechtějí obdržet
další trefu. Takto opatrně duel spěl
až do 58. minuty, kdy Zachar fantastickým sólem pronikl z vlastního pásma až před Matouška a
zakončil do pravé tyče! Fandové

se tak smiřovali s prodloužením,
jenže odvážnému Zacharovi to
v úplném závěru vyšlo napodruhé.
Jeho další dravý nájezd skončil
dvacet pět vteřin před koncem
s notnou dávkou štěstí v síti a euforie prostějovských příznivců neznala mezí – 3:2! V zoufalé power
play sice AZ vytvořil před Vrbou
obrovskou trmu vrmu, ale domácí
již nesmírně cenný triumf uhájili.

Pavel Kumstát: „Tentokrát se k nám přiklonilo i štěstíčko!“
Jedním vstřeleným gólem se na skolení Havířova
podílel nejzkušenější bek Jestřábů Pavel Kumstát
(na snímku). Nešlo sice o trefu rozhodující, neboť
„Azet“ počáteční stav 1:0 otočil na 1:2, ale urostlý
zadák se vydatně přičinil také o lépe fungující defenzivu prostějovského mužstva. Hlavně díky tomu mohl výběr LHK strhnout konečné vítězství na
svou stranu (3:2) a slavit tři získané body skutečně vysoké hodnoty. Večerníku pak šestatřicetiletý
obránce poskytl následující rozhovor.
Marek Sonnevend
Jak těžké bylo zdolat
silného soupeře a díky
čemu se to podařilo?
„Bylo znát, že Havířov má čtyři vyrovnané pětky a je na tom
dobře bruslařsky i fyzicky díky
kvalitní trénovanosti. Při jeho
širokém kádru si nikdo nemůže
dovolit nic vypustit, naopak my
máme zatím kádr o dost užší.

Hráli jsme však dobře zezadu,
fungovalo nám bránění a povedlo se využít přesilovku. Pak sice
hosté vývoj obrátili, ale přálo
nám štěstíčko v tom, že neproměnili několik dalších šancí a
my jsme naopak v závěru se
štěstím dali vítězný gól.“
Při vaší brance na 1:0 se
zdálo, že jste kotouč
zdaleka netrefil ideálně. Bylo
to tak?

„Jo, nebylo to trefené úplně tak,
jak jsem chtěl. Aspoň šel puk
na zamýšlenou stranu a přestože letěl všelijak, spadnul tam.
I takový gól se počítá. Spousta
střel vyjde perfektně a nic z nich
není, tentokrát to bylo přesně
naopak.“
Co jste změnili, že tým
začal oproti třem úvodním kolům mnohem méně inkasovat?
„Trochu se protočily obranné
dvojice, útočníci nám podstatně

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

což bude šance i pro nás. Z takového doplnění mančaftu nemám
obavy,“ řekl Zachar.
Může se stát, že hned ve středu na
ledě Nového Jičína nastoupí zbrusu nová posila (či posily)? „Není
to moc pravděpodobné, i když asi
budeme v týdnu testovat dva hráče
– jednoho obránce a jednoho útočníka. Spíš ale v Jičíně nasadíme
zlínské mladíky na střídavé starty,
aby si někteří kluci ze stabilního
kádru sedmnácti hokejistů odpočinuli a v sobotu proti Vsetínu
mohli jít čerství znovu do boje.
Každopádně o rozšíření stávajícího mužstva jednáme a dál budeme
jednat, abychom se při četnějších
zdravotních problémech nedostali
do krize se složením sestavy,“ dodal trenér mužů LHK.

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

víc pomáhají směrem dozadu,
dobruslují protihráče a hlavně
Adam Vrba zachytal v obou posledních zápasech fakt výborně.
Doufám, že on i my všichni budeme takhle dál pokračovat.“
Asi málokdo čekal, že
budete mít, vzhledem
k problémům s hráčským kádrem i těžšímu losu, po pěti
střetnutích dvanáct bodů. Nepřekvapuje vás tak vydatný
zisk?
„Spíš z něj mám radost. Kromě
Přerova, který nás jasně přehrál, a Havířova dneska jsme
ve zbylých třech utkáních byli
herně lepší a vítězství si zasloužili. Tentokrát se k nám navíc
přiklonilo i zmíněné štěstíčko a
celkově z toho vychází skvělých
dvanáct bodů. Obecně to asi
překvapení je, protože většina
z pěti dosavadních soupeřů byla
kvalitních. Ale se čtyřmi kluky
z Olomouce bychom třeba porazili i ten Přerov.“ (úsměv)

Jak vůbec vnímáte situaci čtveřice kamarádů
Peštuky, Paška, Smejkala a
Žajgla, o které Prostějov asi
definitivně přišel?
„Já doufám, že jsme o ně úplně
nepřišli a jejich působení u nás se
ještě nějak vyřeší. Jsou to hodně
kvalitní hokejisté herně i do kabiny, už bez nich odešla z loňského
mančaftu řada opor, takže by to
znamenalo další citelné oslabení.
Sezona je dlouhá, může se někdo
zranit a v tak nízkém počtu není
možné odehrát celý soutěžní ročník. Někdy zápas dokončujeme
na dvě pětky, což je fyzicky dost
náročné. I když Jarda Jágr zvládá
ve čtyřiceti letech třicet minut na
utkání a já mám teprve třicet šest
roků. Jenže on zase nechodí do
práce. (smích) Vážně však potřebujeme aspoň tři dobré vyrovnané formace, abychom mohli
stabilně předvádět kvalitní hokej,
pravidelně bodovali a chodili na
nás diváci.“

Lední hokej, fotbal
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Jestřábi hráli podruhé venku I.B třída: „Nezátky“ vyhrály v Mostkovicích,
a v Porubě opět zvítězili Jesenec s Pivínem utrpěly debakl!
Hanákům na severu Moravy konečně zafungovala
defenziva, kromě tří bodů z toho bylo i čisté konto

Poruba, Prostějov/son - Vzhledem k personálním problémům
s hráčským kádrem vstoupili prostějovští hokejisté do 2. ligy Východ 2012/13 až nečekaně dobře.
Ve 4. kole na porubském ledě si
připsali již třetí vítězství, které je
před následným šlágrem proti
Havířovu udrželo na třetí příčce
tabulky. Potěšil i způsob středečního triumfu, neboť jestřábí
letka poprvé v novém soutěžním
ročníku uspěla díky poctivému
bránění jen na dva vstřelené góly.
Svou první nulu přitom vychytal
famózní brankář Adam Vrba.
Neuplynula ani půlminuta a po
Dubově pasu jel Novosad sám na
Tihláře, leč nepřekonal ho. V podstatě totožná situace se opakovala
o chvíli později na druhé straně a
tentokrát Seidlera vychytal Vrba.
Strhující úvod vzápětí vystřídala
nudná šeď plná nepřesností, kterou
až v 9. minutě rozčísla neproměněná
šance Handla při vlastním oslabení.
Jinak se víc dopředu hrnuli domácí,
jejichž snahu však zastavoval spolehlivý Vrba včetně velké příležitosti
Chomiče s Galajdou na konci 16.
minuty. Hosté reagovali pokusy Popelky a Duby, ovšem i Tihlář zakročil s jistotou.
Skóre se tak pohnulo až zkraje druhé
třetiny, kdy se Handlovy vyražené
rány zmocnil Novosad a z téměř nulového úhlu dokázal trefit odkrytou
klec – 0:1. Soupeř mohl zanedlouho
vyrovnat, jenže Sedlář v přesilovce
zcela sám před bránou zamířil nad.
Na druhé straně Popelkova jedovka
způsobila pořádný závar, zanedlouho zneškodnil Šebkovu dorážku
Tihlář a strážce porubských tyčí si
poradil také s příležitostmi dvojice
Kryl, Zachar. Sílící aktivitu Prostějova přesto nezvládl eliminovat úplně,
když v 32. minutě při hře čtyř proti
čtyřem Černý získal puk a sólo neomylně uklidil do sítě – 0:2. Další
důležitý moment přišel hned poté,
protože Jestřábi ubránili 35 sekund
trvající dvojnásobné oslabení. V 36.
pak výborný Vrba zmařil tutovku
Bučka a svému týmu uchoval pro
závěrečnou část slibný náskok.
Ten muži LHK hájili pozornou hrou
směrem dozadu, ale přesto si tlačící
Torax vytvořil dvě solidní možnosti.

0
2

0:0

HC RT TORAX PORUBA
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV
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Branky a nahrávky: 22. Novosad (Handl), 32. Černý (Šebek).
Rozhodčí: Czubaj – Barteček, Moravec. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:0.
Diváků: 251.

SestavA poruby:

Tihlář – Wolf, Hruzík, Šindelář, Zientek, Spusta, Prokop,
Mládenka, Slavík – Krayzel, Matějka, Buček – Vrána,
Pavlačka, Vaněk – Holuša, Sedlář, Seidler – Galajda, Vidlák,
Chomič. Trenéři: Aleš Tomášek a Martin Smeták.

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Arnošt, Jedlička,
Finkes, Kolibár,

Kumstát, Tomiga,
Kaluža, Janota

Prostějovsko/jim – Již čtvrtou domácí výhru v řadě si o víkendu vykopali fotbalisté Kostelce na Hané a po výhře nad Horními
Moštěnicemi jim ze šestého místa chybí jen dva body na třetí
příčku. Z výhry se v I.B třídě radovali i hráči Lipové, Vrchoslavic
a Nezamyslic, posledně jmenovaní uspěli v přestřelce proti
Mostkovicím. Vysoko prohrál Pivín a Jesenec, pro něhož to bylo již šesté utkání bez výhry. Remízový výsledek zaznamenal
jen Protivanov, jeho kouč si ale bodu zvenku cení jako výhry.

TJ Sokol Mostkovice
TJ Haná Nezamyslice
3:4 (2:0)
Branky: Dadák, Chmelař, M. Vojtíšek – Oulehla, Horák, J. Přidal, T.
Přidal. Rozhodčí: Polanský – Kaňok, Tomášek. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, Milar, O.
Zapletal, V. Vojtíšek – Šlambor,
Hanák, Musil (78. Krychtálek) –
Dadák (78. Kapounek), M. Vojtíšek,
Chmelař (46. Škobrtal). Trenér: Jiří
Kamenov. Sestava Nezamyslic:
Matoušek – Hájek, Návrat, Horák,
R. Fialka – T. Přidal, V. Fialka, J.
Přidal, Přikryl – Oulehla, Musil (85.
Kiriljuk). Trenér: Drahomír Crhan.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Probíhalo to jako jiná utkání, jen s
Handl, Duba, Novosad
Trenéři: Petr
tím rozdílem, že jsme v první půli
Černý, Šebek, Zachar
Zachar a Tomáš
dali dvě branky. Valili jsme se na jeBerčák, Kryl, Stráněl – Popelka
Sršeň
jich branku, přehrávali jsme je. Oni
sice také chtěli hrát, ale nestíhali. Ve
druhém poločasu jsme nastoupili
trochu volněji a hosté po jedné akci
snížili. To je nakoplo, cítili možnost.
Nám už chybělo nasazení, umožnili
Aleš Tomášek - HC RT Torax Poruba:
jsme
jim standardku, hráči se začali
„Nedali jsme góly, což byl náš největší problém. První třetina
hádat a bylo vyrovnáno. Když jeden
byla taková vlažná a na začátku druhé části jsme hloupě
hráč udělá chybu, druhý se ji musí
inkasovali. Soupeř dobře bránil a místy měl i štěstí. To nás
snažit napravit. Dostali jsme se ještě
každopádně neomlouvá, musíme chodit víc do brány a častěji
do vedení 3:2, oni ale srovnali na 3:3
zakončovat. Sice jsme Prostějov přestříleli, ale neproměňovali
šance, přesilovky a nakonec ani trestné střílení. Naše
a v předposlední minutě rozhodli.
produktivita byla bídná, bez jediného dosaženého gólu se nedá vyhrát.“
Každý zápas je stejný, jsme potrestáni za chyby, my soupeře netrestáme.
Tomáš Sršeň - LHK Jestřábi Prostějov:
Nezamyslice měly čtyři šance, daly
„Myslím si, že utkání bylo vyrovnané a rozhodly jen naše
čtyři góly. První poločas jsme mohli
dva vstřelené góly. Celý týden jsme pracovali na obraně a
vyhrát 6:0, na kdyby se ale nehraje.
řekl bych, že kluci podali výborný a obětavý výkon. Velmi
Je to další prohraný zápas doma a
dobře nám zachytal Adam Vrba, ale celý tým mu pomáhal.
tlak na mužstvo se ještě zvýší. Teď
Byl to z naší strany první kompaktní výkon v letošní sezoně.“
nás čekají zkušené Hranice, pak
derby s rozjetým Kostelcem. Bude
Znovu Buček a nadvakrát Galajda si Zdaleka nešlo o poslední naději HC to čím dál horší, pokud nebudeme
vylámali zuby na nepřekonatelném zachránit výsledek, neboť Vaňka za- pracovat a soustředit se vyloženě na
Vrbovi, načež úsilí Poruby přeru- stavil v samostatném úniku faulem hru.“
šila takřka dvouminutová početní Jedlička a sudí nařídil trestné střílení.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
převaha Hanáků o dva muže na To však zneškodnil fantóm Vrba,
Drahomíra Crhana:
kluzišti. Hostující borci ji promarnili vzápětí soubor RT neuspěl ani se
a pykat mohli necelé tři minuty před zoufalou power play a vybojované „První poločas jsme prohrávali 0:2 a
Mostkovice byly jasně lepší. Domákoncem, kdy Wolf trefil horní tyč. vítězství Jestřábů bylo na světě!
cí měli osm tutových šancí, z nichž
proměnili pouze dvě. O poločase
jsme klukům vynadali, protože se na
to nedalo dívat, udělali jsme trochu
změny v sestavě. Kluci začali hrát
to, co se po nich chtělo, a vyrovnali
do připravených sběrných míst částkou do této sbírky všichni pří- jsme na 2:2. Pak ještě Mostkovice
na zimním stadionu v Prostějově. tomní diváci, neboť z každé pro- daly z trestného kopu na 3:2, ale už
Akce začala sobotním zápasem dané vstupenky šla pro Michalku jsme to dohrávali v tlaku a nakonec
to skončilo 4:3. Překvapilo nás to
proti Havířovu a bude probíhat bě- jedna koruna.
Rádi bychom tedy touto cestou všechny, ale první poločas byl ze
hem celé sezony 2012/13.
Sběrná místa najdete u všech bufe- požádali všechny fandy prostě- strany Nezamyslic na III. třídu. Drutů na stadionu, kam můžete házet jovského hokeje a nejen je, aby hý poločas už byl lepší a je opravdu
vršky z plastových lahví, zakou- pomohli se sbírkou. Zapojit se vidět, že jakmile Mostkovice dostaly
pených právě v bufetech. Dále může opravdu každý. Sleduj- první gól, tak psychika dělala hodně.
můžete přinesené vršky odevzdá- te, prosím, pozorně internetové Domácí znervózněli a už se téměř
vat do barelů u vstupu, do kterých stránky www.fop1913.cz a www.
jste byli doposud zvyklí vkládat lhkjestrabi.cz, kde se v nejbližších
označené vstupenky. A v případě, týdnech objeví bližší informace
že vršků nasbíráte opravdu velké o sběrných místech, doprovodmnožství, kontaktujte nás přes e- ných akcích či o průběhu sbírky.
-mail na adresu casu.pv@atlas.cz Více informací o Michalce a její
a domluvíme se na individuálním nelehké životní cestě si můžepředání. V případě zmíněného te přečíst na jejích webovkách
utkání s Havířovem přispěli malou www.michalka-lanikova.cz.

Očima trenérů

Charitativní sbírka hokejových
fanoušků pro Michalku Láníkovou
Prostějov/son - Nová sezona už je
v plném proudu a naši hokejisté
ukazují, že i v horších časech lze
spojením sil a nezdolnou vůlí
dosahovat slušných výsledků. A
právě proto, že sport nejsou jen
body a vítězství, ale i způsob, jak
spojovat lidi, přicházejí fanoušci
sdružení Fans of Prostějov společně s hokejovým oddílem LHK
Jestřábi s charitativní sbírkou.
Ta bude věnována malé Michalce
Láníkové z Holešova, která trpí
metachromatickou leukodystrofií.
Její rodina pro ni může díky sbírce
vršků z PET lahví pořídit speciální
pomůcky, které mohou usnadnit její
těžký osud. Vršky od PET lahví si
proto schovávejte a odevzdávejte

pomohla i forma Vrby“

Marek Sonnevend
Jak jste tedy dnešní střetnutí viděl?
„Nutno objektivně říct, že soupeř nás
bruslařsky předčil. Po herní stránce
byl se svými čtyřmi vyrovnanými
pětkami minimálně o krůček lepší,
my jsme se soustředili hlavně na
obranu a rychlé brejky. Hráli jsme
trpělivě zezadu, hosté nevyužili šance
a nám to v závěru vyšlo.“
Během prvních tří kol jste inkasovali šestnáct gólů, zatímco
v tomto týdnu po nule z Poruby
jen dva od velmi kvalitního Haví-

ať si zahrají fotbal. Patnáct minut
jsme je tlačili a snížili jsme na 2:4.
Hráli jsme pěkný fotbal, ale bohužel jsme z toho dali jen jeden gól a
vzápětí inkasovali na 2:5. Soupeři
blahopřeji.“

TJ Sokol Radslavice
SK Lipová
2:4 (1:2)
Branky Lipové: Šmíd 3, Růžička.
Rozhodčí: Knop – Baďura, Dokoupil. Sestava Lipové: Abrahám
– Žilka, Přikryl, Ohlídal, Barák –
Šmíd, Spáčil (80. Barták), Růžička,
P. Koudelka – Macourek, Vlček
(50. Liška). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Podali jsme velice dobrý výkon,
vítězství je celkem jednoznačné.
V prvním poločasu jsme vedli
2:0, pak jsme si nechali dát minutu
před koncem zbytečnou branku
z rohu. Ve druhém poločasu jsme
si po pěti minutách dali vlastence,
ale jsem rád, že jsme opět začali
hrát jako v prvním poločase a že
nás to nepoložilo. Dali jsme další
dva krásné góly a oproti utkání s
Jesencem jsem spokojen s tím, že
jsme proměňovali šance a vstřelili
venku čtyři branky. Dali je hodně
netradiční střelci, z Martina Lišky
se stal nahrávač. Čím Staňa Šmíd
přispěje za hattrick, to budeme řešit
na tréninku. Určitě ho ale něco nemine (smích).“

TJ Sokol Vrchoslavice
Tatran Všechovice
4:3 (3:1)
Branky Vrchoslavic: Polášek 2, P.
Horák ml., Hradil. Rozhodčí: Krutovský – Petrů, Kopecký. Sestava
Vrchoslavic: Jozek – J. Fousek,
Zdražil, Zatloukal, Spiller – P. Horák ml., Polášek, M. Fousek (80.
Coufalík), Novák (60. Hradil) – P.
Horák st. (90. Vymětal), Lacina.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„První poločas prudce pršelo, ale
paradoxně jsme hráli lepší fotbal
než potom, když přest alo. Jsem
spokojen, předvedli jsme dobrý výkon, kombinační fotbal. Myslím si,
že se divákům fotbal líbil. Bylo to
nahoru dolů, padalo hodně branek.
Přispěli k tomu i rozhodčí, citlivě
pískali. Všechovice jsme jasně přehrávali a za první poločas jsme po
zásluze vstřelili tři branky, k tomu
ještě břevno a další nevyužité šance. Všechovice jsou velice silné
ve standardních situacích, hrozily
z nich a od páté minuty vedly. Pak
jsme to ale vzali do vlastních rukou
a druhý poločas již pouze kontrolovali. Proměnili jsme šance ve čtyři
vstřelené góly, mohlo toho ale být
víc. Je to povinné vítězství, ale i
Všechovice předvedly kvalitní výkon. Hosté dost omladili, mají hodně jiné mužstvo než na jaře.“

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
ÁNÍ
JE U KO
KONCE
ONCE

Petr Zachar: „Ke zlepšení defenzivy
Prostějov - Chvíle největšího štěstí
v dosavadním průběhu letošní sezony si mohl v sobotu večer užívat
hlavní trenér hokejových Jestřábů.
Jeho svěřenci porazili silný Havířov 3:2 a Petru Zacharovi náležela
výsada zhodnotit bitvu, která největšímu favoritovi východní skupiny 2. ligy mužů přinesla vůbec
první porážku.

zmáčkli, ale paradoxně v jejich největším tlaku jsme se dvakrát urvali a
dali jsme další rychlé góly a bylo po
zápase. Po prvních dvou kolech, kdy
jsme vysoko prohráli s Beňovem a
těsněji s Vrchoslavicemi, nás mnozí
favorizovali na aspiranty na spodek
tabulky. My jsme hrozně rádi, že
se držíme mezi nejlepšími, a pozici
bychom chtěli ještě vylepšit. O vído hry nedostali. Poprvé v letošním kendu hostíme Pivín, který bychom
roce byli naši hráči ve vápně důraz- také chtěli porazit.“
nější než obránci soupeře. Přeju jim,
TJ Sokol Pivín
ať se co nejdříve zvednou, protože
SK Hranice „B“
by byla škoda, aby takový mančaft
0:5 (0:1)
opustil I.B třídu. Druhý poločas byl
zcela obrácený než první. Teoretic- Rozhodčí: Menšík – Jelínek, Milar.
ky jsme uhráli tolik bodů, co loni za Sestava Pivína: Dostál (50. P. Pacelý podzim i s předehrávkou. Měli velka) – R. Švéda, Nakládal (46. R.
bychom být v klidu, ale na druhou Pavelka), Novák, Cibulka – Šišma,
stranu jsem měl představu, že bude- P. Fialka, Tydlačka, Bartoník (75.
me hrát ve vyšších sférách tabulky.“ Kovařík) – Sedlák, Prášil. Trenér:
Pavel Zbožínek.
Sokol Slavonín
TJ Sokol Protivanov
Hodnocení trenéra Pivína Pavla
2:2 (1:1)
Zbožínka:
Branky Protivanova: M. Pospíšil, „Těžký terén, těžký soupeř. Hřiště
R. Sedlák. Rozhodčí: Vojáček – Ba- jsme měli hodně pod vodou, bylo
lún, Milar. Sestava Protivanova: R. to na hranici regulérnosti. A teď je
Vybíhal – Ženata, J. Vybíhal, Dvo- v hrozném stavu. Soupeř přijel se
řák, M. Bílek – Grulich, R. Sedlák, čtyřmi hráči z áčka a chtěl za každou
M. Pospíšil, Kropáč – F. Pospíšil, cenu hrát. Kluci bojovali, tři čtvrtě
utkání jsme hráli solidně, ale hosté
Nejedlý. Trenér: Libor Bílek.
měli dobře zorganizovanou obranu,
nepustili nás do žádné vážné šance
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
a vyhráli zaslouženě. Byli přesnější
„Byl to bojovný zápas, šance se stří- a za posledních dvacet minut nás
daly na naší i na jejich straně. Slavo- rozebrali. Přidali čtyři branky, naši
nín se kolem dvacáté minuty dostal hráči již fyzicky nestačili. Naše akce
do vedení., hned za deset minut jsme končily u vápna, nebo je zastavila
odpověděli, když se krásnou střelou kaluž. Pršelo celý zápas a teprve
z velkého vápna trefil Marek Pospí- po zápase začalo svítit sluníčko.
šil. Ve druhé půlce byl v šestnáctce Nechceme se na to ale vymlouvat.
faulován Radek Sedlák, sám penaltu Máme přes sebou další derby v Kosproměnil a poslal nás do vedení 2:1. telci, tak se musíme dát dohromady.
Na penalty jsem určil trojici hráčů a Naše hra nevypadala špatně.“
jeden z nich je právě Radek Sedlák.
SK Jesenec
Věřil si, šel na ni a dal ji. Od té doby
TJ Sokol Tovačov
je pravda, že nás Slavonín dvacet
2:6 (1:4)
minut drtil, ale dokázal z toho jen
vyrovnat a pak se už utkání dohrá- Branky Jesence: 31. a 65. J. Tivalo. Bod beru jako zasloužený a chý. Rozhodčí: Dokoupil – Svoze soupeřova hřiště de facto jako zil, Knoll. Sestava Jesence: Kýr
výhru.“
– Burian, Klicpera (15. Zajíček),
Laštůvka, Horák – Takáč, Čížek,
FC Kostelec na Hané
P. Mrňka (80. Z. Tichý), Tyl (84.
TJ Sokol Horní Moštěnice
P. Tichý starší) – J. Tichý, P. Tichý
4:1 (2:0)
mladší. Trenér: Josef Takáč.
Branky Kostelce na Hané: Hon 2,
Maška, Walter. Rozhodčí: Baďura
Hodnocení trenéra Jesence
– Grečmal, Kopecký. Sestava KosJosefa Takáče:
telce na Hané: J. Menšík – Baláš, „Nechytili jsme začátek zápasu,
Začal, Gréza, Merta – Chytil (60. hned z úvodní akce v první minutě
Vařeka), Walter, T. Menšík, Vyhlídal jsme dostali branku. V patnácté mi(46. Grepl) – Hon (70. Mori), Maš- nutě nám soupeř dal na 2:0, kluci se
ka. Trenér: Petr Walter.
ale nesložili a po půlhodině snížili.
O dvě minuty později jsme měli
Hodnocení trenéra Kostelce na
výhodu přímého kopu, míč směHané Petra Waltera:
řoval do branky, hráč ve zdi to ale
„Výsledek je pro hosty hodně krutý. tečoval rukou a asistent zvedl praV určitých fázích nás dost zatlačili, porek. Všichni jsme mysleli, že se
my jsme zejména v první půlce měli bude kopat penalta, ale nesmyslně
velkou kliku. Dali jsme dva góly odpískal ofsajd. V době rozehrávky
prakticky z ničeho, oni šli jednou měl přitom praporek dole. Asi jsou
sami na gólmana a jednou trefili z nová pravidla. Mančaft se tímto
trestňáku břevno. Kdybychom po rozložil, hosté nám dali další dvě
poločase prohrávali, nemohli by- branky a mohlo jich být ještě víc. O
chom říct ani půl slova. V prvních poločase jsem klukům řekl, že buminutách druhé půle nás také hodně deme hrát proti více než jedenácti,

řova. Co přineslo takové zlepšení
defenzivy?
„Všechny tréninky tenhle týden
jsme dost pracovali na bránění, ale až dalších pět šest zápasů
ukáže, jestli defenzivu dokážeme
zlepšit trvale. Mám strach, aby
kluci nezpychli a nezačali zase
hrát moc dopředu jako předtím. Je
potřeba zůstat na zemi a dál dodržovat to, co jsme si opakovaně
říkali, následně praktikovali v Porubě i dnes proti Havířovu. Jen tak
budeme sbírat další body.“
Změna tedy nastala v zodpovědnosti při hře dozadu?
„Určitě. Navíc se nám teď velice
dobře rozchytal Adam Vrba, což
musím zaklepat. (s úsměvem
tluče klouby prstů pravé ruky na
hlavu) Doufám, že mu forma ještě
nějakou dobu vydrží.“
Azet zatím všechny protivníky
válcoval. Jak cenné je vítězství
nad velkým favoritem?
„Dost z toho hlediska, že nám

zvedne sebevědomí. A také proto,
že ostatní celky s Havířovem nebodovaly a my ano. Tohle je pro
nás stoprocentně zisk navíc.“
Z pěti utkání máte dvanáct bodů a
jste druzí v tabulce, přitom od začátku soutěže řešíte potíže s kádrem
a došlo i k nečekané výměně vašeho
asistenta. Nejsou příznivé výsledky
za dané situace proti vší logice?
„Někdy to takhle chodí. V minulých
dvou sezonách jsme většinu soupeřů
přehráli i přestříleli díky ofenzivní síle
týmu. Teď, po odchodu řady opor,
nám bohužel taková kvalita chybí.
Proto jsme se museli přeorientovat
na obranné pojetí zezadu, což některým hráčům déle trvá. Dva roky byli
zvyklí moc nebránit a nyní musejí,
přizpůsobit se nové filozofii pro ně
není snadné. Navíc pořád čekáme,
jak to dopadne se čtyřmi kluky na
hostování z Olomouce, a kvůli tomu
máme velice úzký kádr. Zatím to fyzicky zvládáme, ale delší dobu a při
několika zraněních by nastaly vážné
problémy. Každopádně jsou naše
dobré dosavadní výsledky příjemným překvapením.“

Zápasové meníčko

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA:
10. kolo: Sigma Olomouc „B“ - 1.SK
Prostějov (neděle 14.10., 10.15, rozhodčí
Krasula – Vojkovský, Duda).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
10. kolo: Kralice - Troubky (sobota 13.10.,
15.00, Straka - Chládek, Hampl), Konice
- Šternberk (sobota 13.10., 15.00, Horák –
P. Dorušák, Polanský), Želatovice – Určice
(neděle 14.10., 15.00, Částečka – Horák,
Slota).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
10. kolo: Šumvald - Konice „B“ (neděle
14.10., 15.00, Hampl - Zemánek, Machala).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 13. října, 15.00: Haná
Prostějov - Bělkovice (Reich – Jar.
Šmíd, Fojtek), Bělotín - Klenovice na
Hané (neděle 14.10., 15.00, Koláček – K.
Pospíšil, Kulička), Plumlov - Bohuňovice
(Motlíček
Langhammer,
Kreif),
Čechovice - Kojetín (neděle 14.10., 15.00,
Dömisch - Kubíček, Januš).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 14. října, 15.00: Býškovice
- Vrchoslavice (neděle 14.10., 10.15, Štětka
- Kouřílek, Hohnová), Nezamyslice Jesenec (sobota 13.10., 15.00, K. Pospíšil
- Knop, OFS), Hranice „B“ – Mostkovice
(Kadaník - Oulehla, Baďura), Kostelec
na Hané - Pivín (sobota 13.10., 15.00,
Dokoupil - I. Antoníček, Slabý), Lipová Beňov (Lasovský - Krutovský, Vičar).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
10. kolo: Protivanov – Černovír (neděle 14.10.,

15.00, Majer – Dokoupil, Knoll).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
10. kolo: 1.SK Prostějov - Karviná (neděle
14.10., 10.15, Seidl - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
10. kolo: Slovácko - 1.SK Prostějov (sobota
13.10., 12.15, Možíš - Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
10. kolo: Slovácko - 1.SK Prostějov (sobota
13.10., 10.15, Zl KFS - Možíš, Zl KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - starší
dorost:
10. kolo: Velký Týnec - Konice (neděle
14.10. 10.30, Valouch - OFS, OFS), 1.FC
Viktorie Přerov - Čechovice (neděle 14.10.
10.00, Knop - OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS mladší dorost:
10. kolo: Velký Týnec - Konice (neděle
14.10. 12.30, Valouch), 1.FC Viktorie Přerov
- Čechovice (neděle 14.10. 12.15, Knop).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu - skupina
„B“:
10. kolo: Želatovice - Určice (neděle 14.10.,
12.30, OFS), Kostelec na Hané - Opatovice
(neděle 14.10., 11.00, Vachutka).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 14. října, 15.00: Zdětín
– Držovice, Čechovice „B“ - Určice „B“
(sobota 13.10., 15.00), Otaslavice - Kralice
„B“, Smržice - Otinoves, Brodek u Prostějova
- Hvozd, Vrahovice - Přemyslovice (sobota

13.10., 15.00), Haná Prostějov „B“ - Olšany,
Výšovice - 1.SK Prostějov „B“.
III. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 14. října, 15.00:
Dobromilice -Vícov, Zdětín „B“ - Němčice
nad Hanou (sobota 13.10., 15.00), Horní
Štěpánov - Ivaň, Pavlovice - Bedihošť, Tištín
- Ptení, Nezamyslice „B“ - Mostkovice „B“
(neděle 14.10., 10.00), Brodek u Konice
- Kostelec na Hané „B“, Vrahovice „B“ Pivín „B“.
IV. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 14. září, 15.00: Doloplazy
volno, Protivanov „B“ - Tvorovice (sobota
13.10., 15.00), Jesenec „B“ - Malé Hradisko,
Otaslavice „B“ - Plumlov „B“ (sobota 13.10.,
15.00), Želeč - Přemyslovice „B“, Kladky
- Skalka, Čechy pod Kosířem - Hrubčice
(sobota 13.10., 15.00), Biskupice - Brodek u
Prostějova „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
2. kolo: Němčice - Protivanov (neděle
14.10., 10.00), Smržice - Přemyslovice
(sobota 13.10., 10.45), Plumlov - Vrahovice
(neděle 14.10., 10.00), Dobromilice - Pivín
(sobota 13.10., 12.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
8. kolo: Kostelec na Hané - Mutěnice (neděle
14.10., 15.00, Běhal - Ol KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
10. kolo: Kohoutovice - Kostelec na Hané
„B“ (sobota 13.10., 15.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
vaši návštěvu!
-jim-

Basketbal

Basketbalisté Prostějova vstoupili do nové sezóny průměrně

NH OSTRAVA - BK PROSTĚJOV
89:72 (18:18, 40:30, 67:51)

Start ligy naznačil, že MLADÝ TÝM

střelba za 2b.: 38/23:37/23
trojky: 11:7
trestné hody: 15/10:17/7
doskoky: 41:30
osobní chyby:18:17

sestavy týmů
NH Ostrava: Wilson Jeremiah 19, Číž Adam 13, Greene Justin Pierre 13, Ames Rahsaan Edward 12, Stehlík Jan 9, Zbránek Filip 8, Gniadek Martin 7, Jurečka Luděk 4, Pelikán Rostislav 4, Lyčka Jan 0, Urbánek Adam 0
BK Prostějov: Bohačík Jaromír 14, Dufault Austin Lee 14,
Venta Matej 14, Švrdlík Kamil 12, Kohout Ondřej 5, Marko
Roman 5, Bratčenkov Vojtěch 2, Pandula Dušan 2, Polášek
Rudolf 2, Prášil Jaroslav 2

BK Prostějov-SLUNETA Ústí nad Labem
99:60 ( 18:14 45:30 70:40 )
trojky: 19/8:20/5
střelba za 2b: 51/32:44/15
trestné hody: 17/11:23/15
doskoky: 43:25
osobní chyby: 23:18
rozhodčí: Macela Miroslav, Kurz Vlastimil, Holubek Tomáš;

sestavy týmů
BK Prostějov: Dufault Austin Lee 20, Pandula Dušan 15,
Marko Roman 14, Venta Matej 14, Bohačík Jaromír 13, Švrdlík Kamil 9, Kohout Ondřej 8, Bratčenkov Vojtěch 6, Prášil
Jaroslav 0
BK Ústí nad Labem: Krakovič Jakub 16, Reese Brad Lee 16,
Nolen Albert King 13, Hrubý Tomáš 5, Tyrna Jaroslav 5, Hejl
Vladimír 2, Kudláček Kamil 2, Pištěcký Antonín 1, Dvořáček
Jan 0, Gavin Phillip Anthony 0, Koranda Jan 0, Slunečko Marek 0

koše Mattoni nbl v číslech:
1. KOLO: NH Ostrava - BK Prostějov 89:72 (18:18,
40:30, 67:51). Nejvíce bodů: Wilson 19, Greene a Číž po
13, Ames 12 - Venta, Dufault a J. Bohačík po 14, Švrdlík
12. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Nejezchleb. Trestné hody: 15/10 - 17/7. Fauly:
18:17. Trojky: 11:7 * Levice - Opava 86:76 (26:21, 46:38, 67:62). Nejvíce
bodů: Vojtek 13, Mrviš 11 - Blažek 19, Šiřina 11. Rozhodčí: Paulík, Matějek,
Večeřa. Trestné hody: 43/25 - 26/18. Fauly: 20:28. Trojky: 5:6 * ČEZ Basketball Nymburk - Svitavy 106:70 (27:28, 43:41, 69:54). Nejvíce bodů:
Sokolovský 17, Benda 14, Hruban 12 - Deloach 24, Mróz 13, Miloš 12. Rozhodčí: V. Lukeš, Znamínko, Kec. Trestné hody: 14/10 - 27/21. Fauly: 24:21.
Trojky: 8:3 * USK Praha - Kolín 80:75 (27:28, 43:41, 69:54). Nejvíce bodů:
Meno 23, Mareš 18, Votroubek 12 - Field 21, Machač 14, Bolds 12, Gonzalez
10. Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Galajda. Trestné hody: 26/19 - 17/15. Fauly: 22:28. Trojky: 5:6 * Ústí nad Labem - Pardubice 74:76 (26:18, 41:35,
57:51). Nejvíce bodů: Reese 22, Nolen 12, Tyrna 11, Krakovič 10 - Žabas 20,
Faifr 13, Muirhead 12. Rozhodčí: S. Kučera, Hošek, Kučerová. Trestné hody:
21/14 - 10/7. Trojky: 2:7. Fauly: 16:22 * Jindřichův Hradec - Chomutov
79:53 (22:8, 40:25, 60:42). Nejvíce bodů: Kramný 17, Dygrýn a Tomanec po
12, Zachrla 10 - Pecka 14, Staněk 12. Rozhodčí: Vyklický, Karásek, Baloun.
Trestné hody: 15/8 - 24/20. Fauly: 25:20. Trojky: 7:1.
2. KOLO: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 81:66 (21:26, 44:34,
62:49). Nejvíce bodů: Taputos 18, Benda a Pavkovič po 11 - Šotnar 16, Meno
15, Mareš 10. Rozhodčí: Macela, Vondráček, Baloun. Trestné hody: 18/10
- 27/17. Fauly: 23:18. Trojky: 13:3 * Levharti Chomutov – NH Ostrava
79:89 (30:17, 44:42, 66:63). Nejvíce bodů: Bosák 25, Pecka 19, Glover 11 Wilson a Číž po 15, Greene 14, Jurečka 13, Ames a Zbránek po 12. Rozhodčí:
Lukeš, Galajda, Karásek. Trestné hody: 17/9 - 27/19. Fauly: 20:20. Trojky:
6:10 * BC Kolín - Jindřichův Hradec 87:82 (14:23, 35:43, 54:65). Nejvíce bodů: Hubálek 21, Gonzalez 15, Zuzák a Machač po 12 - Tomanec 24,
Zachrla 14, Pavlík 10. Rozhodčí: Kučera, Znamínko, Benda. Trestné hody:
41/21 - 20/16. Fauly: 21:33. Trojky: 10:10 * Svitavy - Opava 55:84 (15:21,
31:35, 44:60). Nejvíce bodů: Deloach 15, Leško 9 - Blažek 18, Dokoupil 13,
Šiřina a Tóth po 12. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Nejezchleb. Trestné hody: 23/15
- 24/16. Fauly: 24:26. Trojky: 2:6 * BK Prostějov - Ústí nad Labem 99:60
(18:14, 45:30, 70:40). Nejvíce bodů: Default 20, Pandula 15, Venta a Marko
po 14, Bohačík 13 - Krakovič a Reese po 16, Nolen 13. Rozhodčí: Macela,
Kurz, Holubek. Trestné hody: 17/11 - 23/15. Fauly: 23:18. Trojky: 8:5 * BK
Pardubice – BK Děčín utkání se ve 3. minutě kvůli zranění hostujícího
Houšky nedohrálo

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 2. kole
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30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. října 2012

Tým

Z

V

P

ČEZ Basketball Nymburk
NH Ostrava
BK Lions Jindřichův Hradec
BK Prostějov
BK Opava
BC Kolín
USK Praha
Astrum Levice
BK JIP Pardubice
Levharti Chomutov
SLUNETA Ústí nad Labem
Tuři Svitavy
BK Děčín

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

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

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

Skore
187:136
178:151
161:140
171:149
160:141
162:162
146:156
86:76
76:74
132:168
134:175
125:190
0:0

Body

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

KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo, středa 10. října, 18.00 hodin: USK Praha - Tuři Svitavy (úterý 9.10., 18:00), Lions Jindřichův 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
4. kolo, sobota 13. října, 17.00 hodin: BK JIP Pardubice - BK Opava
(19:30), BK Prostějov - Astrum Levice (20:30), Levharti Chomutov
- BK Děčín, BC Kolín - SLUNETA Ústí nad Labem (17:45), ČEZ
Basketball Nymburk - NH Ostrava (pátek 12.10., 18:00), USK Praha
- Lions Jindřichův Hradec (17:30)

POTŘEBUJE KLID
Vysoká porážka a bezproblémové vítězství. Hned
dvě tváře na začátku nového soutěžního ročníku
ukázali basketbaloví Orli. Ostravský matný výkon
vystřídalo obranné probuzení proti Ústí nad Labem.
A s přibývajícími minutami byly k vidění také rychlé
akce, zakončené jednoduchými koši.
Prostějov/lv
„Z utkání jsem přitom měl obavy,
protože Ústí v prvním kole prohrálo
velice těsně s Pardubicemi. Doufám, že podobné výkony budeme
opakovat a odrazíme se k lepším
zítřkům,“ přeje si trenér Zbyněk
Choleva.
V ostravské hale se Hanáci trápili
v obraně a právě pod vlastním ko-

šem se dokázali po několika dnech
výrazně zlepšit. Inkasovali pouze
šedesát bodů a právě to byl základ
pozdějšího vysokého vítězství.
„Všichni hráči k tomu přispěli odstavováním soupeře od míče. Tak
bychom měli bojovat pravidelně,“
tvrdí kouč týmu.
Snaha o rychlý přechod do útoku
byla v obou případech vykoupená

poměrně vysokým počtem ztracených míčů. Podle Cholevy je zlepšení přechodové fáze otázkou času.
„V přípravě jsme nebyli kompletní
a ani na začátku ligy nemůžeme
kvůli zranění Pavla Slezáka trénovat v plné sestavě. To je znát. Přišel
nový rozehrávač a pivoti, chceme
hrát trošku jiné útoky a ty se prostě
musí natrénovat. Chce to svůj čas.“
Na začátku sezony Orli ale s přebytkem tréninkových jednotek počítat
nemůžou. Liga pokračuje už ve
středu a tým Prostějova hostuje na
horké půdě v Děčíně. V sobotním
televizním zápase pak přivítají nebezpečné slovenské Levice, které
vede bývalý trenér Orlů Peter Bálint.

Vstup do sezony se nepovedl. Ostrava byla lepší

Ostrava/lv – Pouze v první
desetiminutovce úvodního
utkání Mattoni NBL drželi basketbalisté Prostějova
krok s Novou hutí. Na ostravské palubovce ale postupně ztráceli půdu pod nohama
a museli se smířit s porážkou
72:89. Vstup do nové sezony
se hodně nepovedl.

V prvním zápase nového
soutěžního ročníku se trenér Zbyněk Choleva musel
obejít bez zraněného Pavla
Slezáka. Základní sestava
Bratčenkov, Venta, Dufault,
Švrdlík, Bohačík po dvou
trojkách rychle prohrávala
0:6, pak ale zabrala. Nejdříve se Hanákům podařilo vy-

rovnat a vzápětí šli do vedení
16:11. Domácí odpověděli
ještě do konce čtvrtiny a vyrovnali na 18:18. Od druhé
části střetnutí udávala tempo
Ostrava. Hostům dělaly největší problémy ztráty míče
a útočný doskok Nové huti,
která tak získávala druhé
střelecké pokusy. V závěru

poločasu se navíc z trojkového oblouku trefil Číž a zajistil svému týmu vedení 40:30.
Dvoucifernou ztrátu Orli nedokázali snížit ani po přestávce.
Své spoluhráče podporoval
výborným výkonem rozehrávač Venta, přesto jeho příspěvek obrat vývoje duelu nezařídil. V dresu soupeře se totiž

dařilo americké trojici Ames,
Wilson, Green, která dohromady zařídila téměř polovinu
ostravských bodů. V poslední
čtvrtině dokonce tým Prostějova prohrával o více než dvacet bodů a svoji ztrátu dokázal
mírně korigovat až ve chvíli,
kdy bylo o vítězi dávno rozhodnuto.

Ústí drželo krok pouze v první čtvrtině
Dpmácí prdemiéra Orlu skončila vysokým vítězstvím

Prostějov/lv – S půlhodinovým zpožděním kvůli havárii
na dálnici začalo utkání 2. kola
Mattoni NBL, v němž bylo
soupeřem Prostějova Ústí nad
Labem. Na výkonu domácích
se to vůbec neprojevilo. Orli
vyhráli vysoko 99:60 a připsali
si na své konto první vítězství
v soutěži.
Orli proměnili první dva útoky
a po dvou minutách vedli 5:0.
Svého soupeře pustili do vedení
pouze na chvíli v závěru úvodní
desetiminutovky. Za stavu 11:14
ale dostartovali svoji sérii 13:0

a v průběhu třinácté minuty poprvé získali dvouciferné vedení
(24:14). Od té doby Hanáci na
palubovce kralovali. Jejich soupeř se sice dostal až na rozdíl pěti
bodů, vyrovnání už však Orli ani
jednou nedovolili a v posledních
minutách poločasu opět přitlačili. Výsledkem bylo vedení 45:30
po dvaceti minutách.
Po návratu z kabiny se hráči Ústí
nestačili divit. Následující čtyři
minuty basketbalisté Prostějova
naprosto ovládli a natáhli svůj
náskok až na 60:32. Za celou
třetí čtvrtinu domácí inkasovali

pouze deset bodů a vedli o třicet
bodů.
Jednoznačná partie pokračovala
až do konce střetnutí. Hned pět
domácích hráčů se ve střelbě dostalo přes deset bodů. Defaultovi
k prvnímu double-double chyběl jediný doskok, Švrdlíkovi
zase jeden bod.
V posledních minutách se diváci
dožadovali populární stovky. Jejich přání v tomto případě zůstalo nevyslyšeno, přesto Orli dokázali napravit dojem z porážky
v Ostravě a získali do tabulky
dva body.

Očima trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
„Do utkání jsme dali hodně energie. V obraně se dařilo
zastavovat hráče soupeře. Podařilo se dobře rozložit minuty
mezi všechny hráče a každý se na vítězství podílel. Jsem
rád, že jsme se proti prvnímu zápasu dokázali zlepšit. Je to
povzbuzení do dalších zápasů.“

Roman Bednář (Sluneta Ústí nad Labem):
„Nepředvedli jsme výkon, který by nám dával naději na
vítězství. Tak lehce zřejmě Prostějov až do konce sezony
nevyhraje. Aktivní jsme byli pouze na začátku utkání.
V dalším průběhu hráči neměli zájem o dění na palubovce a
to si neumím vysvětlit.“

„Obrana byla výborná,“ pochvaloval si rozehrávač Venta
Prostějov - Kvalitním výkonem podpořil svůj tým ve
2. ligovém kole rozehrávač Matej Venta (na snímku). Kromě 14 bodů přidal také šest asistencí a vedl celou řadu útočných výpadů do obrany Ústí nad
Labem. Významně přispěl k vysokému vítězství
Orlů na domácí palubovce. „Bylo to úplně jiné než
v prvním zápase. Tak nějak si naše výkony představujeme,“ pochvaloval si Venta.
Ladislav Valný
Svého soupeře jste
prakticky nepustili do
hry. Od začátku marně dotahoval. Čím jste Ústí přehráli?
„Jednoznačně to bylo hrou
obrany. Dostali jsme pouze šedesát bodů a to je výborné. Tak
musíme hrát v každém zápase.
Stále platí, že zápasy se vyhrávají pod vlastním košem a to se
potvrdilo. Nejdříve jsme Ústí
zastavili pod naším košem a

postupně se nám začalo dařit
také při střelbě.“
V nové sestavě chybí
pod košem klasický
hráč na pozici pět. Přesto jste
protivníka porazili také na
doskoku. Jak se to podařilo?
„Máme trošku jiný tým než loni
a tomu se musí naše hra přizpůsobit. Chce to udržet v obraně
maximální soustředění, vypomáhat si a hledat ideální místa
pro doskok. Tím se dá nahradit
menší výška.“

Navíc každý obranný
doskok je možností vyrazit do brejku.
„To je věc, o kterou se chceme
pokoušet co nejvíce. Rychle
získat míč, vyrazit dopředu a
zakončit útok do rozhozené
obrany. Jsou to snadné koše.“
Jak bylo důležité, že jste
až na několik výjimek
stále vedli?
„Máme mladé hráče a pro jejich
pohodu je lepší, když vedeme.
Nejsou pod takovým tlakem a
více si dovolí. Hrají klidněji.“
V poločase hosté prohrávali o patnáct bodů
a utkání zabalili. Nebylo to
zbytečně brzy?
„Sám jsem si toho všimnul a
byl docela překvapený. Nevím, proč to taky bylo. V každém případě to není náš problém. My jsme vyhráli a to
jediné nás zajímá.“

Jak si vedly další týmy BK? Velmi úspěšně!
Prostějov/red - Své soutěže zahájili junioři, kadetky, mladší žákyně a starší minižačky a minižáci. Junioři obě svoje utkání zvládli na výbornou, kadetky
nejprve zaplatily nováčkovskou daň v utkání s Trutnovem, v neděli však dokázaly porazit USK Praha. Celý víkend byl ve znamení vítězných utkání, jedinou
prohru zaznamenaly kadetky.
BK Prostějov - Tesla Pardubice 64:58
oblastní přebor muži:
extraliga kadetky U17:
MEZ Postřelmov - BK Prostějov „B“
TJ OP Prostějov - KARA Trutnov
53:80 (17:25 26:42 40:55)
76:82 (14:23, 34:50 a 55:61)
dorostenecká
TJ OP Prostějov - USK Praha 66:65
liga junioři U19:
(21:20, 47:39, 56:55)
žákovská liga
BK Prostějov - SAM BŠM Brno 90:40

starší žáci U15:
BK Prostějov - NH Ostrava 86:58
(17:10 38:36 64:49)
Hranické panterky - TJ OP Prostějov
„B“ 30:75 a 38:90
žákovská liga mladší žačky U14:
TJ OP Prostějov - SBŠ Ostrava „B“
132:25 (39:4 72:10 108:17)

TJ OP Prostějov - SBŠ Ostrava 57:54
(12:10 19:23 30:41)
OP starší minižáci U13:
BK Prostějov - Slavia Kroměříž 70:42
a 52:20
OP starší minižačky U13:
TBS Přerov - TJ OP Prostějov 21:67
a 28:77

Sport
Výsledky a tabulky soutěží v malé kopané na Prostějovsku
2. okresní liga mužů 2012/13
Druhé kolo – hřiště Laškov: 1.FC Laškov – SK Kobra Kobeřice 3:2, 1.FC Betis Prostějov – FK Vrbátky 4:2, Vrbátky –
Kobeřice 4:4, Laškov – Betis PV 6:1. Rozhodčí Kučera. Hřiště
Víceměřice: FC LadziMil Čehovice – DD Sport Dubany B 0:5,
Čehovice – Mexico Víceměřice 2:5, SK Dřevnovice – DD Dubany B 4:1, Dřevnovice – Víceměřice 4:3. Rozhodčí Krátký.
1. Dřevnovice
3
1
0
17:9
10
2. DD Dubany B
3
0
1
18:7
9
3. Laškov
3
0
1
14:8
9
4. Víceměřice
2
0
2
18:14
6
5. Kobeřice
1
1
2
15:16
4
6. Vrbátky
1
1
2
11:16
4
7. Betis PV
1
0
3
7:21
3
8. Čehovice
0
1
3
7:16
1
3. okresní liga mužů 2012/13
Druhé kolo – hřiště Čehovice: FC LadziMil Čehovice B – Béci
Smržice 1:2, Smržice - 1.FC Betis Prostějov B 5:2, Čehovice B –
KMK Katastrofa Prostějov 0:3, Betis PV B – Katastrofa PV 1:4.
Rozhodčí Zatloukal. Hřiště Husovo náměstí Prostějov: FC Semos Juniors Hluchov – MK Medvědi Prostějov 2:3, J. Hluchov –
KRS Abrahám Prostějov 2:4, Medvědi PV – FC Zavadilka Prostějov 1:5, Abrahám PV – Zavadilka PV 2:3. Rozhodčí Lizna.
1. Katastrofa PV
4
0
0
15:4
12
2. Smržice
3
0
1
13:6
9
3. Zavadilka PV
3
0
1
16:11
9
4. Abrahám PV
2
0
2
15:7
6
5. J. Hluchov
2
0
2
11:9
6
6. Medvědi PV
1
1
2
9:16
4
7. Čehovice B
0
1
3
6:14
1
8. Betis PV B
0
0
4
5:23
0
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

Haná odjela z Náměště s prázdnou
SK Náměšť na Hané
- TJ Haná Prostějov 3:1 (0:1)
Branky: 66. Konečný, 68. V.
Šoupal, 79. T. Šoupal - 37.
Krupička. Rozhodčí: Přikryl
- Knoll, Valouch. Žluté karty:
Kvapil, Konečný - Krč, Strouhal. Diváků: 50.
Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Martin Kolář, Šindler,
Krč (86.Varga), Chum - Krupička, Mašík, Kolkop, Trnavský Strouhal (73. Zbožínek), Zatloukal. Trenér: Daniel Kolář
Náměšť na Hané/ol - K devátému kolu skupiny „B“
I.A třídy Olomouckého KFS
zajížděli fotbalisté TJ Haná
Prostějov na hřiště posledního
celku tabulky SK Náměšť na
Hané. Za stálého deště se obě
mužstva potýkala s těžkým
podmáčeným trávníkem.
Úvodní tlak domácích se hosté
snažili eliminovat kombinační
hrou, což se jim první půli dařilo. V 18. minutě zahrávali hosté
Krupičkou rohový kop, brankář
Běhal míč vyrazil před Mašíka
a ten pouze nastřelil domácího

obránce. Domácí se do první
větší šance dostali o pět minut
později, avšak tečovanou prudkou střelu Vojty Šoupala vyrazil
Pastyřík na roh. Prostějované byli
úspěšní až v 31. minutě, když na
trestný kop zahrávaný Kolkopem nejvýše vyskočil Krupička
a přehodil špatně vyběhnuvšího
gólmana Běhala - 0:1.
Ve druhém poločase déšť konečně ustal a obě mužstva pokračovala v nasazeném tempu.
Hanáci se dostali v úvodní
čtvrthodině do několika šancí, z
nichž největší zahodil v 57. minutě Strouhal, když po chybě
domácí obrany přestřelil Běhalovu branku. Domácí zahrozili v
61. minutě, ale střelu Konečného vyrazil Pastyřík na roh. V 66.
minutě však už bylo vyrovnáno.
Na centr z rohového kopu nejvýše vyskočil Konečný a hlavou
umístil míč k tyči – 1:1. Domácí
se stále více více osmělovali a
za necelé dvě minuty už vedli.
Po křídle unikl Vojta Šoupal a
střelou k tyči poslal Náměšť do
vedení - 2:1. Třetí hřebík do rakve dostali Hanáci v 79. minutě,
když pro změnu Tomáš Šoupal

utekl po křídle a zblízka prostřelil Pastyříka. Hosté mohli ještě
v samotném závěru snížit po
postupném útoku, ale Varga měl
vychýlenou mušku.
A tak v zápase dvou rozdílných
poločasů se nakonec radovali
domácí a hosté odjeli s prázdnou.

Pohledem trenérů
Tomáš JELÍNEK
- SK Náměšť na Hané:
„Náš typický zápas, kdy se trápíme směrem dopředu a děláme
chyby vzadu. Druhou půli jsme
zlepšili kombinaci a s přispěním
štěstí se nám to podařilo zvrátit.“
Daniel KOLÁŘ
- TJ Haná Prostějov:
„V prvním poločase se v hustém
dešti hrál vyrovnaný fotbal a my
po chybě domácího brankáře
šťastně vedli. Prvních dvacet
minut druhého poločasu jsme
zahájili náporem, vypracovali
si několik velice dobrých příležitostí, ale ani jednou při nich
netrefili bránu. Poté nás soupeř
potrestal dvěma slepenými góly,
z brejku později přidal i třetí a
zaslouženě pak zvítězil.“

Kostelečanky vydřely výhru i v jedenácti
Oslabenému “B”-týmu se nevedlo a na půdě lídra schytal debakl

Nezdenice, Kunštát, Kostelec
na Hané/jim – Strasti s velkou
marodkou přetrvávají. Trenéři ženského „áčka“ i „béčka“
Petr Merta s Mojmírem Drápalem mohli pro víkendové
zápasy počítat vždy jen s jedenáctkou hráček, přesto získali
tři body za jednu výhru. Dařilo se A-týmu, jenž v divizi sice
promarnil dvougólové vedení,
ale po faulu na Pitákovou rozhodla v nastaveném čase z penalty Lucie Tomešová.

„Áčko“ si výhru vzít nenechalo
Pouze jedenáct fotbalistek
odjelo s asistentem družstva
Mojmírem Drápalem k duelu
do Nezdenic. Ve výpravě chyběly stabilní gólmanky Monika
Mikešová s Martinou Křupkovu, do brány se tak po dlouhé
době postavila nyní především
útočnice Gabriela Řezníčková.
A vedla si úspěšně. Přestože
dvakrát inkasovala, vychytala
výhru 3:2.

První poločas vyšel mnohem
více hostujícím hráčkám, Kostelec se díky brankám Tomešové a Vykopalové ujal vedení
2:0. Ve druhé půli ale bylo znát,
že hosté nemohou střídat a domácím se podařilo manko srovnat. Z bodů se neradovali. Martina Pitáková i přes své zranění
vybojovala v poslední minutě
faul a pokutový kop proměnila
Lucie Tomešová v plný bodový
zisk ve prospěch Kostelce na
Hané.
„Byl to fyzicky velmi náročný
zápas, holky to odjezdily. Výborný výkon, dvě se nám ještě
zranily. Vzadu byly holky vynikající a vyzdvihl bych Gábinu Řezníčkovou. Zaskočila na
pozici gólmanky a chytila čtyři
tutovky. Výborná byla vpředu
Vykopalová, Urbanová, Adamová, své předvedly i Tomešová a
Pitáková. Celé družstvo makalo,
bylo to úžasné. Strhující zápas
do poslední vteřiny,“ svěřil se po
utkání kouč Mojmír Drápal.

Nyní se Kostelečanky představí doma, vysokou výhru proti
Holešovu se pokusí zopakovat
i proti Mutěnicím. Začíná se v
neděli ve tři odpoledne.

TJ Sokol Nezdenice
– FC Kostelec na Hané 2:3
(0:2)
Branky: Tomešová 2, Vykopalová
Rozhodčí: Gloser
Sestava Kostelce: Řezníčková – Sekaninová, Knápková,
Zapletalová, Hrazdilová – Hájková, Adamová, Urbanová,
Tomešová – Vykopalová, Pitáková. Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.
„Béčko“ hrálo bez gólmanky
S problémy se musel vypořádat
i B-tým. Na trávník vedoucího týmu okresního přeboru
zajížděl Petr Merta pouze s jedenáctkou fotbalistek, nebyla
mezi nimi ale ani jedna ze dvou
brankářek. První poločas tak s
rukavicemi strávila Haluzová,

druhý Zemanová. A oslabení,
nemožnost vystřídat i síla soupeře se na výsledku tvrdě projevily.
„Stále se potýkáme s velkou
marodkou, tento týden byl hodně kritický. Spousta holek hraje
dva zápasy za víkend a soupeř
nás první poločas dostal pod silný tlak,“ pustil se do hodnocení
kouč Kostelečanek Petr Merta.
Hned v desáté minutě prohrávaly hostující hráčky 0:2, následné zatažení a pasivitu soupeř potrestal dalšími brankami.
Změnu přineslo až malé poločasové promíchání rozestavení.
„Barču Adamovou jsem posunul na defenzivního záložníka,
Terku Horákovou jsem z útoku
stáhl do zálohy a hráli jsme na
jednoho hrotového útočníka.
Řekli jsme si, že musíme hrát
zodpovědně, ale aktivně. To
holky celkem plnily,“ chválil
Merta a pokračoval: „Dostávali jsme se i do zakončení, mrzí
mě ale rozmezí 80. a 84. minu-

ty, během něhož jsme dostali
tři góly. Na závěr jsme se zase
nekoncentrovali, ale bylo to rapidní zlepšení oproti prvnímu
poločasu.“
Z Kunštátu si tak kostelecké
fotbalistky přivezli jedenáctibrankový příděl a pokazili si
dosud pozitivní skóre. V sobotu
odpoledne čeká na Kostelečanky další utkání. Opět venku,
tentokrát ale na hřišti posledních Kohoutovic. Kouč Petr
Merta navíc počítá s tím, že už
konečně bude mít kompletnější
sestavu.

FK Kunštát
– FC Kostelec na Hané
„B“ 11:0 (7:0)
Sestava Kostelce „B“: Haluzová (46. Zemanová) – Pavlíčková, T. Kozlovská, Burgetová,
Drápalová – Hrazdilová, Knápková, Adamová, Zapletalová
– Zemanová (46. Haluzová),
Horáková. Trenéři: Petr Merta
a Mojmír Drápal.

Korfbalisté SK RG porazili obhájce titulu z Českých Budějovic!
Prostějov/peh - První říjnovou neděli se ve sportovní hale
zdejšího Reálného gymnázia
utkali hráči prostějovského
týmu s týmem Českých Budějovic v korfbalu. Tato jediná
kolektivní smíšená hra přilákala na čtyři desítky diváků,
kteří viděli zajímavé mače.

SK RG PROSTĚJOV
– ČESKÉ BUDĚJOVICE
13:18
Sestava: Ambrosová, Lešanská,
Šťastná, Zelinková, Lužný, Mynařík, Šnévajs, Tichý.
Hned v první minutě se vedení
ujali hosté. Přestože se domácímu týmu povedlo rychle vyrovnat, první poločas probíhal zcela
v režii hostujících Budějovic.
Skóre po první třicetiminutovce
dopadlo v neprospěch domácích

- 6:11. A i když druhý poločas
přinesl shodně devět úspěšných
střel na každé straně, vítězem
utkání seniorů se staly České
Budějovice výsledkem 13:18.
Hodnocení trenéra Jana
Mynaříka:
„Šlo o utkání rezervních hráčů
a účelem bylo hlavně rozehrát
mladší hráče, které čekalo extraligové utkání. Sice jsme neočekávali žádný velký úspěch, ale
výsledek nevidím jako tragédii.“

SK RG PROSTĚJOV
– ČESKÉ BUDĚJOVICE
20:16
Sestava: Ambrosová, Lešanská,
Nasadilová, Šťastná, Lužný,
Marek, Tichý, Uherka. Prostějovští ve žlutém se ujali vedení
už v první minutě zápasu zásahem jednoho z nejužitečnějších

Izraelská reprezentantka hanáckému klubu

vypomůže po dobu působení
v Champions League 2012/13

Dokončení ze strany 17
„V okamžiku, kdy se dlouhodobě zranila Šárka Melichárková,
jsme začali přemýšlet nad různými variantami možného doplnění kádru. A objevila se možnost,
že by alespoň na omezený čas
šlo získat nám všem dobře známou Aňu. Jako klub jsme se s ní
rozešli v dobrém, tudíž návrat
neznamenal problém pro ni ani
pro nás,“ vysvětlil hlavní trenér
VK Miroslav Čada.
Vzrůstem sice menší, ale velmi
průbojnou plejerku vítá zpět
všemi deseti. „Během dvou let,
kdy oblékala prostějovský dres,
podávala stabilně kvalitní výkony. A hlavně má bohaté mezinárodní zkušenosti, což budeme
v Champions League hodně
potřebovat. Annu jsme přivedli
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hlavně s vidinou posílení omlazeného kolektivu pro těžkou
základní skupinu Ligy mistryň,“
zdůraznil Čada.
Připravený kontrakt Velikiy
stvrdila podpisem v pátek 5.
října, smlouva prozatím platí
do posledního utkání grupy B
v nejprestižnějším evropském
poháru (11. prosince v Baku).
„Kdybychom však postoupili
do play off, spolupráci ještě prodloužíme,“ prozradil kouč. Do
přípravy se svým staronovým
družstvem se fanoušky oblíbená
Izraelka zapojí už v tomto týdnu.
„Přiletí v úterý 9. října, o den
později absolvuje první trénink.
A odcestuje s námi na turnaj do
San Rema, což je pro její zpětné
zabudování do mančaftu výborné,“ pravil Čada spokojeně.

hráčů domácího týmu - T. Marka
s číslem 14. Hosté sice odpověděli rychlým košem, ale domácím se povedlo uhájit vedení až
do konce první třicetiminutovky.
První poločas skončil vedením
prostějovského týmu čtyřbodovým náskokem - 14:10. Budějovičtí se ale nenechali zahanbit
a na úvod druhého poločasu překvapili domácí dvěma rychlými
koši. Prostějovský tým jim ale
nedovolil dorovnat skóre a čtyřbodový náskok si udržel až do
konce utkání. Trenér domácího
družstva Jan Mynařík tak mohl
být s výkonem svého týmu po
zásluze spokojen. Vstup do sezony se dle očekávání povedl.
Extraligový zápas v korfbalu na
půdě reálného gymnázia Prostějov skončil výsledkem 20:16
pro domácí borce.
Hodnocení trenéra Jana
Mynaříka:
„Jsem samozřejmě velmi spokojen. Ale vždy je co zlepšovat.

Například v útoku jsme to trochu
kazili, ale výhra je to, co se počítá. Jsou to tři body do tabulky.“
S výsledkem utkání byla spokojená i Jitka Šťastná, která hraje
za prostějovské korfbalist(k)y již
10. sezonu: „Je to úžasný sport,
hlavně kvůli tomu, že jde o smíšenou hru. To vytváří v týmu

skvělou atmosféru, která chytne
a už nepustí...“
Vstup do extraligové sezony
se povedl na jedničku dorosteneckému týmu SK RG, který
sympatickým výkonem dosáhl na skvělý výsledek 20:16,
jímž skolil obhájce titulu –
České Budějovice!

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
3
3
3
3

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Sportingbet.cz Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice

Hosté
Pitbulls Prostějov
Hanácká šipka Olomouc
Atlant Olomouc
Vetřelci Prostějov

BD BH LD LH
8
10
22
27
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
6
12
17
27

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

Body

1 Sportingbet.cz Olomouc

Tým

2

2

0

0

0

0

0

22:14

51:39

6

2 Pitbulls Prostějov

3

2

0

0

0

1

0

30:24

74:65

6

3 Dobří bobři Olomouc

3

1

1

0

0

1

0

33:22

80:54

5

4 Atlant Olomouc

2

1

1

0

0

0

0

22:15

52:34

5

5 Vetřelci Prostějov

3

1

0

0

1

1

0

26:29

61:72

4

6 Miagi Mohelnice

1

1

0

0

0

0

0

13:5

27:15

3



Kol V VP R PP P K Skóre

7 Zavadila o jedl. Čechovice

2

0

0

0

1

1

0

15:22

36:52

1

8 Poslanci Bělkovice-Lašťany

2

0

0

0

0

2

0

13:23

34:52

0

9 Hanácká šipka Olomouc

2

0

0

0

0

2

0

8:28

25:57

0

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
3
3
3
3
3
3

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

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

BD BH LD LH
14
4
29 10
8
10 19 24
10
8
23 21
15
3
32 14
5
13 12 26
přeloženo na 20.10.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Legy

BO

1 Darts Club Držovice

Kol V VP R PP P K Skóre
3

3

0

0

0

0

0

43:11

88:35

9

2 Jiřina Black Bears Prostějov

3

2

0

0

0

1

0

30:24

70:57

6

3 Mexičani Čelčice

3

2

0

0

0

1

0

23:31

58:73

6

4 Berini Ivanovice na Hané

2

1

1

0

0

0

0

23:14

52:32

5

5 O tečku Prostějov

3

1

1

0

0

1

0

25:30

60:71

5

6 Orli Kojetín

3

1

0

0

1

1

0

31:24

67:65

4

7 KRLEŠ Kralice na Hané

3

1

0

0

1

1

0

23:32

57:75

4

8 V Zeleném Prostějov

2

1

0

0

0

1

0

22:14

51:33

3

9 Asi Prostějov

3

1

0

0

0

2

0

29:25

68:54

3

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

3

1

0

0

0

2

0

21:33

55:75

3

11 Seniors Hamry

3

1

0

0

0

2

0

19:35

47:78

3

12 Rafani Čelčice

3

0

0

0

0

3

0

19:35

51:76

0

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
3 Fénix Prostějov
Hroši od Jedličky Čechovice
3 Němčická střela
Capa team U Jedličky Čechovice
3 Soběsuky 49
Twister Kroměříž
3 ŠK Brablenci Kojetín
Žabáci Ivanovice na Hané
3 U Žida Ivanovice na Hané Věčná žízeň Ivanovice na Hané

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
10 9 25
21
neznámo v době uzávěrky
15 3 30
11
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 ŠK Brablenci Kojetín

3

2

1

0

0

0

0

37:18

86:48

8

2 Fénix Prostějov

2

2

0

0

0

0

0

24:12

51:35

6

3 Němčická střela

3

1

1

0

0

1

0

25:30

62:73

5

4 Twister Kroměříž

2

1

0

0

1

0

0

26:11

57:33

4

5 Capa team U Jedl. Čechovice

3

1

0

0

1

1

0

26:29

63:71

4

6 Hroši od Jedličky Čechovice

2

1

0

0

0

1

0

23:13

54:39

3

7 Soběsuky 49

1

1

0

0

0

0

0

12:6

27:16

3

8 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

1

0

0

0

0

1

0

6:12

16:27

0



Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

9 Skalní Na Nové Doloplazy

1

0

0

0

0

1

0

6:12

14:30

0

10 U Žida Ivanovice na Hané

1

0

0

0

0

1

0

3:15

15:32

0

11 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

12 U kulaté báby Dobromilice

19

1

1

0

1

16 0

95:249

265:535

6

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

Juniorky VK získaly tři body, kadetky jich urvaly pět
Prostějov/son - Převážně
úspěšný vstup do extraligových soutěží 2012/13 mají za
sebou volejbalové mládežnice
VK AGEL Prostějov. Prapor
udržely hodně vysoko především kadetky, jež v obou zahajovacích duelech porazily
nebezpečnou Ostravu – jednou
těsně a podruhé jasně. Juniorky v úvodní bitvě zdolaly silné
Brno, bohužel odveta jednoznačně patřila soupeřkám.

Juniorky
VK Prostějov – SG Brno 3:1 (24,
21, -17, 20) a 0:3 (-23, -11, -14)
Sestava – první utkání: Gogová,
Lakomá, Missottenová, Růžičková, Chludová, Kolderová, libero

Uličná – Adamčíková, Koblerová, Přibylová. Druhé utkání:
Gogová, Lakomá, Missottenová,
Růžičková, Chludová, Kolderová, libero Uličná – Adamčíková,
Koblerová, Kříčková.
V hale Sportcentra DDM Hanačky napoprvé přemohly celek z jihomoravské metropole,
vyztužený o plejerky se zkušenostmi z extraligy žen. „Brno
dopředu proklamovalo, že tyhle
hráčky nebude v juniorské kategorii nasazovat, ale skutečnost
je a bude jiná. Nicméně i proti
takto silnému soupeři holky zahrály výborně, navzdory občasným hrubkám. Bojovaly s maximálním nasazením i velkou
chutí a všechny členky man-

čaftu odvedly to, co se od nich
čeká,“ potěšilo trenéra mladých
Agelek Jaroslava Matěje.
V odvetném mači už jeho svěřenkám došly psychické síly.
„Špatný vstup ještě dokázaly
stáhnout, jenže dvěma hroznými kiksy zbytečně ztratily koncovku zahajovacího setu a to
je zlomilo. Pak už žádná z nich
nebyla ochotná bojovat, zvednout hlavu, jít do toho a vyhecovat ostatní. Já tomu říkám, že
společně šly jako prasata na porážku. Taková odevzdanost mě
přitom mrzela hlavně u zkušených tahounek kolektivu, jež by
měly být schopné v krizi zavelet
a zabrat. Místo toho jsme hladce
podlehli, přičemž citelně chybě-

la jak první nahrávačka, tak třetí Naštěstí dokázaly zvládnout
blokařka,“ shrnul Matěj.
tiebreak, byť i v něm zprvu ztrácely. Soupeř přitom nebyl až tak
Kadetky
dobrý, spíš my jsme herně zůVK Prostějov – TJ Ostrava 3:2 stali za svými možnostmi vinou
(-20, 11, -24, 20, 12) a 3:0 (18, zmíněné nervozity, neplnění
15, 15)
taktických úkolů a vymýšlení
Sestava – první utkání: Go- hloupostí. Zaplaťpánbůh, že to
gová, Lakomá, Adamčíková, mělo za následek ztrátu jedinéStavinohová, Chludová, Přiby- ho bodu,“ oddechl si Matěj.
lová, libero Jetelová – Koble- Druhé střetnutí ovládla domárová, Meidlová. Druhé utkání: cí děvčata rozdílem dvou tříd.
Koblerová, Lakomá, Meidlová, „Povzbuzeny vydřeným úspěAdamčíková, Chludová, Přiby- chem holky po všech stránkách
lová, libero Kratochvílová.
zlepšily výkon a v odvetě OstTělocvična ZŠ Palackého v so- ravu doslova přejely. Jedinou
botu viděla nejprve téměř dvou- otázkou bylo, jak moc ji porazí.
hodinovou a velmi dramatickou Na tak kvalitní volejbal mají, za
řežbu. „Holky byly ze začát- druhý zápas je můžu pochváku nervózní, zvláště některé. lit,“ zdůraznil kouč.
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Exkluzivní interview s prostějovským vyslancem na mužském mistrovství světa v cyklistice

JAKUB FILIP: „ČEKAL JSEM TAK TROCHU TĚŽŠÍ ZÁVOD...“
Prostějov - Jakub Filip letos prožil zvláštní sezonu. Hned v
jejím úvodu se člen SKC Prostějov dostal do reprezentačního
výběru silničních cyklistů a mohl absolvovat několik kvalitně
obsazených závodů v zahraničí. Při předpokládaných hlavních vrcholech ho ale zastavila smůla. Jak na dráhovém mistrovství Evropy, tak na silnici bojoval s nemocí a zdálo se, že
letošek skončí zklamáním. Místo toho však přišlo třetí místo
to
na domácím Memoriálu Otmara Malečka i brněnském závoodě 500+1 kolo a velice překvapivá nominace na mistrovství
ví
světa jezdců do 23 let! Toho se jako vůbec první prostějovský
ký
závodník zúčastnil v polovině září a závod v nizozemském
m
Limburgu dokončil na 88. místě. Po návratu na Hanou pak
ak
poskytl Večerníku tento exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Máte za sebou účast na
špičkových dráhových
závodech i evropském šampionátu
na silnici. Bral jste mistrovství světa
jako ještě něco většího?
„Asi jsem větší akci nezažil, byl jsem
kousek od všech hvězd. Nervózní jsem
ale nebyl, dá se říct, že jsem vlastně na
to ani neměl čas...(úsměv) Přišlo mi, že
mistrovství světa bylo i jednodušší než
mistrovství Evropy. Na Evropě mi to
mělo sedět víc, ale teď to bylo lepší a
jelo se mi líp. Mezi Evropou a světem
navíc podle mě již není takový skok,
vždyť všichni medailisté byli pokaždé
shodně z Evropy.“
Jak vypadal váš program v
Nizozemsku?

„Doletěli jsme v pátek po poledni, po
jídle jsme šli krátce na kolo, pak už jen
en
večeře a spánek. V sobotu se jel náš
vat
závod a v neděli jsem se byl podívat
ek!
i na kategorii Elite. To byl zážitek!
ů a
Okruh měřil šestnáct kilometrů
dél
nebylo na něm tichého místa. Podél
hny
tratě plno diváků, dokonce na všechny
ste
kategorie. V některých místech jste
ylo
jako divák ani neviděl na silnici. Bylo
je hodně slyšet. Fandili všem, ať už
závodníci byli odkudkoliv.“
Přivezl jste si opravdu silný
ný
zážitek?
y i
„V pátek přijeli, stejně jako my
„eliťáci“. U jednoho stolu jsem tak
em
večeřel se Štybarem i Křižákem
(Roman Kreuziger - pozn. autora). Pro
bus
závod jsme navíc měli půjčený autobus
pit
od QuickStepu. Jen do něj nastoupit

kdo je
jakub filip
Rodák z Třebčína se narodil 31. července 1992. Cyklistika
ho lákala již odmalička, původně se však chtěl věnovat horským kolům. O žádném takto zaměřeném oddíle v blízkém
okolí ale nevěděl a tak se přihlásil do SKC Prostějov. Hned v
kadetech se zařadil mezi domácí špičku, v roce 2008 vyhrál
Přilbu Moravy i bodovačku dvojic na mistrovství republiky. Coby junior se zúčastnil dráhového mistrovství Evropy
i světa, stal se mistrem republiky ve stíhačce jednotlivců a
vicemistrem republiky ve sprintu i stíhačce družstev. Loni
absolvoval první sezonu v kategorii do třiadvaceti let a odvezl
si bramborovou medaili z mistrovství Evropy, letos svou účast zopakoval a krom toho
se probojoval i do české nominace na oba vrcholy své kategorie na silnici.

INZERCE

Český reprezentant a člen SKC Prostějov
j si nyní
y užije
j krátkýý odpočinek
bylo něco neskutečného. Máte tam
maséry, sprchy, mechaniky. Jako v
pětihvězdičkovém hotelu, jenom je
na kolech...(úsměv) Na šampionát
se navíc mělo přijet podívat dvě stě
tisíc lidí, to je neuvěřitelné. K tomu
jsem stál dva metry od mistra světa a
kolem mě chodili lidé, o nichž si jen
čtete v novinách nebo je vidíte
v televizi.“
Měl jste svého
favorita pro
závod Elite?
„Sázel jsem spíše
na Toma Boonena,
Gilbert toho letos zatím
moc nepředvedl,
ale zlato zůstalo
v Belgii (smích).
Boonen je technik
a předpokládal
jsem, že do cíle
dojede skupina
čtyřiceti padesáti lidí, kde
on na tom bude nejlépe.
Tak to bylo ve všech
závodech kromě žen,
kdy se oddělila asi jen
desítka. Jenže Gilbert
nastoupil a kilometr
a půl dojel sám. Pak
dojeli dva a pak teprve
skupina.“
Na startu
třiadvacítek jjste
byli
y celkem čtyři
y Češi.
Šli jste do závodu s jasnou
taktikou?
„Nebyl určen člověk, na něhož
bychom měli jet, ale když budeme
před cílem ve větším počtu, měli jsme
si pomoct. Já jsem se na to úplně necítil,
přestože se mi jelo dobře. Věděl jsem,
že poslední kolo se pojede tak rychle,
že bych při posledním kopci nebyl
vepředu. Zeptal jsem se Hirta, který na
tom měl být z nás výkonnostně nejlíp,
ale ten se taky necítil. Nabídl jsem se
ještě Hníkovi a dovezl jsem ho úplně
na čelo, abych mu připravil pozici před
posledním kopcem. Byl tam sjezd, asi
stodvacetistupňová zatáčka doleva a
kopec, po něm kilometr a půl do cíle.

„Pro závod jsme navíc měli půjčený autobus
od QuickStepu. Jen do něj nastoupit bylo něco
neskutečného. Máte tam maséry, sprchy, mechaniky.
Jako v pětihvězdičkovém hotelu, jenom je na kolech“

Mladý jezdec SKC Prostějov JAKUB FILIP
prožil na mistrovství světa i nevšední zážitek

Vjížděl kolem dvacátého
místa a tím můj úkol
skončil. Víc jsem
mu
j
pomoct nemohl. Říkal,
že na vrcholu kopce
byl do desátého místa,
jenže pak se toho ještě
hodně změnilo...“
Se svým výkonem
jste tedy mohl být
spokojen?
„Hlavně s tím, jak se
mi jelo. Vyladili jsme
výživu i vše ostatní a
jely se mi i kopce velmi
dobře. Věděl jsem ale,
že po stoosmdesáti
kilometrech na tom
někteří budou ještě
líp než já. Od Hníka
jsem čekal trošku víc,
já jsem dojel asi půl
minuty za skupinou.
Hodně sil jsem
vyplýtval, když jsem ho
táhl. Sice jen chvíli, ale vzalo to moc
sil. Myslím si, že on udělal lepší
výsledek, než by se povedl mně.
Byl to hodně poziční závod, často se
padalo.“
Zamlouvala se vám trať?
„Když jsem viděl profil před
závodem, tak jsem si myslel, že to
bude hodně těžký závod. Byly tam
dva kopce. Jeden táhlý a více než
kilometr dlouhý, druhý ´stojka´
přes půl kilometru. Foukalo nám ale
do zad, takže táhlý kopec jsme jeli
téměř padesátkou. Stojka byla horší,
ale celkově jsem čekal těžší závod.“
Kolegové z reprezentace
jsou členy zahraničních
stájí. Vyzvídal jste, jak to funguje
v jiných klubech?
„Hirt jezdil ještě letos v Česku, má ale
příslib, že by měl postoupit výš. Pepa
Černý má jít do Polska a slyšel jsem,
že je to hodně zajímavé. Jenže pro
ně občas smlouva nic neznamená. V
zahraničí je to náročné na cestování,
třeba Hirt jezdí do Vídně a odtud
během dvou měsíců snad desetkrát
letěl. Já to mám deset kilometrů od
domu a jsem tady hodně spokojený.
Klub by navíc měl jít ještě o kousek
výš, tak jsem zvědav na další sezonu.
Už se těším.“
INZERCE

Lídr. Jakub Filip se za výkony v trénincích i závodech dočkal nominace na
mistrovství světa “třiadvacetiletých”. V této kategorii dojel v nizozemském Limburgu na osmdesátém osmém místě.
Foto: archív SKC Prostějov
Byl to pro vás na nějakou
dobu poslední závod na
silni
silnici?
„Ještě minulou sobotu jsem jel
kritérium poblíž Vídně. O den dříve
jsem měl ale na dráze pád a kromě
lehčího otřesu mozku jsem si odnesl
i několik spálenin. Přes noc mi ruka
otekla a bolela na každé nerovnosti.
Byl jsem rád, že jsem dojel do cíle.
Naštěstí je už konec sezony. Nyní mě
ale čeká asi patnáct dní volna a po
něm zimní příprava. Jedeme na pět
dní do Beskyd a pak to vypukne úplně
naplno. Čím jsem starší, tím bych měl
víc jezdit jen na kole, třeba běh mě moc
neoslovuje. Chceme se pokusit o dvě
tři zahraniční šestidenní, pak bychom
měli začít závodit opět až v dubnu.“
Takže vám nyní začíná krátký
„veget“?
„Měli jsme slíbené tři týdny, nakonec
se to opět zredukovalo (smích). Dělám
autoškolu, jsem na jazykovce, máme
v plánu dva dny v Jeseníkách, ale
také na kole. Dovolenou nemám, ale
odpočinek bude. Ještě nevím, jak ho
naplním, ale asi u filmů... (smích)“
Jak tedy hodnotíte končící
sezonu, vaši druhou mezi
třiadvacítkáři?

„Tuto sezonu jsem měl smůlu na
nemoc. Na mistrovství Evropy jsem
se cítil dobře, myslím si, že jsem měl
i formu, ale někde jsem chytil angínu.
Možná v letadle, těžko říct. Byla
to prostě smůla. Očekával jsem od
letoška hodně, byl jsem moc zklamaný.
Nevyšla mi dráha, tam jsem si dělal
zálusk na medaili, doufal jsem v ni po
loňském úspěchu. Silniční mistrovství
světa ale bylo naopak hodně nečekané.
Díky závěru to není až tak špatná
sezona.“
Dá se říct, že jste smůlu
zlomil až na Grand Prix v
Prostějově?
„Možná se to zlomilo už při
kopcovitém závodu v Jeseníkách, to
mi dodalo sebevědomí. Ale fakt je, že
po Memoriálu Otmara Malečka se mi
jezdilo líp, hodně mi to pomohlo. A pak
hodně nečekané třetí místo na 500+1
kolo v Brně. Před poslední etapou
to vypadalo hodně slibně a povedlo
se. Na závodech v Německu jsem se
trochu lekl, že to nepůjde, ale to byl asi
strach. Necítil jsem se stoprocentně.“
S čím půjdete do přípravy na
nový ročník?
„Nechci stagnovat, přeju si, aby to bylo
ještě lepší. Chtěl bych jít výš a výš.“

