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Radnice zažila předvolební šok:

Primátor PIŠŤÁK
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KRAJI
HROZÍ
LEVICOVÁ
VLÁDA!
!
T
I
CHCE SKONČ
Prostějov/mik - Tomu se
snad ani nechce věřit.
Ale vězte, že je to
tak. Primátor statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák těsně
před startem krajských a senátních
voleb v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník
potvrdil to, o čem si vrabci
na věži radnice špitají už n
nějaký ten měsíc...
„Končím! Netvrdím, že to bude hned zítra, ale moje dny
ve funkci se krátí. A to myslím smrtelně vážně,“ svěřil
se nám v pátek třiasedmdesátiletý
nestor prostějovské
třiase
komunální politiky a víceméně tak stvrdil svá střeveřejj akce u příležitosti odhalení
deční slova z veřejné
maleb na hradbách ve Školní ulici. Tam před zraky
utr
mnoha svědků utrousil,
že jeho dny na radnici se
pomalu, ale jistě krátí. „Některé věci mě prostě
přestávají bavit...,“
bavit. osvětlil své rozhodnutí mnohoznačně.
s
Zatímco jeho spolustraníci
z ČSSD i kolegové
z koaliční ODS
OD jsou poměrně v šoku, v politických kul
kuloárech se okamžitě začalo hoprim
vořit o primátorově
nástupci. Kdo by jím
případně byl? Nejčastěji se skloňují jména
Raš
Aleny Raškové
a Pavla Holíka. Ale pozor,
ve hře je i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Al Mačák! Ten by ale křeslo na
kraji musel vy
vyměnit za to primátorské...
primát
Zpověď primátora
Miroslava Pišťáka, ohlasy komunálních politiků
pol
na jeho osobní rozpolopodrobnost čtěte na straně 6!
žení a další podrobnosti

Kdo ho nahradí?
Rašková, Mačák
nebo Holík...

Co se děje?! Primátor Miroslav
Pišťák se Večerníku svěřil se svým
trápením a rozhodnutím skončit ve
své funkci... Foto: archiv Večerníku

O Senát ČR se porvou Sekaninová a Šlambor
PROSTĚJOV
BUDE MÍT
10 ZASTUPITELŮ

Foto: Michal Kadlec

„To je na emigraci!“
hlesl L. Županič

SERVIS VOLBY 2012
STRANY
Podrobné zpravodajství z průběhu voleb,
7 AŽ 10
kompletní výsledky, bezprostřední ohlasy
i předpokládaný povolební scénář na politické scéně.

WATERLOO
KANDIDÁTŮ
PRAVICE

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008

2

www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz

W
Wolkerova
olkerova 3
37,
7, P
PV
V
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Chtěli půjčit z kasy!
Přesně před týdnem v pondělí
po poledni vešla skupinka mladíků ve věku okolo dvaceti let
do prodejny a žádala o půjčku
peněz z kasy. Po zamítnutí jejich žádosti spoluobčané snědé
pleti odešli. Hlídka po příjezdu
na místo provedla kontrolu
okolí, ale zmíněné osoby neobjevila. K protiprávnímu jednání sice nedošlo, ale preventivně
upozorňujeme na obezřetnost
personálu v provozovnách.

SMRŽICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ: spáleniště

si prohlédli i Pražáci! Co specialisté našli?
Případ ničivého požáru domu ve Smržicích, o
němž Večerník již dvakrát podrobně informoval, se
i nadále velmi pečlivě prověřuje. A to není pouhá
fráze, kterou se policisté často kasají. Podle ověřeného zdroje Večerníku byli na spáleniště domu rodiny Finkových pozváni i specialisté z Technického
ústavu v Praze! Co v popelem zasypaných ruinách
domu našli? To zatím nikdo nechce prozradit...
Smržice, Olomouc/mik

Se značkou na rameni
Předminulý pátek v pět hodin
ráno zjistili strážníci pomocí
kamer dva mladíky, kteří nesli
na ramenou dopravní značku. Autohlídka je zadržela na
křižovatce ulic Budovcova a
Lužická. Dotyční sdělili, že
značka ležela demontovaná na
blízkém staveništi, kde se provádí oprava komunikace. Pro
tentokrát byla věc vyřešena
domluvou, oba pánové vrátili
značku zpět na původní místo.

Z práce na záchytku
V podvečerních hodinách pátého října vyjížděli strážníci
k obchodnímu domu na ulici
Anenská. Muž ležel na pozemní komunikaci, hlídce vypověděl, že pouze odpočívá. Po
práci totiž vypil větší množství
alkoholu. Strážníci dohlédli na
jeho odchod z tohoto nevhodného místa pro odpočinek.
Ovšem šestatřicetiletý chlapík
se vrávorajícím krokem dokázal přesunout pouze o několik
desítek metrů. Nato upadl na
záda, zůstal ležet a ze svých kapes vyhazoval odpadky. Vstát
odmítal. Při dechové zkoušce
mu byly naměřeny tři promile.
Nezbývalo jiné řešení než jeho
převoz na záchytnou stanici do
Olomouce.

Koš na balkóně
Předminulou sobotu po sedmé
hodině ranní nahlásila žena
na linku 156 nález odpadkového koše na svém balkóně.
Strážníci zjistili, že nádoba je
zavěšena na odtokové trubici
lodžie. Koš sundali a převezli
do firmy ASA, neboť místo,
odkud ho neznámá osoba vzala, se najít nepodařilo.

Utekl ochrance
V sobotu šestého října spatřila prodavačka v obchodním
domě muže, jak si pod triko
schoval čokoládu za osmdesát korun a bez placení prošel
pokladní zónou. Zde ho zastavil pracovník bezpečnostní
agentury. Toho podezřelý odstrčil a vyběhl ven. I přesto, že
ochranka ho doběhla, podařilo
se muži vysmeknout a utéci
neznámo kam. To mu ale nebude nic platné, v obchodě byl
známou postavičkou, která i v
minulosti kradla.
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Povolání speciálního týmu až
z Prahy může v někom vzbuzovat dojem, že na požáru
drahé vily rodiny Finkových
v ulici Olší ve Smržicích je něco
tajemného a složitě odhalitelného. Jak hasičští, tak policejní vyšetřovatelé nyní ohledně příčiny
ničivého požáru mlčí. „V současnosti byly veškeré odebrané
vzorky a stopy z místa požáru
odeslány na expertízu do odbor-

ného ústavu. Než obdržíme výsledky, nebudeme zveřejňovat
žádné spekulace. Samozřejmě
pracujeme s několika verzemi
možných příčin požáru, vyloučit
nemůžeme technickou závadu
ani cizí zavinění,“ řekl Večerníku Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
To mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák byl přece
jen o něco sdílnější, přesto
i on se vyvaroval jakýchkoliv předčasných soudů. „Jsme

Snad pomohli. Vyhořelý dům rodiny Finkových si pod lupou prohlédli i specialisté z Technického ústavu v Praze. Koláž Večerníku
opravdu závislí na výsledcích
odborných zkoumání. Mohu
prozradit navíc snad jen to, že
z důvodu co nejkvalitnějšího zajištění stop byli na místo
požáru přivoláni specialisté

z Technického ústavu v Praze,“
uvedl Zdeněk Hošák.
Smržicemi stále kolují drby, že
Finkovi si svůj luxusní dům, ve
kterém požár napáchal sedmimilionovou škodu, zapálili sami

kvůli pojistce. To ovšem minulý
týden Aloisie Finková se synem Jaroslavem v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník rázně
odmítla. Podle Smržických objevili hasiči na spáleništi celkem
čtyři ohniska požáru, což by
vylučovalo technickou závadu.
„Panebože, lidi toho napovídají!
Už krátce po požáru jsem musel
médiím vyvracet několik podobných fám. Například i tu, že
v domě uhořeli nějací lidé. Jsou
to nesmysly,“ uzavřel naši páteční debatu mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje Zdeněk Hošák.
Jestli specialisté z Prahy v ruinách spáleného domu našli
něco objevného, zůstává zatím
tajemstvím. Večerník ale případ
pečlivě sleduje a obdrželi jsme
zprávu, že do dvou týdnů by
měly být známy první výsledky
odborných expertíz.

U kostela padla FACKA, muž mlátil družku

Prostějov/mik - Předminulou neděli řešili
strážníci v nočních hodinách spor dvou partnerů. Muž na ulici vlepil
své družce nefalšovanou
facku, napadená žena
ho pak ale odmítla zažalovat.

„V neděli sedmého října několik minut po půlnoci bylo
přijato na linku 156 oznámení o napadání ženy mužem
před restaurací v blízkosti
kostela na Petrském náměstí.
Hlídka při příjezdu na místo
spatřila sklánějícího se muže
nad ženou, který jí uštědřil

facku,“ prozradila Večerníku
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Jak se situace v Petrského
kostela vyvíjela dál? „Po
tomto aktu si muž povšiml
vystupujících strážníků z
vozu a ihned od své partnerky odstoupil. Po výzvě

Panebože, DALŠÍ LOUPEŽ!
Cikáni u rybníka zkopali a okradli muže

Prostějov/mik - Případy nejzávažnějších trestných činů se
v Prostějově povážlivě množí.
Lupiči násilím, často i se zbraněmi v rukách okrádají obsluhy barů, ale i občany přímo na
ulicích. Přitom už dlouho nepamatujeme tolik neobjasněných
loupeží, jako je tomu v současnosti. Nejnovějším trestným
činem je přepadení čtyřicetiletého muže dvojicí cikánů u
drozdovického rybníka!
„Trestného činu loupeže se dopustili dva dosud neznámí pachatelé snědé pleti, kteří ve středu
desátého října deset minut před
desátou hodinou na ulici Na Hrázi v Prostějově fyzicky napadli

čtyřicetiletého muže. Útočníci
povalili poškozeného na zem,
kde do něho kopali. Jeden z pachatelů napadeného prohledal a
vybral z jeho kapes všechny věci,
které poházel po zemi,“ popsal
úděsné chování dvou vyvrhelů
společnosti Josef Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Hned nato tito grázlové muži
odcizili peněženku s finanční
hotovostí ve výši 2 200 korun a
osobními doklady. „Napadený
muž vyhledal lékařské ošetření
v prostějovské nemocnici, kdy
utrpěl drobná poranění v oblasti
obličeje a krku. Celý případ je
stále v šetření a policisté po pachatelích intenzivně pátrají. Za

ze soudní síně...

tento čin hrozí útočníkům trest
odnětí svobody na dvě léta až
deset let,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
Pozdně večerní loupež proběhla
zřejmě v tichosti, protože obyvatelé ulice Na Hrázi si ničeho
podezřelého nevšimli. „Nikdo o
pomoc nekřičel, to bych slyšel.
Díval jsem se v tu dobu na televizi a pak jsem si jen z okna všiml,
jak přijela dvě policejní auta a
sanitka...,“ pokrčil rameny muž z
domu naproti rybníku.
Pokud si ale někdo přece
jen něčeho všimnul, nechť
kontaktuje Policii ČR na
známé bezplatné lince 158!

k prokázání totožnosti si
klekl na kolena, ruce dal za
hlavu a odmítal komunikovat,“ pokračovala tisková
mluvčí Městské policie v
Prostějově.A jak už to ale
tak dost často chodí, násilím
trpící žena trpěla i po skončení útoku. K výpovědi totiž

nenašla dost odvahy... „Dvaatřicetiletá žena se odmítala
k věci vyjádřit s tím, že se
jedná o jejího druha. O rok
starší útočník byl předveden
na Policii ČR, pak byla celá
událost postoupena správnímu orgánu,“ dodala Jana
Adámková.

Policie vyhmátla mladíka,

pěstoval MARIHUANU
Pavlovice u Kojetína/mik Už to mnoho lidí ani moc nepřekvapí... Marihuanu dnes
pěstuje v různém množství
kdekdo, proto není divu, že
policie často odhalí další a
další pěstírnu této drogy. Stejně tak se stalo i minulý čtvrtek, kdy policejní komando
vtrhlo do rodinného domu v
Pavlovicích u Kojetína...
„Z trestného činu nedovolené
výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními
látkami je podezřelý sedmadvacetiletý muž z Prostějovska,
který od června do dnešní doby
na zahradě domu v Pavlovicích
u Kojetína nedovoleně pěs-

toval rostliny konopí setého,
ze kterých následně využíval
látku k toxikománii,“ prozradil Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Ve čtvrtek kolem
deváté hodiny dopoledne policisté z prostějovské kriminální
služby muže zadrželi. Policisté
provedli domovní prohlídku a
vyzvali podezřelého k dobrovolnému vydání drogy. Zajištěná marihuana byla odeslána
k odbornému zkoumání na
Odbor kriminalistické techniky
a expertíz ve Frýdku-Místku.
Muži hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ dodal
Bednařík.

Od doktora pěšky
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
ý
ve středu desátého
října v odpoledních hodinách na
ulici
Mathonova
v Prostějově před poliklinikou odcizil ze stojanu dvě
treekingová jízdní kola.
Celkově majitelům způsobil
škodu kolem 23 000 korun.

Přišla o šrajtofli
V pátek mezi čtvrtou a půl
pátou odpoledne v obchodním domě na ulici Okružní
v Prostějově nebo na parkovišti odcizil neznámý pachatel devětatřicetileté ženě
peněženku. Z kabelky, kterou
nesla přes rameno, jí v nestřeženém okamžiku vytáhl
peněženku s osobními doklay, platební
p
dy,
kartou a ppenězi.
Žena přišla o věci v hodnotě
2 500 korun.

Miny pod bagrem!
V pondělí osmého října
před osmnáctou hodinou při
provádění zemních prací v
areálu vojenských kasáren
v Letecké nalezl bagrista
vojenskou munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se
jedná o školní protitankové
miny. Cvičnou munici zajistil
a převezl k likvidaci. K ohrožení na životech nebo majetku nedošlo.

Kola z „Metel“
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který předminulý týden z
chodby domu v Otaslavicích
na Prostějovsku odcizil dvě
jízdní kola. Tímto jednáním
tak způsobil celkově škodu
kolem 12 000 korun.

Kotvy jsou fuč
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel, který na začátku října
v areálu společnosti Tomi-Remont na ulici Hybešova
v Prostějově odcizil z palet
sto kusů odložených železných kotev na betonové
pražce. Celkově způsobil
škodu kolem 80 000 korun.

PROVOZOVALI „SANDONORIKO“, TEĎ SE TOPÍ V DLUZÍCH!
Gabriela Vozihnojová měla svoji firmu převést na „bílého koně“...

Gabriela Vozihnojová
Foto: facebook.com

Prostějov/mls - Známí
prostějovští podnikatelé manželé Petr a Gabriela
Vozihnojovi - už několik let
všestranně
zaměstnávají
především exekutory i hospodářskou kriminálku. Ve
čtvrtek se Gabriela Vozihnojová ocitla před prostějovským soudem kvůli převodu
své krachující společnosti

Gamipe na takzvaného „bílého koně“. Zajímavé je, že
na hřbetě téže osoby skončila i někdejší známá prostějovská realitní kancelář
Recom...
Blahobytně
vyhlížejícím
manželům Petrovi a Gabriele
Vozihnojovým se dlouhodobě nedaří. Někdejší majitelé
populárního klubu Sando-

noriko u zimního stadionu v
Prostějově, nájemníci prvorepublikové vily v Hamrách či
provozovatelé hned několika
prostějovských barů a restaurací se nyní až po uši topí v
dluzích. Legendární prostějovská diskotéka, kam ve své
době chodila většina mladých
a kterou kdysi provozovali,
jim za záhadných okolností

po kvartetu hledaných

vyhořela. Podle některých
přímých svědků měly tehdy
uprostřed tanečního parketu
„čistě náhodou“ stát dvě velké plynové bomby, které jen
shodou okolností nevybuchly! Výčet dalších podnikatelských neúspěchů partnerské
dvojice je opravdu hodně
dlouhý...
(dokončení na straně 6)

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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Prostějov/mik

inzerce

ČERNÁ KRONIKA

Konzulant
Charakteristika:
'ORXKRGREê
NOLHQWVNêVHUYLV
SURVWiYDMtFtNOLHQW\

ZDENĚK DOČKAL

ALOIS PETRŽELA

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ

LADISLAV DOSTÁL

se narodil 12. července 1984
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 12. října
2012. Jeho zdánlivé stáří je 28
let a měří mezi 170 až 175 centimetry. Další údaje o jeho osobě v policejní databázi chybí.

se narodil 3. května 1947 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27.
září 2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 65 do 70 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, černé vlasy a nosí knír.

se narodila 19. srpna 1970 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už dne 20.
července 2009. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 45
let a měří 168 centimetrů. Má
modré oči a plavé blond vlasy.

se narodil 4. července 1968 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už dne 29. září
2008. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 40 do 42 let a měří
180 centimetrů. Má střední postavu a hnědé vlasy s pleší.
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Olomoucká se ZASE UZAVŘE ANONYM: na městském úřadu v Kostelci

prodávají PANČOVANÝ CHLAST!

UŽ OD ČTVRTKA

Připravte se na to! Od čtvrtka bude Olomoucká ulice ve směru od Vápenice po železniční přejezd
na čtyři dny uzavřena.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Dopravu v
Prostějově čekají tento týden vskutku krušné okamžiky. Už od čtvrtka totiž bude
kvůli rekonstrukci vozovky
na čtyři dny uzavřen úsek
Olomoucké ulice ve směru
od Vápenice až po železniční
přejezd. Uzavírka této frekventované komunikace má
trvat do nedělního večera.
„Ve dnech 18. až 21. října
2012 bude uzavřena silnice
ve zmíněném úseku v Olomoucké ulici. Křižovatka
s ulicemi Sladkovského a
Barákova a přejezd budou

však průjezdné,“ potvrdila
informace Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu
města Prostějova. Jak dodala, objízdná trasa bude
vedena po ulicích Vápenice,
Kostelecká, Martinákova a
Sladkovského. Autobusům
bude ve čtvrtek a pátek průjezd umožněn. O víkendu
pak bude objízdná trasa pro
autobusy vedena Českobratrskou ulicí.
Důvodem uzavírky je další
část frézování starého povrchu silnice a pokládání
nového s tím, že později

?

„Je to nesmysl,“ tvrdí starosta i policie

dojde na vybudování odbočovacího pruhu ve směru z
Olomoucké na Vápenici.
„Před dvěma týdny už proběhla první etapa rekonstrukce povrchu vozovky
a uzavřena byla část Olomoucké ulice od železničního přejezdu po most přes
Hloučelu. Řidiči měli trpělivost, k dopravnímu kolapsu
až na malé výjimky nedošlo.
Věřím, že tomu tak bude i
tento týden,“ uvedl k uzavírce Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Redakce Večerníku obdržela v minulých dnech anonymní dopis. Většinou se podobnými nepodepsanými cáry papíru nezabýváme, ale nyní jsme se rozhodli udělat výjimku a informaci prověřit. Neznámá
osoba totiž upozorňovala na prodej pančovaného
alkoholu přímo na Městském úřadu v Kostelci na
Hané! Jak se však ukázalo, žádné takové zvěsti se
nepotvrdily a s největší pravděpodobností se tedy
jedná o čirou pomluvu...
Prostějov,
Kostelec na Hané/mik
„Policie České republiky vyšetřuje prodej pančovaného
alkoholu na Městském úřadu
v Kostelci na Hané. A není to
tak dlouho, co se i mně dostala do rukou láhev rumu právě
od prodejkyně tohoto panče
paní Kmentové, která pracuje
na zmíněném úřadu. Již cena a
barva rumu mi připadaly podivné. Proto jsem se vám rozhodla
napsat. Není mi lhostejné, že se
závadný alkohol prodává na takovém místě, kde by to nikdo

nečekal,“ uvádí se doslova v
dopise, který jistá osoba poslala
na adresu redakce. Bohužel od
neznámého pisatele...
Rozhodli jsme se i tak kontaktovat starostu Kostelce na Hané Ladislava Hynka i samotnou Jaroslavu Kmentovou, která na úřadu
pracuje jako účetní. „No, to je pro
mě šok! To se mi nějak nezdá a
o nějakém prodeji pančovaného
alkoholu na úřadu naprosto nic
nevím. Mám teď dost starostí s
chodem města, a teď tohle...,“ nechtěl věřit vlastním uším Ladislav
Hynek. „To bude ale nesmysl!
Víte, jak to chodí, někdo se chce

někomu pomstít, a tak práskne
takovou blbost. A ještě k tomu
novinářům...,“ dodal rozpolcený
starosta Kostelce na Hané.
Zkontaktovali jsme pochopitelně i samotnou úřednici. „Proboha, to není pravda! Nikdy jsem
žádný alkohol nikomu neprodávala a na úřadě už vůbec ne.
Já osobně si sama tu a tam koupím pro rodinu slivovici, ale od
ověřených a známých prodejců.
Jenom teď přemýšlím, kdo a zaa
co se mi teď chce mstít, že si na
mně dokáže vymyslet takovou
ou
věc,“ reagovala na naše upozornění o anonymním dopise Jaroslava Kmentová.
Skutečnost, že anonymní udání je nesmysl, nám potvrdil i
mluvčí prostějovské policie.
„Žádný podnět ohledně nelegálního prodeje pančovaného
alkoholu na Městském úřadu
v Kostelci na Hané nešetříme.
Podobných anonymů obdržela
policie v Prostějově v době největšího rozmachu známé kauzy smrtícího alkoholu několik.

Ilustrační koláž

Všechny jsme prověřili a všechny se ukázaly jako neopodstatněné,“ prozradil Večerníku Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově s tím, že za vším
visí jen a pouze osobní podněty.
„Podobnými způsoby si většinou
někdo vyřizuje osobní účty s cílem toho dotyčného poškodit...,“
uvedl.

Výstavba nových bytů v Prostějově DRAMATICKY KLESÁ
Dávno pryč jsou doby, kdy výstavba bytů
byla jedním z prvořadých a přímo ideologických úkolů jedné politické strany v totalitním režimu. Přestože komunisté před
rokem 1989 stavěli jeden panelák za druhým
a přitom stále převládal katastrofální nedostatek bytů, dnes je situace přesně opačná.
Bytových domů se staví čím dál tím méně a i
tak je volných bytů tolik, že si můžete vybrat.
Stačí jen maličkost - buď mít dostatek peněz,
nebo šanci dosáhnout na hypotéku...
Prostějov/mik
Jak vyplývá z uvedeného grafu, zatímco například v roce
2007 se jen v Prostějově dokončilo 415 bytů, loni jich bylo
pouze 245 a rok předtím 289...
„Nedávno jsem se oženil a před
Vánoci čekáme rodinu. Bydlím
se ženou stále u jejích rodičů,
přestože už dávno jsme chtěli
žít samostatně. Má to ale jeden
háček, máme našetřeno jen
pár desítek tisíc korun, hypotéku nám žádná banka nedá,
protože já jsem momentálně
bez práce a žena pracuje jako
pokladní za devět tisíc hrubého.
Šance získat byt je tak pro nás
naprosto nereálná...,“ postěžoval si Večerníku jeden z mladých Prostějovanů.
Situace s byty v Prostějově
je opravdu zvláštní. Staví se
jich tudíž čím dál tím méně,

přesto je jich spousta volných
a soukromým stavitelům se
jen hodně ztěžka daří, obsadit
je novými nájemníky. „Jednoznačně jsem přesvědčena,
že trh s byty je v Prostějově
naprosto přesycen. Podívejte
se, kolik je jich volných a nikdo je nechce! Vždyť jen jaká
široká je nabídka ve Večerníku? V Olomoucké ulici postavila soukromá firma zbrusu
nový dům a dnes je z poloviny
prázdný... Podobná situace
je v Plumlovské, Mlýnské či
Krasické, a to se ještě v současnosti staví okolo stovky nových bytů ve Fanderlíkově ulici. Taková poptávka po bytech
jako před deseti nebo patnácti
lety ale dnes už není. Snad
je to tím, že finanční krize se
dotkla každého. A kdo peníze
má, ten si staví vlastní bydlení,
například ve formě rodinného

„Jsem přesvědčena, že trh s byty je už nasycen. Podívejte, kolik jich je volných?
Není o ně zájem,“ míní náměstkyně primátora statutárního města Alena Rašková
dokončené byty
v Olomouckém kraji
během roku 2011
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

postarat o sociálně slabší
občany, kteří se neobejdou
bez cizí pomoci. „Naší velkou
aktivitou, co se týká výstavby
bytů, byla plánovaná realizace
pečovatelskou
domu s pečovatel
lsk
s ou službou
v lokalitě na sídlišti Západ, a
to za prodejnou Lidl, kde je
v současnosti pole. Požádali
Začarovaný kruh. Volných bytů je v Prostějově více než dost, přestože jejich výstavba stále klesá. Soukromí
investoři či realitní makléři lákají lidi na jejich koupi, mnohdy ale marně...
Ilustrační koláž Večerníku
domu,“ řekla Večerníku svůj
názor Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.
Už dávno převzali funkci
těch, kteří se starají o výstavbu nových bytových jednotek
a domů, od měst či obcí soukromí investoři. Ti jsou nyní

vděčni za každého, kdo si
koupí jimi postavený byt. V
poslední době už ale polevují
a byty místo prodeje jen pronajímají. „Je to tak, jenomže
málokdo z lidí si uvědomuje,
že pokud má měsíčně platit nájemné sedm tisíc korun
plus inkaso, naprosto se to

DOKONČENÉ BYTY V PROSTĚJOVĚ

nevyplatí. To už je lepší vzít
si hypoteční úvěr na samotný
ák
h bytu,“
b “ dodává
d dá á
nákup
onoho
náměstkyně primátora.
Prostějovský magistrát tedy
výstavbu bytů pro „běžné“ občany odmával. Jeden
projekt tu ale stále visí ve
vzduchu. Město se chtělo

KAM VEDOU STOPY Židovská historie
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Prostějov/mls - Po Vladu
Rožiči jakoby se slehla zem.
Přitom po nebezpečném a
mimořádně opatrném mafiánovi, kterého si policisté začátkem září nechali v Prostějově
utéct, nyní pasou kriminalisté
z různých koutů republiky.
Není však vyloučeno, že Vlado Rožič, který se dříve volně
pohyboval po Prostějově a
okolí, zmizel v zahraničí. V regionu však stále žije řada lidí,
ali více než dobře.
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Získat od nich informace je
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do Rožič při krádežích aut spolupracoval s dvěma Petry Š. z
Vrahovic. Ti měli mít dílnu v
Čechách pod Kosířem, kde
zřejmě rozebírali auta ukradená právě Vlado Rožičem.
Nejžhavější stopa pak vede k
Rožičově manželce, která se
svým mužem sdílela společný byt v Krasické ulici. Podle
policistů se už měli i sejít, tato
schůzka byla přísně utajená a
měla proběhnout v Olomouci.
(dokončení na straně 6)

Opravu místního nádraží
zhatil olomoucký aktivista

Kontrast. Ve srovnání s renovovanými prostorami před místním nádražím
působí jeho budova, jakoby patřila do zcela jiné doby. Foto: Martin Zaoral

Dech historie. Přesně tyto domy stály ve Školní ulici ještě
na začátku sedmdesátých let minulého století. Teď je připomínají alespoň malby na hradbách. Foto: Michal Kadlec

čtěte na straně 15

Prostějov/mls - Místní nádraží v Prostějově je v havarijním stavu. Budova, která pochází z roku 1889 a sloužila jako nádraží
slavné Moravské západní dráhy, vypadá, jakoby se na ni za těch
více jak sto let její existence téměř nesáhlo. Její stav přitom ostře
kontrastuje s prostorami před nádražím, které byly loni zdařile zmodernizovány. Přitom nádraží už mohlo být taktéž dávno
opravené, vše ovšem zhatil pokus o zapsání budovy na seznam
kulturních památek. Ten byl nakonec neúspěšný. České dráhy
se však kvůli němu do rekonstrukce pustit nemohly. Kdy se do
ní pustí, je nyní nejisté...
Místní nádraží vládne bezesporu jedinečnou atmosférou. Jakoby
zde fungoval stroj času. Člověk přicházející na vlak z Rejskovy ulice nejprve projde loni opravenými přednádražními prostorami. Cítí
se tu jako v současném Rakousku či Německu. Když pak projde
otřískanými dveřmi budovy místního nádraží, náhle se ocitne o sto
let zpátky... Jediné, co tu připomíná současnost, je automat na kávu.
Bohužel budova je už na první pohled v katastrofálním stavu, na ten
druhý je ještě v horším!
(dokončení na straně 15)
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Barometr

Číslo týdne

+

118

Dech
D
h historie.
hi i Co
C se týká
ýká nejpozitivnějších
j
h
událostí minulého týdne, vítězí jednoznačně
Čpavek
malby židovských domů na městských hradv luftu. Středečbách ve Školní ulici. I proto, že autoři
ní havárie v prostětohoto nápadu vyhráli zdánlivě
jovské pekárně pořádně
ztracený boj s mašinerií
vystrašila všechny obyvatele
památkářů. Ještě že
Prostějova. Částečně se o to ale povšichni památkáři
starala některá média, která o případu innejsou steformovala jako o katastrofě. Nebylo
jní…
to tak hrozné, uniklý amoniak v okolí
neměl takovou sílu.

Tolik metrů vláčel v pondělí
minulého týdne v Šerhovní
ulici zametací vůz technických služeb pětasedmdesátiletou cyklistku na podvozku
mezi kartáči. Cyklistka podle
svědků se tak tak držela na
kole a sama spadla pod auto.
Paní, vy už na kole nemáte
co dělat!

-

Osobnost týdne
JOSEF DEKASTELLO
ELLO
Člen Okrašlovacího spolku města Prostějoějova stál za nápadem namalovat na městské
ké
hradby židovské domy, které tu stály před
ed
demolicí na začátku sedmdesátých let minuulého století. I přes odpor olomouckých paamátkářů se mu s pomocí radní Sokolové
podařilo nápad zrealizovat.

Výrok týdne
„KRADOU
KRA
RADO
DOU
U VŠICHNI,
VŠIC
ŠICHN
HNII
ALE JÁ JSEM
V ŽIVOTĚ
NEŠLOHNUL
ANI ŠPENDLÍK. A TEĎ
SI TO VYČÍTÁM!“
Životem otrávený
důchodce si při pivu
v hospůdce na náměstí
postěžoval Večerníku

PIJTE S MÍROU A RODNÝM LISTEM, I PO VOLBÁCH

Analýza

A máme po nich. Tedy po volbách a na jiném místě
se můžete dočíst, jak dopadly. Tato rubrika měla
ovšem uzávěrku ještě před vlastním hlasováním, a
tak jsem v danou chvíli mohl konstatovat, že možná máme senátora, ale spíše dva nejlepší kandidáti postoupili do druhého kola, které nás čeká zase
na konci týdne. Stoprocentně však máme krajskou
vládu a pokud se naplnily černé vize, že se do rozhodování začne až příliš míchat strana se srpem a
kladivem, tak v tuto chvíli již nejsem v této zemi, ale
se dvěma kufry a pasem v nějakém jiném státě, jehož voliči si váží svobody a demokracie a nevracejí
se k něčemu, co už jim jednou málem zlomilo vaz...
řízeních, hospůdkách a barech, stejně jako předvolební
Volební výsledky, a to je sto- prognózy. A já se vás ptám:
procentní jistota, se budou „Všimli jste si, že by byli maprobírat v restauračních za- jitelé vašich oblíbených barů,
Martin Mokroš

fejeton
Rostislav Kocmel
Bylo by hloupé,
kdybych se ve
svém fejetonu
zabýval něčím
politickým, poněvadž v době
jeho psaní se
nacházím před
volbami a v době jeho čtení se
vy nacházíte po volbách. Tudíž
já nebudu mít tolik informací,

hospodští, barmani a podobně v
poslední době značně nervózní a
jejich nervozita ještě nepolevila?“ Jestli ne, tak zřejmě nemáte
svůj oblíbený podnik a jste jen
občasnými návštěvníky. Pokud
odpovídáte ANO a jste překvapeni, proč tomu tak vlastně bylo,
tak se vám to pokusím v dnešní
analýze osvětlit, neboť tento stav
zažilo i naše město. A myslím,
že těch zapřisáhlých abstinentů
je daleko méně než nás ostatních, ale i oni se mohou potkat
s řehtáním úředního šimla v jiné
podobě zase jinde.
Já se majitelům a personálu hospůdek a barů tedy vůbec nedivím,
že byli nervózní. Nejdříve přišla
prohibice a čekání na to, jak dlouho potrvá. S tím ruku v ruce každodenní počítání finančních ztrát
a také neustálé kontroly, zda náhodou neprodávají tvrdý alkohol
„načerno“. Následně sice přišlo
prohibiční uvolnění, ale začalo
čekání na ten „nový“ a správný
tvrdý alkohol. Když se postupně
začal dovážet, nastal zase problém s jeho ověřováním a s alkoholovými rodnými listy, o nichž
jste již jistě také slyšeli.
Pokud ne, tak já jsem si jej, jako
správný šťoural, nechal ukázat a
byl jsem upřímně překvapen,
že můj rodný list má pouze jed-

překvapil. Překvapeni budete
jistě sami z výsledků...
Ovšem nebylo by špatné, kdybych znal verdikt voličů dopředu. Alespoň tak nějak orientačně. Ohromil bych čtenáře a stal
bych se na nějaký čas slavným
prorokem. Před deseti lety bych
to možná ještě zvládl. Ptáte se
jak? Odpověď je jednoduchá.
Zajel bych si do Kostelce na
Hané za paní Růženkou Salašovou, jejíž kartářská sláva se i v
Praze hvězd dotýkala, a nechal
bych si na volby vyložit karty.

plikovanější, než je obsazování
křesel a židliček v senátu a na
krajích. Předpovídala slavným
a mocným. Například…
Pro jistotu nebudu jmenovat,
poněvadž některé z politických
a uměleckých celebrit dodnes
tvrdí, že by si karty vyložit nenechaly. Mají smůlu. Já jsem
je u paní Salašové na vlastní oči
viděl. Hádat se s nimi ovšem nebudu. Letos v říjnu uběhlo deset
let, kdy nás Růžena Salašová
navždy opustila. Mluvit se o ní
ale bude ještě hodně dlouho..

Konstalace hvězd Prostějova

Berani - 20.3.- 18. 4. Pozor na zbytečné utrácení, v nejbližších dnech nevydávejte bezhlavě
z kapsy ani korunu. Užívat si můžete mnohde
úplně zadarmo, o to více radosti z toho budete
mít. O víkendu vám bude přát štěstí v lásce.
Býci - 19.4.-19.5. Zlobit vás bude zdraví, po
několika letech vás tak okolnosti donutí jít k
lékaři. U něho se můžete dozvědět nejednu nepříjemnost. Bodejť by také ne, když dodržování
životosprávy je pro vás španělskou vesnicí!
Blíženci - 20.5.-19.6. Berete život až příliš
vážně. Na jedné straně to může být výhodou,
ovšem na straně druhé vás všichni považují
za suchary. Zkuste se alespoň teď trochu odvázat. Zapomeňte na starosti a vyjděte si do
společnosti.
Raci - 20.6.-21.7. Čeká vás zajímavé setkání, ze
kterého budete mít radost. Ovšem vzápětí může
přijít zklamání, protože onomu člověku uvěříte
všechno, co řekne a skutek může být úplně jiný.
Nebuďte proto tak příliš důvěřiví.
Lvi - 22.7.-21.8. Máte mnoho plánů do budoucna a optimismus na rozdávání. Nejste na
to sami, hvězdy vaše snahy podpoří správnou
dávkou štěstí. Můžete se tak nyní pustit i do těch
nejsmělejších plánů, které jste dosud odkládali.
Panny - 22.8.-21.9. S nejedním člověkem
z blízkého okolí se dostanete do nepříjemných
situací. Dojde ke konfliktním rozhovorům, ze
kterých rozhodně nebudete mít dobrý pocit.
Na druhé straně se hodně můžete poučit do
budoucnosti.

+

jednom souboru několikastránkový rodný list v elektronické
podobě a jste SKORO za vodou.
Času, který prosedíte u počítače,
bude i tak dost a dost a pokud nechcete přijít o zákazníky, budete
toto ověřování provádět mimo
provozní dobu, takže asi nejlépe v noci. Jenže co když přijde
kontrola, vy máte vše uloženo
třeba na flash disku, ale nemáte
v provozovně s sebou počítač?
Ověřoval jsem to na příslušném
pracovišti celní správy, neboť se
objevilo ještě několik dalších fám
a dotazů, například ten, zda kont-

role podléhá i alkohol zakoupený
v cizině, a musím říct, že jsem byl
velmi mile překvapen vstřícností
a rychlostí tiskové mluvčí Celní
správy ČR pro Olomoucký kraj.
Takže biblí pro každého by mělo
být Nařízení vlády č. 317/2012
Sb. a stránky www.celnisprava.
cz. Dále je dobré se na všechno
dotazovat také na Krajské hygienické stanici a Státní potravinářské inspekci. Já už dnes vím, že i
v zahraničí koupený alkohol musí
mít rodný list a žádné nesmyslné
pokuty se neudělují. Vše lze domluvit a dořešit přímo při jednání
v provozovně při kontrole.
Takže vážení, snad jste již pochopili nervozitu na straně provozovatelů všech hospod, barů
a podobně. Já začínám mít pocit, že ty volební výsledky jsou
menší drama než onen problém
alkoholový. Ano, možná zlehčuji... Ale u voleb, na rozdíl od
alkoholové aféry, neumírali lidé,
tedy zatím a já doufám, že to tak
zůstane.
A mimochodem, víte, že 19.
října to bude 145 let, co Prostějov měl poprvé ve svém čele
českého starostu? Ne? Tak o
tom zase příště v historickém
nepravidelném analytickém
okénku. A pijte s mírou a rodným listem!

Mluvit se o ní bude ještě dlouho Nuda v Prostějově aneb jak jste přišli o panictví?
abych vás jimi nějak závažně Ta totiž vykládala věci kom-

Jednání na úřadech budou hodně těžká, spolehnout se budete
muset jen sami na sebe. Ale pozor, značný úspěch zaregistrujete všude tam, kde budete potřebovat něco opravit, vyrobit nebo
koupit. Drobní obchodníci a živnostníci se tento týden budou
snažit přetrhnout, aby vám vyhověli.

...ještě

nu stranu formátu A5, kdežto
rodný list mého alkoholu jich
má hned několik, a to ve formátu A4! Dobrá, chápu, že se
všichni zodpovědní bojí, ale
snad šlo proboha vyrobit něco
jednoduššího, neboť tento paklík papírů má každá jednotlivá
láhev! V hospůdce, kde teče především pivo a tvrdého alkoholu
se rozlévají maximálně dva tři
druhy, to není taková hrůza. Ale
co bary, jedoucí v cocktailech,
whiskey a bourbonech či jiném
tvrdém alkoholu, kterého musí
mít desítky lahví? Ty aby si zavedly samostatnou skříň na dokumenty! Výrobci alkoholu se
snažili svým zákazníkům ulehčit
a vytvořili web, který se jmenuje
certifikace lihovin, úplně přesně
www.certifikacelihovin.cz, kde
si lze ověřit v celkem čtyřech
krocích každou láhev. Pro jistotu
jsem provedl ověření domácích
zásob a vypadá to, že neoslepnu.
Na tomto webu mne potěšilo, že
přístup povoluje pouze osobám
starším osmnácti let, že v seznamu uvedených firem je i naše
prostějovská ´Palírna u zeleného stromu alias Starorežná (já si
na ten „francouzskej“ ocásek v
názvu prostě nezvyknu a nezvyknu) a hlavně že po zadání vašeho
mailu vám na něj dorazí pěkně v

Váhy - 22.9.-21.10. Tak trochu se vám začnou
zapalovat lýtka, ale nebudete jediní. Buď vy
nebo partner tento týden zahne, tudíž se připravte na velmi žárlivou scénu. Pokud budete
paroháčem vy, nedělejte z toho žádnou vědu.
Štíři - 22.10.-20.11. Jste na sebe až moc přísní.
V tomto týdnu vás ovšem čekají jen samé pozitivní věci, tudíž alespoň na tuto dobu můžete
polevit ve svých zásadách a prostě se jen bavit.
Nic vám neuteče, doma ani v zaměstnání.
Střelci - 21.11.-20.12. Ohlásí se k vám domů
nevítaná návštěva, kterou byste si raději odpustili. Raději si něco vymyslíte, abyste se zapřeli,
i když to není váš styl. Vy ale máte pořád ještě
možnost zmizet z města, využijte toho.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Různá banální
nedorozumění mohou otevřít prostor k nepříjemným výměnám názorů. Uděláte lépe,
když se zaměříte na pracovní oblast, kde
budete mít pevnou půdu pod nohama. Tady
budete excelovat.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Klidně se pusťte do větších obchodních transakcí, tady se vám otevírají netušené možnosti. Pokud nemáte dostatek kapitálu, půjčte si. Rozhodně neriskujete,
ostatně máte kolem sebe plno spolehlivých
odborníků.
Ryby - 19.2.-19.3. Nechtějte už po nikom, aby
vás věčně tahal z malérů! Zkuste se postavit na
vlastní nohy, máte dostatek inteligence k tomu,
abyste v životě začali prosperovat. Začněte
uvažovat i o jiném prostředí, přestěhujte se.

Martin Zaoral
René
ze
Stražiska ve
třinácti
letech
přišel
o panictví a
za devět měsíců se jeho
„kamarádce“
narodilo miminko. Aniž by o
to prý zvláště usiloval, stal se
nejmladším tatínkem v regionu. Podle slov jeho rodičů byl
sveden o rok starší a podstatně
zkušenější dívkou. V souvislosti s tímto ojedinělým případem
snad mnozí z nás zavzpomínali
na to, jak právě oni přišli o svoji
„nevinnost“. V tomto ohledu
máme každý svůj osobní a zcela nezaměnitelný příběh, který
nás charakterizuje víc než třeba
otisky prstů. Bezesporu ho má
i sám Chuck Norris, o němž se
traduje, že o panictví přišel dřív
než jeho otec...
Nemusíme však být takoví
šikulové jako René či Chuck,
téměř každá z historek na téma

ztráty panenství bývá pro posluchače více než atraktivní.
Jedná se však o dosti intimní
záležitost, ze které býváme
dosti „na větvi“. Proto v tom
míváme chaos a k ucelenému
vyprávění se odhodláváme jen
zřídka. Je to velká škoda. Vždyť
v těchto osobních příbězích se
vždy skvěle mísí romantický
cit s vypočítavostí - toužil(a)
jsem po lásce, ale potřeboval(a)
sex, radost se zklamáním představoval(a) jsem si to úplně
jinak, ale docela se mi to líbilo
a celou záležitost pak korunuje
ne právě oprávněný optimismus
- příště už to bude určitě lepší!.
Tyto příběhy sice mají mnoho
společného, všiml jsem si však,
že jejich celkové vyznění se
výrazně liší podle toho, zda je
vypráví žena či muž. Mluví-li
ženy o ztrátě panenství, pak se
žánrově jedná buď o červenou
knihovnu nebo přímo o tragédii.
Pokud o tomtéž tématu hovoří
muži, pak to v mnoha případech
vypadá jako dokonalý námět na
komedii...

glosa týdne
Tak tomu bylo nejen v případě filmu „Prci, prci, prcičky“,
ale například i u originálního
českého snímku Nuda v Brně.
Jeho námět vznikl v jednom z
karlovarských barů, ve kterém
se o ztrátě panictví rozpovídali
producent Čestmír Kopecký,
režisér Vladimír Morávek a
herec Jan Budař. „Pokec“ u
piva na zajímavé téma se pak
stal prvním a rozhodujícím
impulsem pro vznik jednoho z
nejlepších porevolučních českých filmů.
Přitom podobný námět si v
sobě nosí každý z nás. Naše neopakovatelné zážitky z počátků
sexuálního života na stříbrném
plátně zřejmě nikdy nikdo nezvěční. Přesto si myslím, že
stojí za to se aspoň na chvilku
zasnít.
Jak by vypadala ta naše „Nuda
v Prostějově“?
Věřím, že by se bylo vskutku na
co dívat!

NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Agentura
Kdo tu ponižující práci bude dělat...

Zatímco na celou republiku
dolehl podzim, na Prostějovsku je místy hodně teplo. Pořád někde hoří a hasiči lítají
jak splašení. Politici se nám
uklidnili jako celek. Už nemusí
být nervózní jako žňová hlídka.
Nejsou nuceni prohlížet denní
tisk, poslouchat rozhlas a televizi, aby se dozvěděli, jaké hrůzy o nich ta novinářská lůza
píše a reportéři točí. Někteří z

nich se teď radují, jiní pláčou
doma do peřin a spílají voličům i nevoličům. Všichni holt
vyhrát nemohou. Vyhráli ale
lidé, kteří se v minulých dnech
převlékli za houbaře a vyrazili
na „lov“. Většina z nich dobře
pochodila a pokud neskončili
v nemocnici s otravou, tak se i
dobře nadlábli.
Tak uvidíme, zda se po volbách
naše situace zlepší. Houby

už sice tolik neporostou, ale
metanolu ubývá. To, čeho se
v budoucnosti trošku v Hóserovi bojíme, je exponenciální
křivka vzrůstu politiků a všelijakých úředníků ve vazbě.
Pokud to tak půjde dál, kdo tu
těžkou a ponižující práci bude
dělat? Aby se za takových deset
let vůbec naplnily volební kandidátky...
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...

Opravdu
„nemakačenka“
Je to asi tak rok, co jste ve Večerníku v této rubrice otiskli
pochvalný dopis od vašeho
čtenáře na adresu lidí, kteří
v oranžových vestách uklízejí
město, sekají trávu a podobně.
Prostě jde o lidi registrované
na úřadu práce a vykonávající
veřejně prospěšnou práci. Já
mám ale s nimi úplně jinou
zkušenost. Procházel jsem se
se synem okolo drozdovického
rybníku a vidím, jak skupinka
pěti nebo šesti těchto pracovníků vysedává na lavičkách a
kouří. Říkám si proč ne, mají
„kouřovou“. Jenomže oni tak
seděli a lelkovali po celou hodinu, co jsme se se synem u
rybníku zdrželi. Nakonec se
zvedli a začali vodní plochu
obcházet, tu a tam posbírali ze
země nějaký papírek. Takto konali asi deset minut. A jak jsme
odcházeli, znovu se rozvalili na
lavičkách, tentokrát si rozbalili
svačiny. Tak mě napadlo, jestli
tato „nemakačenka“ se městu
aspoň trochu vyplatí…
Jan Dvorský, Prostějov

Zákaz nezákaz…
Dovolte mi, abych se vyjádřila k rekonstrukci části Olomoucké ulice, která trvala od
čtvrtka do neděle předminulého týdne a proběhla naprosto bez problémů. Tak jak
bylo řečeno, u Domu služeb
vyfrézovaly starou hrbolatou
vozovku a položili nový asfaltový koberec. Chci ale poukázat na jinou věc. Po dobu
rekonstrukce byl do této
části ulice z pochopitelných
důvodů zakázán vjezd všem
vozidlům. A co se nestalo?
Jedno za druhým přejíždělo
zábrany a projíždělo po vyfrézovaném povrchu silnice směrem k Tesku! Silnici
mám přímo pod okny, takže
jsem také viděla, jak několik desítek šoférů zastavují
strážníci a pokutují je. Další
desítky aut však projely naprosto bezúhonně. Naučí se
našinec už konečně někdy
něco respektovat?
Dana Přikrylová, Prostějov

Nejsou drobné?
V úterý mě tak rozčílil řidič
autobusu číslo čtyři, že jsem
se rozhodla vám napsat. Jde
možná o prkotinu. Nastoupila jsem do autobusu a v ruce
třímala dvacetikorunu. Jiné
drobné jsem neměla. Řidič
mě však odbyl s tím, že mu
došly koruny a dvoukoruny,
tudíž mi vrátí jen desetikorunu. Nechtěně jsem mu tak nechala „tringelt“ ve výši jedné
koruny české. Jde o houby,
ale to fakt nemá FTL dostatek
drobných?
Jana Krulišová, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

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

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Právě se nacházíme v období, pro které je typické sbírání nejrůznějších plodů, česání lahodného ovoce, sušení listí či procházky romanticky zbarvenou krajinou. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata
si shromažďují zásoby, ale také se výrazně ochlazuje a brzy stmívá.
Každý si pod podzimem představuje něco jiného, ale jedno máme asi
společné, a to sychravé počasí, které si všichni s podzimem vybavíme. Tentokrát jsme se tak v prostějovských ulicích ptali…

MÁTE RÁDI PODZIM?
Jana VŠETIČKOVÁ,
Prostějov

Ludmila BEDNÁŘOVÁ,
Prostějov

NEVÍM

ANO i NE

David BRAUNER SE DAL

ve vazbě NA MODLENÍ!
David Brauner, muž, který je podezřelý z podílu na vraždě jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice,
nám z Vazební věznice v Olomouci
poslal dopis. Popisuje v něm svoji
současnou situaci, a hlavně poměry
v tolik obávané věznici. Podle jeho
slov se však nemá zrovna nejhůř!
Prostějov/mik

„Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale podzim mi nevadí.
Je pravda, že okolí je sice trochu ponuřejší, stromy opadávají, brzy se stmívá a je chladněji,
ale jinak to na našem území už
asi nebude. Nevadí mi žádné
počasí, samozřejmě asi tak jako
většina lidí mám nejraději léto.
Už jen proto, že nemusím nosit několik vrstev oblečení, ale
mně je to celkem jedno. Když
je chladněji, přiobleču se a jdu
ven za každého počasí.“

„Podzim mám i nemám ráda.
Na podzim se všechno příjemně zklidní, děti si pouštějí draky, sklízí se zahrádky a příroda
se příjemně zbarvuje. Pokud je
podzim hezký, svítí sluníčko a
je relativně teplo, tak mi nevadí, ale jakmile udeří plískanice,
tak to začíná být nepříjemné.
Kvůli počasí a tmě člověk nevydrží dlouho venku, nemůžeme si sednout na lavičku apod.
Úplně nejraději mám krásné a
prosluněné léto.“

„V současné době jsem takzvaně na volné vazbě, a je to už šestý měsíc, co mě zbavili svobody. Je to tu teď mnohem lepší než na normální
vazbě s přísným dozorem. Mám zde volný pohyb. V neděli ráno v šest hodin nám otevřou
cely a volně se můžeme procházet po oddělení,
večer nás zase zavřou,“ popisuje ve svém do-

pise David Brauner. „Přes týden je to tu trochu jiné. Mám tu různé aktivity a přednášky
o drogách. Můžu si zahrát stolní tenis nebo
šipky. Hraju karty a jednou týdně chodím do
tělocvičny si zahrát nohejbal. Máme tu velký
vycházkový dvůr, kde je posilovna, kuželky a
hřiště na petanque. Mohu i telefonovat, pokud
mi schválí žádost. Na cele mám televizi s rádiem. Je tu také kulturní místnost s velkou televizí a videem. Dali nám sem i mikrovlnku, takže
pokud nám z domu pošlou jídlo, můžeme si to
tady ohřát. Jinak jídlo ve vazbě je dobré, nestěžuju si,“ píše do Večerníku dále Brauner. Jak
dodává, v současnosti stále čeká na vyhodnocení dalších expertíz, aby mohl znovu požádat
o propuštění z vazby. Jeho poslední věta nás
zaskočila, podle ní se dává ve vězení dokonce
na modlení! „Ve středu půjdu na bohoslužbu,
ještě jsem na ní nebyl, tak jsem zvědavý,“ uzavírá svůj dopis David Brauner.

Většina z vás bude tento týden v sexu řádit jako černá
ruka. Chuť na erotiku vás neopustí ani přes velkou vytíženost v zaměstnání. Muži, vy ale v těchto dnech přenechejte aktivitu svým milenkám či partnerkám. Proto
nyní doporučujeme polohu, která je všem známa pod
názvem „na koníčka“. Je to jedna z nejznámějších a
nejpoužívanějších poloh, kdy je žena nahoře. Obecně
se má za to, že žena má jasně navrch, a to ji staví do
pozice toho aktivnějšího. Ovšem je na ni také lépe vidět,
a proto se některé ženy ostýchají. Svádí to na špatnou
fyzickou výbavu a také mají pocit, že to neumí. Pokud
se ženě podaří ostych hodit za hlavu, mají obvykle z této
polohy radost oba. A vy, muži, snažte se při této poloze
také o něžnosti, které z milostného aktu udělají ještě romantičtější záležitost...

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

INZERCE

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Na lidi umírající na ulici

jak šel čas Prostějovem ...

si musíme zvykat

Vodní ulice

Prostějov/mls

Sídlil
S
Sí
dllil
il zde
d hostinec U Černoška. Ulice Vodní je pojmenována podle zaklenutého mlýnského ramene říčky
Hloučely, která zde protéká. Název ulice se používá od roku
1933, pouze v letech 1881-1892 a 1940-1945 se užíval
německý název Wasser-Gase. Mlýnská strouha byla zaklenuta v roce 1930 a od té doby teče pod povrchem silnice. V
domě č. 4 bydlel ředitel dívčí měšťanské školy Karel Pittich
a malíř Oldřich Lasák. V čísle 13 sídlil známý hostinec U
Černoška, později klubovna zahrádkářů. Hospody bývaly i
ve staveních č. 18, 33 a 35. Při západním ústí ulice stojí naproti Hornímu rybníku budova starodávného Horního neboli
Roháčkova mlýna.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Šafaříkova
INZERCE

24. ŘÍJNA 2011
Bezvládné tělo bezdomovce našel koncem minulého týdne
náhodný kolemjdoucí ležet na zemi poblíž Penny marketu v
Plumlovské ulici. Zhruba padesátiletý muž zemřel bez cizího
zavinění. Ještě v roce 2010 bylo okolí zmíněného marketu postrachem pro celé sídliště Hloučela. Scházely se zde davy opilých
bezdomovců, kteří vysedávali na lavičkách a svým zevnějškem
i chováním odpuzovali každého, kdo okolo nich musel projít. V
průběhu roku si však na tuto lokalitu posvítili strážníci městské
policie, prováděli častější kontroly a najednou se zdálo, že je po
problému. O to víc překvapil páteční hrůzný nález...
ŘÍJEN 2012
Po roce se situace opakovala. I letos začátkem října zemřel bezdomovec. Tentokrát byla mrtvola přibližně šedesátiletého bezdomovce
nalezena u zdravotního střediska na Sídlišti Svobody. Na ulicích
žije stále více lidí. Na smutný fakt, že jich tam stále více i umírá, si
bohužel budeme muset zvyknout. Letos jde už o několikátý případ
bezdomovce, který zemřel přímo na ulici. Hned v polovině února
jeden z nich umrzl v křoví na dálničním náspu nedaleko restaurace
„U Rodenů“. K dalšímu případu úmrtí došlo letos v květnu. Bezdomovec ležel několik dní v traktu domu v Kostelecké ulici. Přivolanou
lékařskou pomoc odmítl a na druhý den zemřel. Známý byl i případ
třiašedesátiletého Ladislava Zatloukala alias „Sandokana“ ze Ptení,
který loni v září zemřel přímo na autobusové zastávce v Holubicích.
Je tedy jasné, že podobných případů je v naší společnosti stále více.
Ještě výrazněji pak roste počet starých a bezmocných lidí. „Pokud se
tento problém nebude řešit, je to skutečně časovaná bomba,“ vyjádřil
se pro Večerník Michal Hleb, primář Léčebny dlouhodobě nemocných prostějovské nemocnice, který má ze své praxe s podobnými
lidmi bohaté zkušenosti.
napsáno před

Vybíráme pro vás „půltucet“
Toaletní papír
3-vrstvý, 8 rolí

Kuchyňské utěrky
3-vrstvé,
2x50 ústřižků

67,90

... tentokrát ze sortimentu:

HYGIENICKÉ POTŘEBY
Y

Ubrousky bílé
100ks

Papírové
kapesníky
3-vrstvé, 10x10ks

Vlhčené
ubrousky
72ks

Kosmetické
ubrousky
krabice 150ks

-

25,90

19,90

-

29,90

79,90

24,90

14,90

12,90

39,90

19,90

59,90

12,90 (2x48 ks)

12,90

17,90

25,90 (80 ks)

39,90 (80 ks)

49,90

-

8,90

26,90

27,90

19,90

49,90

22,90

9,90

12,90

27,90

19,90

54,90

28,90

9,90

12,90

72,90 (140 ks) 12,90 (100 ks)

Naše RESUMÉÉ
Poté, co jsme pojedli, je nutné,
také po sobě uklidit a dobré je
také mít u sebe i další užitečné
doplňky. K tomu nám zcela
jistě poslouží vybraná hygiena z papíru... Tak například
kosmetické ubrousky koupíme nejlevněji v Lidlu, Bille či
Kauflandu, ty zvlhčené v Intersparu a papírové v Tesku,
Lidlu a Kauflandu. Tam si zajeďte i pro bílé ubrousky a toaletní papír, do Intersparu se
vraťte pro kuchyňské utěrky.
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HÁKOVÉ KŘÍŽE
NA PRODEJNĚ!

KDO V PROSTĚJOVĚ PROPAGUJE FAŠISMUS?
Prostějovská policie řeší další z neobvyklých případů.
Kromě různých krádeží a
vloupání přibyl do vyšetřovací práce i čin neznámého
pachatele, který před týdnem postříkal barvou výlohu
prostějovské prodejny.
„Doposud neznámý pachatel
nastříkal černou barvou celkem pět hákových křížů na výlohu prodejny v Dolní ulici a
dále na společné dveře trafiky
a pošty. Podle probíhajícího šetření se zjistilo, že hákové kříže se objevily na prodejně již
během víkendu, ale vše nám
bylo nahlášeno zaměstnanci
prodejny až v pondělí ráno,“

sdělila nám tisková mluvčí
prostějovské policie Alena
Slavotínková a dodala, že pokud se zjistí pachatel, hrozí mu
celkem vysoký trest. „Pachatel se tímto dopustil trestného činu podpory a propagace
hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka. Za to
mu hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do
tří let. Případ se samozřejmě
intenzivně vyšetřuje. Policie
zatím nemá žádné poznatky o
působení jakékoliv neofašistické organizace u nás v Prostějově. Netvrdíme, že tady není,
ale zatím se nijak neprojevila,“
řekla Alena Slavotínková.

Zpravodajství

RADNÍ SE ZHURTA PUSTILI
DO PAMÁTKÁŘŮ
Prostějov/mik - Neuvěřitelný
přístup a odpor památkářů z
Národního památkového ústavu
v Olomouci k malbám židovských domů na hradbách ve
Školní ulici byl zřejmě poslední
kapkou k tomu, aby se vedení
města odhodlalo ke kritice práce
těchto lidí. „Není možné, aby jakýkoliv památkář městům a obcím více škodil než pracoval pro
jejich blaho a rozkvět,“ nebral
si například servítek primátor
statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák. A nezůstalo jen
u jeho slov...
„O realizaci maleb židovských
domů jsme bojovali celé čtyři roky.
Tvrdě jsme naráželi na odpor a zákazy krajských památkářů v Olomouci. Ti považovali celý záměr
za znevažování kulturní památky.
Hradby a památka? Ze strany Smetanových sadů určitě, ale všichni
vidíme, jak tato nedílná součást
prostějovské historie vypadá od
Školní ulice. Copak toto se dá nazvat památkou? Vždyť tady jsou na
hradbách už čtyřicet let jen zbytky
omítek po zbouraných židovských
domech a některé díry jsou zalepe-
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JSOU ČASTO
JEJICH ZÁSAHY
RODRAŽUJÍ
NESMYSLNÉ A P
ODUJÍ SE
INVESTICE,“ SH

ny dokonce betonem. Hodlali jsme
vše opravit a tuto
stranu vybavit malbami celou.
Bohužel, narazili jsme...,“ pronesla
Milada Sokolová, radní a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
Postoj památkářů k hradbám je
skutečně neuvěřitelný. Problém
této historické stavby je v tom, že
do ní zatéká. Město chtělo před
časem investovat miliony korun do
zastřešení hradeb. Bohužel, památkáři požadují zastřešit hradby pouze jakousi břidlicovou pokrývkou
místo pořádného a bitelného střešního systému. Takto se nám šest set
let staré hradby brzy rozpadnou. To
je ale jen dílek toho, proč jsme často s památkáři ve sporech. Chápu
jejich práci, ale nesmějí být za každou cenu překážkou tomu, když
chceme vytvořit něco potřebného,“
durdí se primátor Miroslav Pišťák.
„Necitelnými a mnohdy naprosto
nelogickými zásahy památkářů
se výrazně prodražují městské investice. A nejenom ty městské...
Například se mi vybavuje událost
majitelky jedné kavárny na náměs-

tí. Na dvoře domu, kam kromě ní
snad nikdy nikdo nevkročil, nechala uklidit celý prostor a na jeden z
přístavků domu nechala zabudovat
plastové okno. Vlétli na ni památkáři, co si to prý dovolila udělat s
památkově chráněnou budovou.
A majitelce kavárny nyní hrozí
milionová pokuta! Copak je toto
normální? Chraňme naše památky
v historické části, ale některé kroky
lidí, kteří se o to mají hlavně starat,
se mi zdají přímo úchylné,“ rozčiluje se také náměstkyně primátora
Alena Rašková.
Na druhé straně nejsou všichni
památkáři zas až takoví pedanti. Jen díky vedoucímu oddělení
památkové péče prostějovského
magistrátu Danielu Zádrapovi se
podařilo prosadit alespoň pár maleb
židovských domů na městských
hradbách ve Školní ulici. „Vydal
nám povolení, přestože z toho
mohl a určitě má nepříjemnosti u
nadřízených orgánů památkářů,“
vyzdvihla jeden z kladných příkladů radní Milada Sokolová.

ELIPSOVITÝ RONDEL na Poděbradově náměstí
MÁ ZELENOU. Protihluková studie byla úspěšná
No konečně! Vývoj okolo plánované výstavby rondelu na Poděbradově náměstí nabral ten správný směr.
Jak Večerník už opakovaně informoval, původně vyprojektovaný rondel ve tvaru obrovské elipsy se musel několikrát měnit. Bouřili se totiž majitelé přilehlých
domů i hygienici, kteří namítali, že komunikace je blízko bytové zástavby a tu by ohrožoval nadměrný hluk.
Přepracovaný plán, ve kterém se elipsa zkrácena a
počítá se s protihlukovými stěnami, prošel v pátek náročnými testy! A tak se zdá, že výstavbě rondelu už
nic bránit nebude...
Prostějov/mik
O tom, že výstavbě rondelu na
Poděbradově náměstí se skutečně blýská na lepší časy, nás
už ve středu uplynulého týdne
informoval náměstek primátora
Zdeněk Fišer. „První varianta
neprošla před několika měsíci
z důvodu nadměrné hlukové
zátěže, kromě toho zástupci
společnosti E.ON namítali, že
komunikace jim bude překážet při vjezdu do jejich sídla na
Poděbradově náměstí. Nechali
jsme tak projekt přepracovat s
tím, že se výrazně zkrátila délka
elipsovitého rondelu a vyřešen je
podle našeho názoru i problém
hluku výstavbou protihlukových

stěn na obou stranách rondelu.
Tak trochu jsme počítali i s použitím ´tichého´ asfaltu na vozovku, ale firma na tento speciální
povrch ještě nedostala potřebný
atest. I tak jsem ale přesvědčen,
že nový projekt projde náročnými zkouškami. V pátek máme
důležité jednání s projektanty,
kteří zpracovávají protihlukovou
studii,“ uvedl pro Večerník Zdeněk Fišer.
A zmíněná páteční schůzka dopadla velmi dobře. Informoval
nás o tom Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise
města. „Projektantům protihluková studie vyšla, a to i bez toho,
že bychom museli při stavbě
rondelu použít onen takzvaný

Křižovatku čeká změna. Už příští rok by se na Poděbradově náměstí
mohl začít stavět rondel neobvyklého tvaru - elipsy. Foto: archív Večerníku
tichý asfalt,“ prozradil úvodem.
„Kladné stanovisko projektantů
je však pouze prvním krokem.
Ještě musíme dořešit přeložky
inženýrských sítí, kterou si vymiňuje správa silnic. Ty jsou
ale podle nás přehnaně finančně
nákladné, určitě by tyto práce
mohly být zrealizovány mnohem levněji. Vše je ale otázkou
jednání, potěšitelné je, že nyní de
facto máme ke stavbě rondelu na
Poděbradově náměstí zelenou,“

potvrdil Večerníku spokojený
Zdeněk Peichl.
Jak jsme se ještě dozvěděli,
stavba rondelu neobvyklého
tvaru by mohla být zahájena
už v příštím roce, pokud tedy
krajský úřad na ni uvolní potřebné finance. „Tato nová křižovatka je pro město naprostou
prioritou v rámci dopravních
investic,“ potvrdila náměstkyně primátora statutárního města
Prostějova Alena Rašková.

: „Končím, některé věci mě začínají štvát,“ prozradil Večerníku

Zameták vláčel PRIMÁTOR PIŠŤÁK ŠOKOVAL
ženu 118 metrů! NEČEKANÝM PROHLÁŠENÍM
Večerník se v pátek před poled-

Prostějov/mik - V pondělí 8.
října kolem půl deváté ráno v
Šerhovní ulici v Prostějově došlo
k vážné dopravní nehodě mezi
vozidlem technických služeb a
pětasedmdesátiletou cyklistkou.
Řidič zametacího vozidla z dosud
nezjištěných příčin zachytil seniorku a vláčel jí pod vozidlem 118
metrů. „Až na Vápenici si povšiml
něčeho neobvyklého a zastavil,
kdy zjistil, že se pod jeho vozidlem
nachází žena s kolem. Poškozenou museli vyprostit hasiči a byla
převezena s vážným zraněním do
Fakultní nemocnice v Olomouci.
Dechová zkouška u obou účastníků byla negativní,“ sdělil Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Prostějov/mik - Kdo by to byl
čekal? Už ve středu při slavnostním odhalení maleb židovských
domů na městských hradbách
primátor statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák přítomným hostům něco naznačil.
„Moje dny na radnici se pomalu
chýlí ke konci...,“ řekl na úvod
slavnostního projevu a hned nato
se dal do kritiky olomouckých
památkářů, kvůli kterým malby zmíněných domů málem nevznikly (čtěte na jiném místě této
strany - pozn.red.). V tu chvíli tak
snad nikdo těmto slovům nevěnoval přílišnou pozornost. Jenže,
věci nabraly až šokující spád...

nem s prvním mužem prostějovského magistrátu potkal znovu,
aby zjistil, v jakém rozpoložení
primátor je. A tak jsme se jej bez
okolků zeptali, zda-li svá středeční
slova myslel vážně?
„Smrtelně vážně! Můj konec ve
funkci primátora se nezadržitelně blíží... Vím, že mám velkou
zodpovědnost před občany a před
svými voliči, kteří mi dali mandát
až do příštích komunálních voleb
v roce 2014. Nechci zklamat důvěru nikoho, obávám se však, že
na svoji funkci budu rezignovat
mnohem dřív. Netvrdím, že to
bude hned zítra, ale rozhodnu
se co nejdříve,“ šokoval svým
upřímným vyznáním Miroslav
Pišťák.

Jeho následující slova potvrdila, že
je opravdu pořádně načatý... „Víte,
nemohu tvrdit, že mě má práce
nebaví nebo že jsem už nějak vyčpělý. Ale ve svých třiasedmdesáti
letech bych už chtěl konečně žít
normálně, bez stresů a jako jako
běžný důchodce. A nebudu to zastírat, hlavním důvodem toho, co
nyní říkám a proč chci své místo
přenechat mladším, je to, že mě
několik věcí začíná pořádně štvát.
Já bych měl i chuť je řešit, ale bohužel v některých případech nemám dostatek kompetencí, abych
je nějakým způsobem posunul dopředu,“ objasnil Miroslav Pišťák.
Co ho tak dokázalo rozhodit, to
nechtěl zatím specifikovat. „Definitivně o datumu své rezignace
nejsem ještě rozhodnutý. Hovořím

zatím pouze o možnosti, že v nějaké dohledné době odejdu, tady
pochopitelně je. Nechci ale říkat,
že to bude zítra či pozítří. A neočekávám, že by mě moji kolegové a
zejména občané města Prostějova
začali víc šetřit. O to si neříkám,“
uvedl primátor.
Zprávou o možném předčasném odchodu Miroslava Pišťáka funkce primátora jsme
šokovali i ostatní prostějovské
radní. „Cože?! To pan primátor
snad nemyslel vážně. To by byla
opravdová a nepříjemná bomba,“
zareagoval jeden z konšelů, který si zatím nepřál být jmenován.
„Na kolegovi Pišťákovi už delší
dobu pozoruji určité vyčerpání a
zdravotně na tom také není stoprocentně. Má však pořád dost elánu,

takže věřím, že svoje stanovisko
ještě přehodnotí a vydrží do konce
volebního období,“ řekla Večerníku Alena Rašková, primátorova
náměstkyně. „Rezignace pana primátora by mě hodně překvapila, je
to člověk, kterého si všichni vážíme a on požívá obrovské důvěry
i důstojnosti. Na druhé straně ale
vykonává velmi náročnou funkci
plnou stresů a nervového vypětí...,“ pokrčil rameny radní Zdeněk
Peichl.
Pokud se Miroslav Pišťák opravdu
v nejbližší době rozhodne rezignovat na svoji funkci, co bude dál?
Kdo nastoupí na jeho místo? „Na

výběr je hned několik variant. Nebudu to já, kdo určí nového primátora, mohu ho snad jen doporučit.
Primátora bude samozřejmě volit
zastupitelstvo. A rád přenechám
svoji funkci daleko mladším,“ objasnil Miroslav Pišťák.
Jak se Večerník dozvěděl, už
nyní vítězové komunálních voleb
z řad ČSSD přemýšlí o jménech,
která by Miroslava Pišťáka nahradila v primátorském křesle.
A nejčastěji padají jména tří velkých favoritů. Novým prvním
mužem magistrátu by se mohli
například stát Alois Mačák, Pavel Holík či Alena Rašková...

Na internetových stránkách ww.vecernikpv.cz najdete anketu,
ve které se k tématu případného odchodu Miroslava Pišťáka
do důchodu, můžete vyjádřit!

Z pekárny uniklo deset kilo ČPAVKU! KAM VEDOU STOPY
po zmizelém mafiánovi?

Hodnoty uniklého amoniaku byly smrtelné
jen uvnitř haly, naštěstí v ní nikdo nebyl...

Prostějov/mik - Veřejnost jsme
varovali prostřednictvím internetových stránek www.vecernikpv.cz už onoho středečního
dopoledne, že toto není v žádném případě cvičení! Krátce
před půl devátou ráno totiž
došlo v prostějovské pekárně v
ulici J. B. Pecky k úniku čpavku, a to v jedné z hal tohoto průmyslového komplexu. Vzápětí v
přilehlém okolí vznikla obrovská panika, kterou museli uklidňovat strážníci městské policie
i městský rozhlas! Nebezpečný
amoniak byl sice cítit i mimo
areál pekárny, ale jeho koncentrace nemohla občany ohrozit...
Na místo havárie se ve středu 10.
října ráno okamžitě sjelo několik
jednotek hasičů společně s jejich
speciální protichemickou skupinou. „Mohu potvrdit, že v jedné
z výrobních hal tohoto podniku

došlo k úniku amoniaku. Jeho
vysoká koncentrace je však pouze
v této hale, do okolí se tato látka nedostala v takové míře, aby
kohokoliv ohrozila. Strážníci už
uklidňovali seniory v nedalekém
Domově důchodců v Nerudově
ulici, stejně tak vysvětlují situaci
lidem z Krapkovy ulice. Zdůrazňuji, že nebezpečí hrozí pouze ve
zmíněné hale, proto sem vstupují
hasiči v protichemických speciálních oblecích,“ sdělil Večerníku
přímo na místě Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Provedeným prvotním průzkumem v hale s únikem nebezpečné látky byly detekčními
přístroji potvrzeny nebezpečné
hodnoty a celý zásah musel být
veden za maximálních bezpečnostních opatření. „Hasičům se
po chvíli podařilo najít místo úni-

Dokončení ze strany 3

Rychlý zásah. Ještě předtím, než hasiči vstoupili v protichemických skafandrech do haly v prostějovské pekárně, celý postup záchranných prací důkladně probrali i s policisty.Foto: HZS Olomouckého kraje a Michal Kadlec
ku a provedli provizorní ucpání.
V místě zásahu proběhlo vytyčení
bezpečnostní zóny a vystavění dekontaminace pro následnou očistu
zasahujících hasičů v protichemických oděvech. Rovněž souběžně
bylo prováděno měření v bezprostřední blízkosti haly, mimo objekt
a také v souběžných prostorách
napojených na zasaženou halu.
Naštěstí veškerá tato měření nevykazovala nebezpečné hodnoty

a nebylo nutné zahájit evakuaci
osob,“ vysvětlil Zdeněk Hošák.
Přestože obyvatelé okolních ulic
čpavek opravdu cítili, mohli zůstat
v klidu. Ovšem hasiči přiznávají,
že daleko jiná situace byla uvnitř
zmíněné haly. „Hodnoty uniklého
čpavku opakovaně naměřené by
pro osoby uvnitř objektu byly po
určité době až smrtelné. Naštěstí
se uvnitř objektu nikdo nenacházel,“ oddechl si Zdeněk Hošák.

Krátce před čtrnáctou hodinou hasiči provedli závěrečná
měření, nevykazující již žádné
nebezpečí. Podle vyjádření techniků došlo k úniku zhruba deseti kilogramů amoniaku a byl
zjištěn i původ technické závady
na chladící technologii v hale.
Místo události bylo po skončení
závěrečného měření předáno
majitelům a hasiči se postupně
vraceli zpět na své základny.

Hned několik na sobě nezávislých lidí, kteří se s Vlado
Rožičem v minulosti pravidelně stýkali, nás upozornilo
na to, že Vlado Rožič býval
častým hostem u jednoho
obchodníka s auty, sídlícího
v Bedihošti. Podivovali se
přitom, že právě jeho firma
se dosud nedostala do centra
zájmu policistů. „V posledních třech letech tam Vlado
jezdil téměř každý den. Je
to všechno jedna banda,”
prozradila nám jedna z žen,
které se pohybovaly v Rožičově bezprostřední blízkosti. Uvedeného obchodníka
se nám podařilo zkontaktovat. „Měli byste psát úplně o
ničem jiném a ne o nějakém
Rožičovi, kterého vůbec neznám,” reagoval na náš dotaz podnikatel a zavěsil.

Některé indicie napovídají,
že kromě pátrání po Rožičovi
brněnské kriminalisty zajímá
i možné napojení Chorvata s
přezdívkou „Jugoš” na některé
policisty. Svědčí o tom i fakt,
že sám Rožič se nikdy netajil
tím, že právě vůči policistům se
vždy choval s patřičnou štědrostí a že prý i oni sami jeho „dary”
rádi přijímali. Na druhou stranu
jiní lidé tvrdí, že po Vladu Rožiči policisté dlouhodobě tvrdě šli
a že právě kvůli jeho ostřílené
profesionalitě a na první pohled
vstřícnému vystupování pro ně
bylo opravdu velkým problémem mu cokoliv prokázat. Podaří se tedy někdy odhalit, jak
to s působením velkého bosse
Vlada Rožiče, který měl svého
času spolupracovat například s
Robertem Kovaříkem, bylo ve
skutečnosti? Situaci pro vás budeme i nadále sledovat.

PROVOZOVALI „SANDONORIKO“, WEBER v Prostějově OTEVŘEL NOVOU TOVÁRNU
Postupně v průmyslové zóně zaměstná až 70 lidí
TEĎ SE TOPÍ V DLUZÍCH!
Dokončení ze strany 2

Nyní Gabriele Vozihnojové u
soudu hrozí trest i povinnost
splatit téměř milion korun. Přitom už má minimálně třímilionové dluhy... Stojí za tím vším
opravdu jen smůla? „Gabriela
Vozihnojová měla v úmyslu zakrýt hospodářský stav své firmy
Gamipe tím, že ji převedla na takzvaného bílého koně. Při převodu
společnosti na novou jednatelku
jí přitom nepředala účetnictví firmy. Tím vážně ohrozila vyplacení
dlužného zdravotního a sociálního
pojištění i dalších pohledávek její
bývalé společnosti ve výši téměř
devět set tisíc korun,“ přednesla
obžalobu státní zástupkyně Gabriela Bílková.
Jak k tomu došlo? Gabriele Vozihnojové svého času patřila společnost „PEGAVO“, která měla
pět provozoven a zaměstnávala
přibližně čtyřicet lidí. Dodávala jíd-

la do řady soukromých společností.
Firmy však od tohoto způsobu stravování začaly v roce 2008 ustupovat a Gabriela Vozihnojová na to
nedokázala adekvátně reagovat.
Její společnost se ocitla ve velké
ztrátě. „Pod tíhou celé situace jsem
se v únoru 2010 psychicky zhroutila a nemohla vést své podnikání
ani provozovny, které mi zůstaly.
Následně jsem byla nucena podnikání ukončit a vlivem toho jsem
již nemohla uhradit zbývající závazky,“ uvedla ve čtvrtek u Okresního soudu v Prostějově Gabriela
Vozihnojová, která sama skončila
v osobním bankrotu. Jak vyplývá
z insolvenčního rejstříku, nejrůznějším institucím, firmám i soukromým osobám dluží již zmíněnou
částku přes tři miliony korun.
To však není vše. Zadlužené
trosky své někdejší společnosti
„PEGAVO“ i s některými závazky měla Gabriela Vozihno-

jová převést na firmu „GAMIPE“. Novou jednatelkou této
společnosti, která zřejmě nikdy
nevyvíjela žádnou činnost, se
stala Jarmila Podlahová z České
Vsi, což je malá obec nacházející
se u česko-polských hranic. Při
převodu společnosti se pak „záhadně“ ztratilo účetnictví firmy.
Není přitom bez zajímavosti, že
na hřbetě Jarmily Podlahové
z obce na Jesenicku skončila i
prostějovská realitní kancelář
RECOM, svého času sídlící
hned naproti Národnímu domu.
Vše mimo jiné spojovala i osoba
Miroslava Machače, který kvůli
podvodům skončil ve vězení...
Gabriele Vozihnojové nyní hrozí podmíněný trest a především
povinnost uhradit závazky své
někdejší společnosti. Rozsudek
v této kauze dosud nepadl, mělo
by se tak stát při dalším hlavním
líčení.

Prostějov/mls - Divize Weber
francouzské společnosti Saint-Gobain Construction Products
spustila v úterý 9. října nový
výrobní závod v Prostějově. Začátek působení silného zahraničního investora, jehož celosvětový
obrat se ročně pohybuje kolem
4,2 miliard eur, do Prostějova
přinese nové pracovní příležitosti
pro asi sedm desítek lidí.
Přestože v oblasti stavebnictví dochází v poslední době ke stagnaci,
zahájila společnost Weber v novém
výrobní závodě výrobu suchých
maltových a omítkových směsí. V
tuto chvíli má prostějovský závod
roční výrobní kapacitu osmdesát tisíc tun. Výstavba výrobního závodu
je pro Prostějov velkým přínosem
nejen ve větší produkci široké palety výrobků Weber, ale i v nabídce
služeb a zefektivněním logistiky.
Výrobní závod byl vystavěn na zelené louce v prostějovské průmys-

Nová továrna. Hala moderního výrobního závodu je v průmyslové zóně nepřehlédnutelná.
Foto: Martin Zaoral
lové zóně, Weber zde investoval
celkem stopadesát milionů korun.V
následujících letech Weber hodlá v
investicích v prostějovském závodě
pokračovat, tato část je pouze první
etapou plánované výstavby výrobního, zákaznického a logistického
centra pro oblast Morava. Do roku
2015 pak Weber hodlá v prostějov-

ském závodě investovat dalších přibližně osm desítek milionů korun.
„V současné době bude v závodě
pracovat přes dvacet zaměstnanců.
Jejich počet by se postupně měl zvýšit až na sedmdesát,” uvedla tisková
mluvčí podniku Monika Ruffrová.
Podle jejích slov si společnost Weber
vybrala Prostějov především kvůli

jeho výhodné poloze v centru Moravy a dobrému napojení na silniční
síť. Slavnostního přestřižení pásky
se mimo jiné zúčastnili ředitel divize
Weber Ladislav Krumpolec, delegát
Saint-Gobain pro východní Evropu
Tomáš Rosák, technický ředitel divize Weber Martin Souček a primátor
města Prostějova Miroslav Pišťák.
Weber je dnes v České republice
jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních
fasádních, zateplovacích a hydroizolačních systémů, štukových,
tepelně izolačních a sanačních
omítek, nátěrů, vyrovnávacích
a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažby
a materiálů na sanace betonu.
V letošním roce získal stříbrnou
cenu v prestižním soutěži Stavební
výrobek- technologie za omítku
weber.pas topdry a bronzovou za
řadu nízkoprašných lepicích tmelů
low dust.
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volební účast
v senátních volbách
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Víkendové volby jsou minulostí...

volební účast
v krajských volbách

Olomoucký kraj

35,67
35,
5,6
,67 %

oprávněných voličů

34,90 %
3
34

Vítězové. Sociální demokraté měli dokonce upečeny dva dorty ve tvaru
šťastné podkovy s portréty všech kandidátů. Foto: František Omasta Je rozhodnuto. Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého
kraje zvítězila ČSSD před KSČM a Koalicí pro Olomoucký
V senátních volbách drtivým způsobem vyhrála Božena Sekaninová z ČSSD kraj se starosty. Do zastupitelstva se ještě podívají občanští depřed komunistou Jaroslavem Šlamborem, oba postupují do druhého kola. mokraté a kandidáti za TOP09 a STAN.
ČSSD získala v krajském zastupitelstvu 19 mandátů, což je o osm
Slavný herec Ladislav Županič propadl, po závěrečném finiši svých protějšků méně než v roce 2008. Polepšila si KSČM, a to o šest křesel z dese dokonce propadl až na poslední pátou příčku. Podobně nevalně dopadli i seti na současných šestnáct. Bezesporu největším překvapením
další pravicoví či středopravicoví kandidáti Aleš Nevrla a Pavel Horák. Jejich krajských voleb je třetí příčka nově vytvořené Koalice pro Olomoucký kraj se starosty, která oslavuje osm nových míst ve vrcholvyrovnaný boj o bronzovou příčku jim byl k ničemu. První kolo senátních voleb ném orgánu kraje. Stejný počet má i vládní Občanská demokratická
prostě ovládla levice. A tak už o tomto víkendu budeme vybírat jednoho z dua strana, která si tak pohoršila o pět mandátů. Pátou a poslední stranou,
uspěla a vyšle své zástupce, je sdružení TOP 09 a Starostové
BOŽENA SEKANINOVÁ - JAROSLAV ŠLAMBOR. Kdo z nich usedne na která
pro Olomoucký kraj. Jejich voliči jim přisoudili čtyři místa.
příštích šest za senátorskou lavici? Máte to ve svých rukou, přijďte v pátek a
Podrobnější informace čtěte na straně 8!
oprávněných voličů

v sobotu volit!

Mám to! Lídr kandidátky ČSSD Jiří Rozbořil
otevřel v sobotu večer
nejednu láhev šampaňského. A bodejť by ne,
na příští roky se totiž s
největší pravděpodobností stane hejtmanem
Olomouckého
kraje.
Foto: František Omasta

Rozdělení křesel v Zastupitelstvu Olomouckého kraje

VÝSLEDKY 1. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB - PROSTĚJOV

Celkem se volilo 55 zastupitelů
ČSSD

komentář Petra Sokola

19

KSČM

Koal_OIK

16

8

ODS

8

TOP09+STAN

4

KONEČNÉ VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB V OLOMOUCKÉM KRAJI 2012

VYNOŘIL SE RUDÝ MLOK

Když v sobotu večer byly
zveřejněny volební výsledky, určitě řada lidí zalitovala, že zůstala doma. Nízká
volební účast způsobila,
že se mapa republiky významně zalila rudou barvou, kterou nosí stále hrdě
nereformovaní komunisté.
Pokud už i v jednom z pražských senátních obvodů dostal nejvíce hlasů kandidát
komunistů, připomíná to
trochu závěrečnou scénu z
Čapkovy „Války s mloky“,
kdy se ten mlok vynoří u
Národního divadla...
Měsíc předtím, než si připomeneme třiadvacet let od
konce komunistické totality, se KSČM stala druhou
nejsilnější stranou ve volbách. To je jistě varování

pro všechny demokratické
strany. Kromě KSČM totiž
mnoho jiných vítězů víkendové volby neměly. Nejvíce
volič potrestal vládní ODS
a TOP 09. Ty mají obtížnou
úlohu vládnout za časů
krize. To by jim voliči ještě odpustili, ale nemohou
přejít to, že pravice není
schopna přesvědčit lidi, že
šetřit budou i politici. A že
se politika dá dělat i v obtížných časech tak, aby jí lidé
rozuměli. Nejrůznější aféry
ničí důvěryhodnost pravice,
stejně jako její nejednota.
Vždyť to, že se pravice nedokázala v žádném obvodě
shodnout na společném
kandidátu do Senátu ČR,
také otevřelo dveře komunistickému úspěchu...

Fotoreportáž

Pospíšil jako příklad

Dokladem toho, že i pravicový politik může mít v dnešní
situaci velkou podporu veřejnosti, může být vítězství
Jiřího Pospíšila v Plzeňském
kraji. Jeho příběh musí být
pro pravici velkým zdrojem
inspirace.
Jásat ale nemohou ani sociální demokraté, které letos
v krajských volbách volilo o
jedenáct procent voličů méně
než před čtyřmi lety. Pro demokratickou levici mohou
být komunisté do budoucna
obrovským soupeřem. Pro
všechny strany ale platí, že se
musí z letošních voleb poučit.
Jinak bude ještě hůře...
Autor je
vysokoškolským učitelem

NEZÁVISLÁ VOLBA 3,12 %; SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové – Změna pro Olomoucký kraj 2,13 %; Česká pirátská strana 2,11 %; Moravané 1,92 %; Strana svobodných občanů 1,49 %; Dělnická strana sociální spravedlnosti 0,99
%; Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 0,79 %; Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0,75 %;
Národní socialisté - levice 21. stol. 0,32 %; REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 0,24 %; Strana
soukromníků ČR 0,20 %

JAK PROŽÍVALI VOLBY V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁBECH...

Chvíle napětí. Nestor ČSSD František Mezihorák i dosa- „Na vítězství!“ U lidovců měli důvod k oslavám.
vadní náměstek hejtmana a úspěšný kandidát Alois Mačák
sledují volební komentáře v televizi...

Oslavy. TOPkaři slavili v Tereziánské zbrojnici.

Rozpaky. Ve štábu ODS v prostějovské restauraci Hobbit ve
Wolkerově ulici panovala ponurá nálada. L. Županič propadl v
senátních volbách, v těch krajských skončila strana až čtvrtá....
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VOLEBNÍ
PERLIČKY:
Supervoliči z Haček
nezklamali
Z voličů v Hačkách by si mohli
vzít příklad všichni lidé v České
republice. Volební účast v této
malé obci na Konicku se v každých volbách pohybuje vysoko
nad celostátním průměrem. I
letos byla účast přibližně dvojnásobná, než byl regionální průměr. V Hačkách k urnám dorazilo 62 z 88 oprávněných voličů.
Účast tak byla neuvěřitelných
70,45 procent! A to ještě není
zdaleka vše! V Hačkách měli v
regionu vůbec nejméně neplatných hlasů. Pouze dvě obálky
se nepočítaly! Platných hlasů tu
bylo 96,77 procent, což v regionu nemá konkurenci.
Vyhodili ho dveřmi,
teď se vrací oknem!
Před dvěma lety musel s ostudou
kvůli několika skandálům opustit funkci předsedy Sněmovny
a skončil také jako řadový poslanec. Nyní se Miloslav Vlček
obloukem vrací do vrcholové
politiky. Z Prostějovska se údajně přestěhoval na Šumpersko,
kde kandiduje do Senátu ČR.
A uspěl! Postupuje do druhého
kola s téměř 23 procenty hlasů
z druhého místa. Vlčka porazil
šumperský starosta Zdeněk Brož
kandidující za lidovce a Nezávislou volbu, kterému dalo svůj
hlas více než 25 procent voličů.
Oba se tak znovu utkají za týden.
„Hlasy lidí beru jako projev důvěry, ale současně také jako závazek. Vždy se snažím, abych své
voliče nezklamal,“ uvedl serveru
idnes.cz Miloslav Vlček.
Pane Vlčku, už jste ale jednou
zklamal!
Tesařík bodoval
V Olomouckém kraji bodoval ve
volbách končící hejtman z ČSSD
Martin Tesařík. Přestože už dříve
oznámil, že se o tento post znovu
ucházet nebude a na kandidátce
byl proto až na 12. místě, voliči
ho nakonec svými „kroužky“
poslali na druhé místo hned za
lídra Jiřího Rozbořila. Více než
čtyři tisíce preferenčních hlasů,
které Tesařík dostal, byl druhý
nejvyšší počet ze všech kandidátů kterékoliv strany v kraji, více
měl právě jen Rozbořil.
V Kladkách šli na houby,
volby je nazajímaly
V jedné z nejvýše položených
obcí v regionu mají zřejmě docela
jiné starosti než nějaké volby. V
Kladkách si k urnám našlo cestu
pouze 73 z celkem 302 oprávněných voličů. K volbám tak
nedorazil ani každý čtvrtý občan
Kladek, účast tu byla nejnižší v
regionu, a to pouhých 24,17%.
Jak se zdá, jasná většina místních
před volbami dala přednost houbaření v okolních lesích.
Nedostal ani jeden hlas!
Vítězové voleb jsou všeobecně
známí. Ale co ti poražení? V celých volbách se našlo jen několik málo kandidátů, kteří nedostali ani jeden jediný preferenční
hlas. Z toho vyplývá, že pro ně
nehlasovali ani jejich nejbližší
příbuzní či přátelé. V regionu k
nim patří například devatenáctiletý montážní dělník Antonín
Koutný ze Dzbele, který se objevil na kandidátce „Paroubkovy”
strany Národní socialisté – levice 21. století.
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KRAJ SPLÁCHLA ORANŽOVORUDÁ TSUNAMI, Jednání o koalici má jen dvě cesty...
V sobotu skončily volby a již v neděli 14. října 2012 se
v odpoledních hodinách v Olomouci sešel na svém
prvním jednání klub krajských zastupitelů za ČSSD
v novém složení po volbách. Že si krajští politikové
nedávají vůbec načas, potvrzuje aktuální zpráva, že
už dnes, tj. v pondělí 15. října, začnou strategická vyjednávání o budoucí koalici, která povede kraj. Karty
jsou rozdány a všechny trumfy má v rukou ČSSD!

VŠE KORUNUJE LEVICOVÝ SOUBOJ O SENÁT!

Výsledky voleb v Olomouckém kraji potvrdily celostátní trend. Třiadvacet let po takzvané sametové revoluci se v republice derou zpátky k moci komunisté!
Letos je v krajských a senátních volbách ještě porazili
sociální demokraté, ale celkový výsledek dává tušit,
že voliči už zřejmě zapomínají na strastiplné doby
před rokem 1989… Jak to dopadlo v našem kraji?

Olomouc/lef, pk

18

Alois Mačák, náměstkyně primátora města Prostějova Alena Rašková, starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková a
A pozor, národní
á d í socialpodnikatel z Prostějova Josef
isté disponovali i dalším
Švec. Zájmy KSČM budou
věkovým primátem. Na jehájit prostějovský zastupitel
jich kandidátce se objevila i
Václav Šmíd a Ladislav Sypnaprosto nejmladší kandidátko, starosta Doloplaz. V rámci
ka v Olomouckém kraji. Byla
Koalice pro Olomoucký kraj se
jí teprve osmnáctiletá Lucie
starosty to bude Jaroslav FidrPavlů, studentka z Vícova na
muc z Krumsína, ředitel proProstějovsku.
stějovského gymnázia. ODS
vyšle na kraj současného prvního náměstka primátora města
Olomoucký kraj/mik, pk
Prostějova Jiřího Pospíšila a
Pojďte volit. Volební místnosti se otevřely v pátek úderem čtrnácté hodiny. Stejně tak učinil i
K urnám si v Olomouckém kraji živnostníka z Hrubčic Kamipředseda volební komise v Domě služeb ve Vrahovicích Josef Skoumal.
Foto: Michal Kadlec
našlo cestu 35,67 procenta vo- la Zápecu. V rámci TOP 09 a
ličů. Pro krajské volby se sešlo
176 519 platných hlasů, senátomenal jeho stranický kolega, do- dostali ještě Jaroslav Fidrmuc Celkový věkový průměr
ra volilo 33 249 voličů. Zajímasluhující hejtman Olomouckého (1 530), Václav Šmíd (1507), kandidátů do krajského zavostí bezesporu je, že v tomto
kraje a současně i senátor Mar- Alena Rašková (1 395) a Jiří Po- stupitelstva ani nepřekvapil.
případě šlo pouze o 89,65 pro- Absolutně nejstarším kandidátem do Zastupitelstva Olomouck- tin Tesařík, který se 4 384 hlasy spíšil (1 370). Na opačném pólu Jednotlivé politické strany
centa platných hlasů, téměř čtyři ého kraje byl šestaosmdesátiletý Josef Stříteský, důchodce poskočil na celkové druhé mís- „oblíbenosti“ skončil Kamil měly na svých kandidátkách
tisícovky obálek tedy skončily z Prostějova. Stejně jako Paroubkova strana Národní socialisté
to. Pomyslný bronz získal sou- Zápeca z Hrubčic (ODS), jehož zájemců o politickou funkci
ladem! Dlužno ještě dodat, že
– levice 21. století, tak i on propadli na celé čáře.
kromý zemědělec z Rokytnice 260 preferenčních hlasů je vů- nejrozmanitějšího věku – od
jenom na Prostějovsku moha lídr KpOk Marián Jurečka, je- bec nejmenším počtem ze všech osmnácti do šestaosmdesáti
lo svého senátora volit celkem
Starostové pro Olomoucký kraj hož volilo 3 747 občanů. O dva- 55 nově zvolených zastupitelů.
let…
105 012 lidí...
uspěla starostka Držovic Blan- ačtyřicet hlasů zpět zůstala jedJak vše dopadlo si můžete překa Kolečkářová.
nička ODS Markéta Záleská a
číst na jiných místech tohoto
Ze zajímavých čísel preferenč- přes tři tisícovky (přesně 3 342)
povolebního servisu, pojďme Přesně tolik kandidátů se le- ních hlasů stojí za povšimnutí preferenčních hlasů obdržel lídr
si říct pár zajímavůstek, co nám tos objevilo na kandidátkách nejvyšší zisk, kterým se může KSČM a poslanec Parlamentu Ve volbách do Senátu ČR kandidovali na Prostějovsku tři pravivolby přinesly.
různých politických stran ve pyšnit Jiří Rozbořil. Provozní KSČM Alexander Černý. Nej- coví či středopravicoví kandidáti, což se nakonec ukázalo jako
V Zastupitelstvu Olomouckého volbách do Zastupitelstva náměstek Fakultní nemocnice lepším Prostějovanem v tomto velmi neprozřetelné. Pravice tak roztříštila sílu voličů, z čehož
kraje se posadí hned deset Pro- Olomouckého kraje. Nakonec v Olomouci a lídr kandidátky směru je Alois Mačák, jehož profitovali levicoví kandidáti. ODS sice jednala se sdružením
stějovanů. Za vítěznou ČSSD jich pochopitelně uspělo jen ČSSD získal 5 155 přímých pří- jméno zakroužkovalo 2 907 TOP09 a STAN na společné kandidatuře, bohužel „topkaři“ prosoučasný náměstek hejtmana
pětapadesát…
jevili nesouhlas.
vrženců. Největší skok zazna- voličů. Přes hranici tisícovky se

47,53

86

842
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Šéf prostějovské ODS Jiří Pospíšil:

„Zaplatili jsme za celostátní nepopulární politiku!“
Prostějov - Ani on neskrýval rozladěnost z celkových
výsledků krajských a senátních voleb. Náměstka
prostějovského primátora a předsedu Oblastního
sdružení ODS v Prostějově Jiřího Pospíšila však alespoň může těšit, že prostějovští občanští demokraté
obhájili dvě místa v krajském zastupitelstvu…
Michal Kadlec
Pane Pospíšile,
můžete na úvod
zhodnotit aktuální výsledky
voleb do krajského zastupitelstva i Senátu?
„ODS i celá pravice letošní volby prohrála. Zaplatili jsme za
nepopulární celostátní politiku.“
Jednoduchá doplňující otázka,
cítíte zklamání nebo jste podobný výsledek očekával? Vy
osobně jste se ovšem do krajského zastupitelstva dostal.

Takže alespoň tento dílčí
úspěch vás potěšil?
„Nečekal jsem, že vyhrajeme, ale
předpokládal jsem alespoň o něco
více hlasů. Naši voliči očividně zůstali ve velké míře doma. Prostějovská ODS obhájila dvě místa v krajském zastupitelstvu, které jsme měli
před volbami. To je určitě úspěch.“
Co se týká senátních voleb, tady
jste zřejmě čekali větší úspěch
kandidáta, kterého prostějovská
ODS podporovala. Proč Ladislav
Županič skončil až na posledním
místě?

„Nelevicoví kandidáti rozdrobili hlasy a dopadlo to postupem kandidáta KSČM. Jednali
jsme před volbami s TOP09 i
KDU-ČSL o společném kandidátovi, ale oni nás odmítli.
Ladislav Županič získal více
hlasů než ODS, což potvrzuje,
že jsme sáhli po dobrém kandidátovi. Bohužel, celostátní
výsledek ODS na víc nestačil.“
Co si myslíte o
drtivém úspěchu levice? Pan Županič se Večerníku vyjádřil v tom smyslu,
že je to zralé na emigraci…
„Zisky komunistů mne opravdu
netěší. Sociální demokraté slaví úspěch, i když dostali méně
hlasů než před čtyřmi lety.
Všechny demokratické strany
se musí z úspěchu KSČM poučit.“
Nelze
ovšem
přehlédnout, že

prostějovská ODS ve volbách
dopadla oproti celostátnímu
průměru ještě dost dobře. Je
to tak?
„Ano, dosáhli jsme jako okresní
ODS druhý nejlepší výsledek
v kraji hned po Olomoucku.
Potvrdilo se, že když odpracujete volební kampaň a nasadíte
viditelné kandidáty, nese to určité výsledky. Jsem rád i za to,
že ODS v Olomouckém kraji
dosáhla čtvrtý nejlepší výsledek
ze všech krajů. To se dříve na
Moravě nestávalo. Samozřejmě
to vše kalí celkové výsledky.“
Pane Pospíšile,
jaké si berete
z právě proběhlých voleb poučení do budoucna?
„Opět se potvrdilo, že politika
se musí dělat tak, aby ji lidé
chápali. To se nám celostátně
moc nedaří a musíme s tím něco
udělat.“

Olomoucká ČSSD získala v
letošních volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
19 mandátů a stala se tak jejich
vítězem. Vedle ní v novém zastu-

pitelstvu usednou ještě KSČM,
ODS, zástupci Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
a TOP 09.
„Na prvním jednání klubu
zastupitelů jsme se zabývali
otázkou předsedy klubu, kterým

byl potvrzen Jiří Zemánek a dále
jsme hovořili o návrzích postupu
při vyjednávání o možné koalici.
Byl schválen vyjednávací tým za
ČSSD tvořený Jiřím Rozbořilem,
Jaroslavem Vomáčkou, Václavem Zatloukalem a Aloisem
Mačákem, který zahájí vyjednávání v pondělí 15. října, kdy má
v plánu setkat se se zástupci všech
stran zvolených do zastupitelstva.
Jednání v následujícím týdnu
by měla být o programových
prioritách, dále o představách o
počtu členů krajské rady a jejím
případném personálním složení,
diskutovat budeme také o dalším
průběhu vyjednávání.“ uvedl k

Jak prožívaly volby politici?

Olomoucký kraj/lef, pk - Tak
nám ty letošní volby skončily. Důvod k oslavám měla v
sobotu večer zejména ČSSD,
která jasně zvítězila a získala
celkově 19 mandátů. Radost a
veselí ovšem zavládly i v sídle
KSČM, která skončila druhá
a těší se ze šestnácti křesel, a v
rámci Koalice pro Olomoucký
kraj se starosty také u KDU-ČSL, kde slavili dokonce dvojí úspěch - zisk osmi mandátů
a porážku ODS... Naopak
právě u vládní strany propuklo bezbřehé zklamání, jen
těsně se do Zastupitelstva Olomouckého kraje dostalo ještě
sdružení TOP 09 + STAN.
Večerník vše monitoroval na
jednotlivých místech.
Pochopitelně skvělá nálada panovala v sobotu večer v sídle
olomoucké ČSSD. Zde se krájely dorty a bouchalo šampaňské.
„Nálada je euforická. Počítali
jsme sice, že budeme mít tak o
jeden až dva mandáty navíc, ale
samozřejmě máme z vítězství ra-

dost,“ řekl Večerníku lídr ČSSD
a pravděpodobně nový hejtman
kraje Jiří Rozbořil. „Chtěl bych
velmi poděkovat našim voličům
za jejich důvěru a podporu, kterou nám vyjádřili v těchto krajských volbách. Jsem moc rád,
že podobně jako před čtyřmi
roky, jsme dosáhli na vítězství.
Těší mě také volební výsledky
v Olomouci či Prostějově, které
jsou hodně vysoké,“ přidal se s
chválou Alois Mačák, současný
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a druhý muž kandidátky
ČSSD. „S volebními výsledky
jsme tak moc spokojeni!,“ dodal.
Nepříliš veselá nálada byla naopak ve štábu olomoucké ODS.
Přestože někteří její členové
s nepříliš velkým úspěchem
vzhledem k situaci ve společnosti počítali, tak velký propad
až za KDU nečekali. Přesto
nesli porážku se ctí. „Blahopřeji
ČSSD k vítězství. Výsledky pro
nás nejsou uspokojivé, myslela jsem, že budou lepší,“ řekla

Foto: František Omasta
mimo jiné kandidátka ODS na
post hejtmana Markéta Záleská.
O poznání lepší nálada panovala ve štábu TOP 09. Tato strana
sledovala výsledky voleb v restauraci Tereziánská zbrojnice.
Členové se občerstvovali pivem
a vínem, pojídali pizzu a jiné pochutiny. „Nálada je dobrá, jsme
v zastupitelstvu,“ konstatoval
lídr TOP 09 Bořivoj Šarapatka.

VOLBY OČIMA VEČERNÍKU

Prostějov/pk - Nejúspěšnějším
Prostějovanem v krajských volbách byl stejně jako před čtyřmi
roky Alois Mačák dvojka kandidátky ČSSD a současný náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Tento post také zřejmě uhájí.
„Chtěl bych velmi poděkovat našim voličům za jejich důvěru a podporu, kterou nám vyjádřili v těchto
krajských i senátních volbách. Jsem
moc rád, že podobně jako před
čtyřmi roky, jsme dosáhli na vítězství. Osobně mě těší, že jsem opět
obdržel mnoho preferenčních hlasů
nejen v rámci Prostějova, ale i celého Olomouckého kraje,“ uvedl s
úsměvem na rtech Alois Mačák. „S
volebními výsledky panuje velká
spokojenost. V Prostějově jsme dokonce dosáhli na nejlepší výsledek
v rámci celého kraje ze všech pěti
okresních měst. Při tak nízké voleb-

Chvíle napětí. Nestor ČSSD František Mezihorák a dosavadní náměstek hejtmana a úspěšný kandidát Alois Mačák sledují volební
komentáře v televizi.
Foto: František Omasta
ní účasti, jaká byla, je to výsledek
nad očekávání dobrý,“ dodal.
A jak si obhájení pozice ČSSD
v kraji Alois Mačák vysvětluje?
„Dosáhli jsme jej zejména díky
naší dobré práci jak v Prostějově,

tak v celém Olomouckém kraji.
Jako jediná strana jsme dlouhodobě měli kontaktní kampaň s našimi občany a ukazuje se, že se to
vyplácí,“ míní náměstek hejtmana a člen Rady statutárního města

Tabulka ukazuje kolik mandátů strany získaly či ztratily (+/-) a kolik budou mít zastupitelů.
strana
2008
+/celkem 2012
trend
Česká strana sociálně demokratická
27
-8
19
Komunistická strana Čech a Moravy
10
+6
16
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
0
+8
8
Občanská demokratická strana
13
-5
8
TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj
0
+4
4

Jak si vedly strany v jednotlivých okresech?
Sociální demokraté dominovali na Prostějovsku,
komunisté byli nejlepší v Přerově

Nikdo nejde. Volební účast na Prostějovsku nebyla valná. Byli i nedočkavci. Byl pátek, pár minut před čtrnáctou ho- Jako král. Předseda 35. volebního okrsku ve Dvořákově uli- Takhle to dál nejde. Desetiměsíční Michael svým výrazem
Proto není divu, že členové volebních komisí se mnohdy nudili. dinou a občané Vrahovic už netrpělivě čekali v tamním Domě ci se musel mezi všemi sympatickými ženami cítit na výsost dává jasně najevo, co si o politické situaci v zemi myslí.
Jako například v Domě služeb v Olomoucké ulici.
služeb na otevření volební místnosti.
skvěle.
Foto: Josef Popelka
Foto: Josef Popelka
Foto: Michal Kadlec
Foto: Michal Kadlec

Ve štábu KDU – ČSL se pilo na
vítězství. A to přesto, že Koalice
pro Olomoucký kraj společně se
starosty skončila až třetí. Proudem teklo pivo i domácí slivovice. „To, že šmiknem odeesku,
to je sen,“ konstatoval jeden z lidovců. Lídr strany Marian Jurečka k tomu dodal: „Spokojenost
je velká. Výsledek nad deset
procent je skvostný.“

A. Mačák: „Je to nad očekávání dobrý výsledek!“

Úspěšnost stran

Foto: Michal Kadlec

jednání klubu lídr kandidátky
ČSSD Jiří Rozbořil.
„Jsou jen dva směry, kterými se
může jednání o koalici ubírat.
Jedním je velká koalice s KSČM,
druhým koalice ČSSD, ODS a
Koalice pro Olomoucký kraj se
starosty ,“ řekl dále lídr vítězné
ČSSD Jiří Rozbořil s tím, že
už včera klub jeho strany řešil
postup, kterým budou vedena
vyjednávání. „Mohu k tomu prozradit jen to, že jednání budou
vedena sestupně podle výsledků
voleb...,“ konstatoval na první
pohled neurčitě, ale zato naprosto přesvědčivě, pro Večerník Jiří
Rozbořil.

Prostějov/mik - Sociální demokraté mají v rámci Olomouckého kraje nejvíce příznivců
na Prostějovsku a mohou se tak tady pochlubit nejlepším výsledkem v rámci celého kraje. V našem okrese volilo sociální demokraty 31,1 procenta voličů, zatímco například na
Jesenicku 30,7 a na Olomoucku „jen“ 26,6 procenta. Komunisté mají největší základnu
voličů v Přerově a okolí, tady je volilo 25,8 procenta lidí, kteří se dostavili do volebních
místností. KSČM tady vyhrála, v ostatních okresech skončila druhá, na Jesenicku obdržela 24,6 procenta, v Prostějově 22,5 a na Olomoucku 20,9 procenta hlasů. Třetí v konečném
pořadí krajských voleb, Koalice pro Olomoucký kraj se starosty, získala největší přízeň
na Šumperku s 11,9 procenta hlasů, na Olomoucku ji volilo 10,9 a naopak nejméně získala
na Jesenicku, kde obdržela jen 6,0 procenta hlasů. A jak si vedla ODS v rámci kraje? Nejvíce ortodoxních pravicových voličů je v Olomouci, kde občanské demokraty volilo 12,6
procenta voličů, v Prostějově 10,6 a v Přerově 9,7 procenta. Za zmínku stojí ještě výsledky
v jednotlivých okresech Olomouckého kraje, co se týká sdružení TOP 09 + STAN. To si
nejlépe vedlo na Jesenicku, kde obdrželo rovných devět procent hlasů. Naopak nejméně
toto politické uskupení volili lidé na Šumpersku, kde „topka“ získala jen 4,8 procenta
hlasů.

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
Česká strana sociálně demokratická

19 mandátů, 26,70 % hlasů
poř. zvolený zastupitel
preferenční hlasy
1. Ing. Jiří Rozbořil
pořadí na kandidátce: 1
50 let, provozní náměstek FN Olomouc, Olomouc 5 169
2. Ing. Martin Tesařík
pořadí na kandidátce: 12
58 let, hejtman Olomouckého kraje, Olomouc
4 390
3. Mgr. Alois Mačák, MBA
pořadí na kandidátce: 2
48 let, náměstek hejtmana Ol. kraje, Prostějov
2 907
4. Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
pořadí na kandidátce: 3
56 let, lékař, vysokoškolský pedagog, Olomouc
2 476
5. Mgr. Radovan Rašťák
pořadí na kandidátce: 4
54 let, učitel, náměstek hejtmana, Přerov
1 562
6. Ing. Marie Fomiczewová
pořadí na kandidátce: 5
53 let, ekonom, manažer, starostka, Jeseník
1 639
7. Ing. Pavel Martínek
pořadí na kandidátce: 6
47 let, starosta obce, Loučná nad Desnou
1 130
8. MUDr. Michael Fischer
pořadí na kandidátce: 7
56 let, lékař, 1. náměstek hejtmana, Olomouc
1 655
9. Bc. Pavel Šoltys, DiS.
pořadí na kandidátce: 8
47 let, místostarosta města, Lipník nad Bečvou
612
10. Mgr. Yvona Kubjátová
pořadí na kandidátce: 9
43 let, soc. prac., náměst. hejtmana, Olomouc
903
11. Ivana Dvořáková
pořadí na kandidátce: 10
56 let, starostka, Němčice nad Hanou
671
12. PhDr. Oldřich Svozil
pořadí na kandidátce: 11
68 let, historik, Šumperk
752
13. RNDr. Alena Rašková
pořadí na kandidátce: 13
62 let, náměstkyně primátora, Prostějov
1 395
14. Mgr. Eva Pavličíková
pořadí na kandidátce: 14
51 let, starostka města, Vidnava
1 139
15. PaedDr. Karel Crhonek
pořadí na kandidátce: 15
63 let, místostarosta města, učitel, Zábřeh
441
16. Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
pořadí na kandidátce: 16
37 let, historička, Přerov
806
17. Mgr. Jiří Zemánek
pořadí na kandidátce: 17
47 let, poslanec, Šternberk
623
18. Miroslav Kapoun
pořadí na kandidátce: 18
67 let, důchodce, Kojetín
301
19. Josef Švec
pořadí na kandidátce: 19
57 let, podnikatel, Suchdol
225

Prostějova, který je členem vyjednávacího týmu za sociální demokraty, jež budou sestavovat novou
krajskou vládu. S kým? „Jakým
směrem se povolební jednání
vyvinou, to bych v tuto chvíli neKomunistická strana Čech a Moravy
chtěl a ani nebudu předjímat. Naší
prioritou je naplnit maximum
z našeho volebního programu.
Toho se budeme držet,“ nastínil
Alois Mačák a doplnil, že první
konkrétnější jednání proběhnou
až po druhém kole senátních voleb. „Do té doby nebude chtít ni- 16 mandátů, 22,82 % hlasů
poř. zvolený zastupitel
preferenční hlasy
kdo nic narušovat,“ uvedl.

Celkový přehled
volební účasti
Celkem okrsků
Zpracováno okrsků
Zpracováno v %
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Platné hlasy v %

13670
13670
100.00%
7 491 806
2 763 464
36,89%
2 757 176
2 637 115
95.65%

Podrobné výsledky
ze všech okrsků
Olomouckého kraje,
další ohlasy politků
a rozsáhlou fotogalerii
najdete na
www.vecernikpv.cz

1. RSDr. Alexander Černý
pořadí na kandidátce: 1
59 let, poslanec PS Parlamentu ČR, Olomouc
2. MUDr. Ivan Sumara
pořadí na kandidátce: 2
55 let, lékař, Hranice
3. Ing. Zdenka Szukalská
pořadí na kandidátce: 3
53 let, starostka, Moravský Beroun
4. Ing. Václav Šmíd
pořadí na kandidátce: 4
61 let, podnikatel, Prostějov
5. Ing. Zdeněk Švec
pořadí na kandidátce: 5
57 let, zástupce ředitele školy, Mohelnice
6. Milada Vašíčková
pořadí na kandidátce: 6
46 let, starostka, Milenov
7. Jaroslav Opršal
pořadí na kandidátce: 7
61 let, pracovník bezpečn. agentury, Žulová
8. Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
pořadí na kandidátce: 8
35 let, fyzioterapeut, Uničov
9. Ing. Miroslav Marek
pořadí na kandidátce: 9
59 let, technik, Olomouc

3 347
2 309
1 133

10. Ing. Michal Symerský
pořadí na kandidátce: 10
36 let, člen plavebního dozoru, Přerov
11. Mgr. Miroslav Šimák
pořadí na kandidátce: 11
40 let, zástupce ředitele školy, Postřelmov
12. RSDr. Josef Nekl
pořadí na kandidátce: 12
59 let, poslanec PS Parlamentu ČR, Přerov
13. Ladislav Sypko
pořadí na kandidátce: 13
53 let, starosta, Doloplazy
14. Mgr. Alena Hlavešová
pořadí na kandidátce: 14
62 let, právnička, Šumperk
15. Kamil Veselý
pořadí na kandidátce: 15
45 let, podnikatel, Litovel
16. Miroslava Vlčková
pořadí na kandidátce: 16
61 let, důchodkyně, Sobotín

1 257
693
1 537
623
853
602
395

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty

8 mandátů, 11,00 % hlasů
poř. zvolený zastupitel
preferenční hlasy
1. Ing. Marian Jurečka
pořadí na kandidátce: 1
31 let, soukromý zemědělec, Rokytnice
3 748
2. Mgr. Ivo Slavotínek
pořadí na kandidátce: 3
36 let, místostarosta, Velká Bystřice
2 480
3. Ing. Pavel Horák
pořadí na kandidátce: 9
48 let, náměstek hejtmana, Grygov
2 209
4. RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
pořadí na kandidátce: 12
34 let, starosta, Zábřeh
2 193
5. Ing. Petr Suchomel
pořadí na kandidátce: 4
49 let, místostarosta, Šumperk
1 692
6. Mgr. Jaroslav Fidrmuc
pořadí na kandidátce: 5
54 let, ředitel gymnázia, Krumsín
1 530
7. RNDr. Ladislav Šnevajs
pořadí na kandidátce: 11
50 let, náměstek primátora, Olomouc
1 323
8. Ing. Zdenek Vahala
pořadí na kandidátce: 14
42 let, místostarosta, Hustopeče nad Bečvou
978

Občanská demokratická strana

8 mandátů, 10,91 % hlasů
poř. zvolený zastupitel
preferenční hlasy
1. Mgr. Markéta Záleská
pořadí na kandidátce: 1
45 let, řed. nez. org.,VŠ uč.,překlad., Olomouc
3 708
2. RNDr. Ivan Kosatík
pořadí na kandidátce: 2
55 let, náměstek hejtmana Olom. kraje, Olomouc 2 099
3. Mgr. Jiří Pospíšil
pořadí na kandidátce: 3
46 let, nám. primátora města Prostějov, Prostějov 1 370
4. Ing. Marek Zapletal
pořadí na kandidátce: 4
48 let, kr. zastup., místost. Šumperka, Šumperk
833
5. Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
pořadí na kandidátce: 5
42 let, ředitel RARSM, Přerov
699
6. Ing. Lubomír Žmolík
pořadí na kandidátce: 6
51 let, starosta obce Lipová-lázně, Lipová-lázně
590
7. Kamil Zápeca
pořadí na kandidátce: 7
42 let, živnostník, Hrubčice
260
8. Ing. Stanislav Orság
pořadí na kandidátce: 8
36 let, starosta města Šternberk, Šternberk
742

TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj

1 507
670
715
530
908
760

4 mandáty, 6,16 % hlasů
poř. zvolený zastupitel
preferenční hlasy
1. prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
pořadí na kandidátce: 1
53 let, poslanec, vysokošk. profesor, Olomouc
1 140
2. Mgr. Radek Brázda
pořadí na kandidátce: 2
40 let, starosta obce, Troubky
856
3. MUDr. Jitka Chalánková
pořadí na kandidátce: 13
55 let, poslankyně, dětská lékařka, Prostějov
765
4. Blanka Kolečkářová
pořadí na kandidátce: 4
45 let, starostka obce, Držovice
612

ANKETA: Co říkáte na výsledky letošních
krajských a senátních voleb?

Miroslav Pišťák, primátor Prostějova
„Volby dopadly nějak tak, jak se předpokládalo. Čekal jsem i úspěch komunistů, ale nikoliv tak velký. Nepatřím sice k lidem, které by něco vyděsilo, ale my ostatní se budeme muset zamyslet nad důvody, které vedou občany této země znovu
k volbě kdysi „jediné strany“. Co se týká výsledků sociální demokracie, nejsem úplně spokojen, čekal jsem mnohem více.
Naopak s desetinásobnou účastí prostějovských politiků v krajském zastupitelstvu spokojen být mohu, a je jedno, za kterou
politickou stranu ten či onen člověk vystupuje. Čím víc Prostějovanů na kraji, tím jedině lépe. Věřím, že každý z nich bude
co nejsvědomitěji prosazovat zájmy našeho města a okolí.“
Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky
„Podle mě se výsledky voleb daly očekávat. Co slyším od lidí, tak jsou se situací ve společnosti poměrně dost nespokojeni, cítí určitou existenční nejistotu, a proto se stále více přiklání k levici. Budu pečlivě sledovat, jak nyní budou probíhat
jednání v rámci Zastupitelstva Olomouckého kraje, jsem zvědavý, zda tady vznikne čistě levicová koalice.“
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O křeslo v senátu se ve druhém kole utká Sekaninová se Šlamborem
V prvním kole senátních voleb jasně triumfovala
Božena Sekaninová. Pro pokračování šestileté
dráhy této ženy v Senátu ČR se vyslovilo 14 184
Prostějovanů, což je 42,65 procenta všech voličů.
Už od prvního vyhodnoceného okrsku si druhé
místo pronajal kandidát KSČM Jaroslav Šlambor.
Pro jeho zvolení do horní komory Parlamentu ČR
se nakonec vyslovilo 6 311 voličů (18,98 %). Bude
to tedy právě on, kdo se s Boženou Sekaninovou
utká ve druhém kole voleb, které se bude konat
19. a 20. října.

volební okrsek č. 62 - Prostějov

Božena Sekaninová
(ČSSD)

42,65 %
Jaroslav Šlambor
(KSČM)

18,98 %

Prostějovsko/mik, mls, pk
Vítězství pětapadesátileté senátorky v prvním kole senátních
voleb je vůbec nejpřesvědčivější v rámci celé ČR. Původně
se přitom předpokládalo, že o
druhé místo se „poperou“ Ladislav Županič s Alešem Nevrlou.
Nakonec vše bylo jinak a druhé
místo si pro sebe urval komunista
Jaroslav Šlambor. O třetí příčku souboj svádělo zbývající trio
kandidátů. Bohužel šlo už jen o
pomyslné místo na stupních vítězů. Nakonec jej pro sebe urval
Aleš Nevrla, nestraník za TOP 09
+ STAN. Ten oslovil 4 304 svých
přívrženců (12,94 %). Čtvrtou
příčku mocným finišem urval Pavel Horák za KDU-ČSL, jehož
volilo 4 234 občanů (12,73 %).
Černý Petr pak zbyl na známého
herce a dabéra Ladislava Županiče, což se dá bezesporu označit za
největší zklamání celých voleb.
Nestraníka navrženého ODS a
podporovaného několika dalšími

Jiný přístup. Senioři berou volby zodpovědněji než mladí lidé.
Marii Synkovou přivezla na invalidním vozíku její dcera. Přijela volit
Boženu Sekaninovou.
Foto: Michal Kadlec

Výsledky hlasování - 1.kolo

Kandidát
1 Sekaninová Božena
2 Nevrla Aleš MUDr.
3 Šlambor Jaroslav PaedDr.
4 Horák Pavel Ing.
5 Županič Ladislav Mgr.

Volební strana
ČSSD
TOP 09 + STAN
KSČM
KDU-ČSL
ODS

Počet hlasů
14184
4304
6311
4234
4216

v%
42.65
12.94
18.98
12.73
12.68

zvolen
2.KOLO
NEZVOLEN
2.KOLO
NEZVOLEN
NEZVOLEN

stranami považovali někteří za
tajného favorita a možného velkého vyzyvatele pro senátorku
Sekaninovou. Někdejší ředitel
pražského hudebního divadla a
prostějovský rodák však oslovil
pouze 4 216 voličů (12,68%).
„Uznávám porážku, ale vyloženě
zklamán nejsem. Jenom mě mrzí
celkové výsledky letošních voleb, po kterých republiku spláchne oranžovorudá tsunami. Bohužel pravicoví voliči, do kterých
jsem vkládal velké naděje, zůstali
doma a doma také budou dále nadávat na politiku místo toho, aby
přišli k volbám a dali hlas alespoň
lidem, které znají osobně,“ svěřil
se Ladislav Županič.
Překvapivým úspěchem naopak
skončilo první kolo pro kandidáta Komunistické strany Čech
a Moravy Jaroslava Šlambora.
„Musím přiznat, že něco takového jsem upřímně neočekával. Od počátku bylo jasné, že
velkou favoritkou je paní Sekaninová, ale všeobecně se předpokládalo, že jejími vyzývateli
budou ti, jejichž kampaně stály
mnoho peněz. Že jsem uspěl já,
je pro mě opravdu hodně velký
šok a osobně to považuji za malý
zázrak,“ svěřil se Večerník včera
vpodvečera Jaroslav Šlambor.
Osobně si prý vývoj druhého
kola nedovolí odhadnout. „Veš-

keré předpovědi jsou iracionální. Jak vidno, lidé reagují zcela
jinak, než v minulých letech a
v tom já vidím svoje šance. Nic
zvláštního ale podnikat nehodlám, od počátku nabízím jen
sebe a své schopnosti a u toho
zůstanu. Opakuji, obrovskou
favoritkou je Božena Sekaninová. Pro mě je už tento postup do
druhého kola a volební výsledek velkým úspěchem,“ dodal
Šlambor.
Volby do Senátu na Prostějovsku a Kojetínsku poznamenala
poměrně nízká volební účast. K
urnám si našlo cestu přesně 37
442 voličů, účast lehce přesáhla
35%. V souvislosti se senátem
se není příliš co divit, z nedávných výzkumů vyplývá, že dvě
třetiny obyvatel ČR považují senát za zbytečnou instituci.

Celkový přehled volební
účasti - 1.kolo
Počet volených členů 2
Celkem okrsků
205
Zpracováno okrsků 205
Zpracováno v %
100.00%
Voliči v seznamu
105 012
Vydané obálky
37 442
Volební účast v %
35.65%
Odevzdané obálky
37 086
Platné hlasy
33 249
Platné hlasy v %
89.65%

V senátorských volbách skončil poslední

Ladislav Županič: „Pravicoví voliči bohužel zůstali doma“
PRIMÁTOR PROSTĚJOVA:
PODPOŘTE SENÁTORKU

Prostějov - Když Večerník v sobotu večer dorazil
do restaurace ve Wolkerově ulici, kde Občanská
demokratická strana během voleb měla svůj štáb,
nepotkali jsme se zrovna s nejlepší náladou. Ve
vzduchu bylo cítit zklamání. U jednoho ze stolů seděli předseda Oblastního sdružení ODS
v Prostějově Jiří Pospíšil s Ladislavem Županičem.
Ten už krátce po šesté hodině definitivně věděl, že
v boji o křeslo senátora skončil při volbách v poli
poražených. Večerníku však ochotně odpověděl
na několik otázek.
Michal Kadlec

Ve dnech 19. a 20. října se koná druhé kolo senátních voleb.
Děkuji vám za to, že si najdete čas a v pátek nebo v sobotu
přijdete opět do volebních místností potvrdit svoji volbu z
prvního kola. Naše senátorka od vás dostala vysvědčení v
podobě pomyslné velké jedničky s hvězdičkou. Obracím
se na všechny s prosbou, je velmi důležité tuto výbornou
známku ve druhém kole zopakovat. Hlas Prostějovanů patří Boženě Sekaninové, vaši maximální podporu si zaslouží.
Miroslav Pišťák, primátor Prostějova

Pane Županiči, cítíte
zklamání ze svého
umístění v senátorských volbách?
„Tak zklamání…, uznávám
porážku, ale jak vidíte, mám
hlavu vztyčenou a pocit, že
za posledních několik měsíců
jsme tady s kolegy z ODS udělali kus poctivé práce s cílem
pokračovat v ní dalších šest
let v horní komoře Parlamentu ČR. Bohužel to nedopadlo.
Ale zklamán nejsem, to ani
omylem!“

Nelitujete toho, že jste
přijal kandidaturu do
senátu?
„V žádném případě! Nikdo
mě nemusel dlouho přemlouvat, cítil jsem velkou
potřebu něco pro své rodiště
udělat a pomoci lidem nějak
víc. Pak jsem během volební
kampaně poznal spoustu lidí
a ze setkání s nimi jsem si
vzal mnohá ponaučení. Byl
to zhruba půlrok, na který se
nedá zapomenout a který mi
přinesl hodně zajímavých
zážitků. A také nových přátel.“

Je konec. Těsně po konečném vyhlášení výsledků senátorských
voleb jsme Ladislava Županiče požádali o krátký rozhovor.
Foto: Michal Kadlec
Co myslíte, že rozhodlo o
dominantním vítězství
sociálních demokratů a komunistů?
„To je věc, která mě trápí mnohem víc než má osobní prohra
v senátních volbách. Myslím
si, že na lidech této země je vidět rozčarování a naštvanost ze
současné politické situace. Při
mých předvolebních mítincích
mi dokonce spousta lidí říkala,
že nepůjde volit vůbec. Zřejmě

to ti lidé dodrželi, protože přesně
tomu konečný výsledek voleb
odpovídá. Pravicoví voliči bohužel zůstali doma u televize.“
Naopak levicoví voliči
vyrazili k urnám…
„No právě! Komunisti mají
militantní příznivce, kteří disciplinovaně chodí k volbám stále
a vzhledem k současným nepopulárním ekonomickým škrtům
dnešní pravicové vlády navíc
získávají další příznivce. A staří

povolební guláš

komunisti, co chtějí vrátit staré
pořádky, chodí k volbám i kdyby je do volební místnosti měli
přivézt na márách! To samé platí
v mnohých případech o oranžových sociálních demokratech.“
Pravicoví voliči zřejmě
neúčastí u voleb vyjádřili jakýsi nesouhlas či protest,
nemyslíte?
„Je to bohužel tak. Ovšem tato
skutečnost musí vést k důraznému zamyšlení nad současnou
politikou vedenou ODS.“
Neděsí vás tak rázný
vzestup komunistické
strany?
„Děsí. Kdybych byl mladší,
začal bych zřejmě přemýšlet
o emigraci. Při myšlence, že
republiku nyní zaplaví oranžovorudé koalice a ministrem
spravedlnosti může být za nějaký čas pan Grebeníček nebo
předsedou vlády pan Filip...To
zákonitě i spousta dalších lidí
může začít opět nahlas mluvit
o emigraci. Bojím se totiž, že
se pomalu, ale jistě začínáme
vracet před rok 1989. Proboha,
udělejme s tím něco dřív, než
bude pozdě!“

aneb

Analýza Martina Zaorala

Bez „blbé nálady” by levice nezvítězila
Z výsledků voleb jasně vyplývá, že většina lidí, kteří
přišli k volbám, už nehledí na minulost. Přiliš je nezajímá ani budoucnost. Volili hlavně ti, kteří se cítí
ohroženi PRÁVĚ TADY a TEĎ. Jasné většině lidí
však stále chybí motivace, proč by komukoliv měli
dávat svůj hlas. Mají jiné starosti.
V krajských a senátních volbách v Olomouckém kraji
jednoznačně triumfovala levice.
Na Prostějovsku může slavit
především senátorka Božena
Sekaninová, která v prvním
kole zvítězila nejpřesvědčivěji
ze
všech
senátorských
kandidátů v republice. V Olomouckém kraji měli asi nejlepší
důvod otevřít šampaňské komunisté, kteří získali o přibližně
třetinu krajských zastupitelů
více, než měli. Tyto všeobecně
známé výsledky se daly
očekávat. Naznačovaly je už
předvolební průzkumy. Mnohem zajímavější však je zeptat se, proč volby dopadly, tak

jak dopadly a hlavně co jejich
výsledek vypovídá o nás samotných.
Řada lidí je s touto otázkou
rychle hotová. V letošních
senátních a krajských volbách
se ani tak neřešili konkrétní
lidé, jejich názory, schopnosti,
dosavadní působení v regionu
či výhledy do budoucna. V
první řadě podle převládajícího
mínění šlo o vyjádření nesouhlasu s působením neoblíbené Nečasovy vlády. Je
paradoxní, že za její nepopularitou stojí hlavně to, že na rozdíl od jiných se skutečně snaží
dostát slibům, s nimiž vyhrála
volby. Jenže boj s hrozivým

zadlužováním země, do něhož
se tato vláda nepříliš elegantně
pustila, po dvou letech už nikoho nevzrušuje. Lidi teď mnohem více zajímají jejich vlastní
finance a dluhy a obavy, z čeho
zaplatí nájem a elektřinu, když
jim (lidově řečeno) Nečas s
Kalouskem „zkrouhnou” jejich
podporu či invalidní důchod.
A když pro ně není práce, tak z
čeho mají (pře)žít?
V takové situaci to měly
pravicové osobnosti ve volbách hodně složité. S nadsázkou se dá říci, že kdyby
ODS do senátu letos navhrla
třeba samotného Tomáše Garrigua Masaryka, měl by i on
problém uspět. Jednoznačné
vítězství dosavadní senátorky Boženy Sekaninové na
Prostějovsku má však více
důvodů. Kromě celostátního příklonu k levici za ním
zřejmě stojí i její „lidovost”.
Nejen těsně před volbami, kdy
objela každou vesnici, ale i

v průběhu svého šestiletého
funkčního období byla Božena
Sekaninová v regionu při
nejrůznějších
příležitostech
poměrně dost vidět. Na tom
následně mohla postavit i svoji
předvolební kampaň, nesoucí
se pod hesly „Znám vaše problémy” či „Byla jsem u vás”.
Pro každého ze senátorů je
to zřejmě jediný způsob, jak
prezentovat sebe i svoji práci.
Jinak totiž jasné většině lidí
smysl Senátu naprosto uniká a
nejraději by ho zrušili. O tom,
že by sebešikovnější senátor
v Praze dokázal skutečně prosadit „jejich zájmy”, si iluze
dělá opravdu jen málokdo. A
na to zřejmě „dojel” Ladislav
Županič, jenž chtěl „být
hlasem, který bude slyšet”.
Všeobecný a hojně diskutovaný
vzestup komunistů pak souvisí hlavně s výše popsaným
celospolečenským trendem. Je
nezpochybnitelným
faktem,
že díky podnikavosti a aktivitě

jednotlivých lidí se region i republika během dvaceti let od
revoluce skutečně „postavila
na nohy”. Kdo si myslí a říká
opak, nechť srovná například
stav budov na prostějovském
náměstí i úroveň „vozového
parku” na fotografiích z listopadových událostí a nyní. Jenže i
těm optimistickým, aktivním a
podnikavým bohužel v dnešní
době pomalu dochází dech. I u
nich se pomalu dostavuje „sametová kocovina”. Nemůžeme
se pak divit, že stále více lidi se
nerozpakuje volit komunisty. Ti
totiž tak dlouho neměli podíl na
moci, že nic nejenže nedělali,
ale hlavně nic nepokazili. I
připomínání trablů z totality,
které je drželo dále od koryta,
dnes už prostě nezabírá. Čím
dál víc lidí na předlistopadovou
dobu vzpomíná v dobrém. Byli
mladí, zdraví, měli zajištěnou
práci, ve které se nepředřeli, a
přesto se měli všichni tak nějak
stejně dobře i špatně. Co jim

tedy chybělo? Naopak nyní
kolem sebe vidí bohatší lidi, o
nichž jsou často přesvědčeni,
že ke svému majetku přišli
ne právě čistým způsobem.
Právě oni hovoří o tom, že
„kdo se chce dnes mít jako
prase v žitě, musí být svině”.
Výsledky letošních voleb jsou
pak celkem logickým obrazem
rozčarování mnohem většího
počtu lidí než těch, kteří přišli
volit.
Dá se tedy říci, že voliče už nezajímá pochmurná totalitní minulost, a co je snad ještě horší,
ani nijak zvlášť optimistické
vyhlídky stále víc zadlužené
země. Chtějí si především
„slušně žít” právě tady a teď.
Co bylo, bylo. Co bude, to
raději vědět nechceme. Jediný
důvod, proč v takové situaci
volit, spočívá v tom, abychom
dali najevo, s čím nesouhlasíme a co nás ohrožuje. Na
vše ostatní kašleme. Většinový
hlas letošního voliče pak zní:

Foto: archív Martina Zaorala
Mám se špatně a bojím se, že
se budu mít ještě hůř. Ti, kteří
nevolili, si nyní budou moci
své bezmocné hlavy pouze ukroutit nad tím, co se bude dít po
volbách.

Ze života města
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Poplatky za komunální odpad. ZDRAŽIT či NEZDRAŽIT?
Primátor M. Pišťák: „Nechceme zatěžovat šrajtofle občanů, ale…“

Prostějovští radní stojí před zásadním rozhodnutím.
Jak jsme informovali v minulém čisle, už v těchto
dnech se tvoří rozpočet města pro příští rok. A v něm
bude ve výdajích zcela jistě zahrnuta i úhrada za
odvoz komunálního odpadu v částce přesahující 20
milionů korun. „Příští rok to bude zcela jistě víc, protože likvidace odpadů je stále dražší,“ uvedl Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Prostějov/mik
Již zmíněných dvacet milionů korun je rozdíl mezi tím,
co se vybere na poplatcích
za odvoz komunálního odpadu od občanů Prostějova
a celkovou částkou, která se
každoročně platí za odvoz a
likvidaci odpadu. „Musíme

vymyslet opatření, abychom
jako město co nejméně dopláceli a přitom abychom příliš
nezatěžovali naše spoluobčany dalšími náklady. Budeme
hledat nějaký kompromis.
Uvědomujeme si závažnost
situace, rada projednávala
tuto záležitost a shodli jsme
se na tom, že si vyžádáme

ještě další podklady. Například budeme chtít vědět, kolik dlužníků za odvoz odpadu
registrujeme a jak se dlužné
částky daří vybírat,“ řekl
Miroslav Pišťák, primátor
Prostějova. Na přímou otázku, zda se od nového roku
pro občany zvýší poplatek za
odvoz komunálního odpadu,

Kolik zaplatíme? Zda se pro příští rok zvýší poplatky za odvoz komunálního odpadu, se má rozhodnout za dva týdny.
Koláž Večerníku

však přímá odpověď nepadla.
„Všech jedenáct radních napříč politickým spektrem se
shodlo na tom, že nechceme jít cestou maximálního
navyšování. Jak víte, dnes
Prostějované platí 492 koruny ročně, obce však mohou
navýšit poplatek až do výše
jednoho tisíce korun. To určitě neuděláme. Nicméně je
potřeba vnímat výdajovou
stránku městského rozpočtu,
který není nafukovací,“ pronesl primátor.
Město se do nezáviděníhodné situace dostane od ledna
příštího roku. „Zatímco ještě
letos zaplatíme za likvidaci jedné tuny tisíc korun, od
nového roku to už bude tisíc

pět set až dva tisíce korun. To
znamená dvojnásobné náklady. Město tak nebude v budoucnu moci takové náklady
utáhnout,“ dodal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
Jak se radní na středeční tiskovce také shodli, za likvidaci odpadu mohou města a
obce výrazně ušetřit jediným
způsobem. „Ekologická spalovna odpadu si nachází čím
dál tím více příznivců. A já
věřím, že do několika málo let
taková spalovna bude v Olomouckém kraji fungovat,“
uzavřel toto téma Jiří Pospíšil.
O tom, jestli občané budou
od příštího roku platit za odpad více, se má rozhodnout za
týden.

Sídliště Západ bude osvětleno šetrněji Chodci v Prostějově v roli
Sodíkové výbojky nahradí světelné zdroje LED

Prostějov/mik - Magistrát
připravuje milionový p
prořejjekt na rekonstrukci veřejjovného osvětlení na prostějovlem
ském sídlišti Západ. Cílem
axitohoto projektu je maxikou
málně ušetřit za elektrickou
energii.
om,
Rada města rozhodla o tom,
že v rámci rekonstrukce velišti
řejného osvětlení na sídlišti
taci
Západ požádá město o dotaci
v rámci grantového řízení NaIlustrační foto
pekdace ČEZ. „Dotace, respektive nadační příspěvek může
14 tisíc korun za rok,“ dodal
ent.
dosáhnout až sta procent.
podrobnosti Miroslav Pišťák,
ředprimátor Prostějova.
Přijímání přihlášek se předadu
Celkové náklady projektu se
pokládá v říjnu a listopadu
ektu
předpokládají ve výši zhruba
tohoto roku. V rámci projektu
ých
1,1 milionu korun bez DPH.
dojde k nahrazení sodíkových
droji
Celkem se jedná o šedesát
výbojek světelnými zdroji
osm světelných zdrojů v uliLED, čímž dosáhneme snížecích Finská, Anglická, Franní spotřeby elektrické energie
couzská, Holandská, Italská,
o 87 procent,“ nastínil Zdeněk Fišer, náměstek primáto- znamená, že za elektřinu nyní ně, po instalaci LED zdrojů Belgická a Norská včetně
ra Prostějova. „Konkrétně to platíme 117 tisíc korun roč- klesnou naše náklady na asi vnitrobloků.

-87%

Akce na náměstí? Auta už konečně
elektřiny pro vánoční trhy,
hody a další akce v prostoru náměstí T. G. Masaryka.
Elektropřípojka bude vybudována na travnaté ploše,
přívod byl proveden protlakem od radnice. Součástí akce je veškerá kabeláž
a rozvaděče. V budoucnu
už tak nebude potřeba vést
elektřinu z radnice kabelem
po asfaltové ploše,“ uvedl
na tiskové konferenci Rady
města Prostějova Zdeněk
Fišer, náměstek primátora.
Vzápětí se ještě zmínil o
patálii, která provází pokra-

čující rekonstrukci radnice.
„Při vystěhování nábytku a
odstranění koberců v jedné
z kanceláří v budově přístavby radnice byly zjištěny značné statické poruchy
podlahy. Průhyb podlahy
je větší než pět centimetrů,
důvodem je technický stav
dřevěného trámoví pod podlahou. Po vypracování statického posudku se provedou nutné stavební úpravy.
Investiční objem obou akcí
je odhadován na 1,2 milionu korun,“ popsal Zdeněk
Fišer.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Je to normální?
Chodci přecházející komunikace na vnitřním městském okruhu to nemají vůbec jednoduché.
Pokud chtějí bezproblémově
přejít přes světelně řízený přechod, musejí být zdatní sprinteři. I když možná také samotný
Usain Bolt by měl v Prostějově
problémy...
Jde o to, že chodcům svítí zelený
panáček nekřesťansky krátkou
dobu. Potíže mají především senioři, natož invalidé. „Nejhorší situace je zřejmě ve Wolkerově ulici.
Tady snad svítí zelená pro chodce
jen tři nebo čtyři vteřiny. Dostanu
se do poloviny silnice a už mám
červenou a auta na mě troubí,“ povzdechl si Večerníku starší muž,
jen co se o berlích s potížemi dostal přes přechod na protější chodník. Podobné je to i na Vápenici a
dalších místech Prostějova.

Start! Na přechodu ve Wolkerově ulici svítí zelená jen pár vteřin. V půlce
bílé zebry už, zvláště starším lidem, blikne červená... Foto: Michal Kadlec
„Jsem si tohoto problému vědom,
ale je nutné říct, že jakmile chodcům naskočí červená, tak pokud
už jsou na přechodu, mohou v klidu dokončit překonání komunikace. Existuje tu takzvaný mezičas,
tedy dostatečná doba, než blikne
zelená řidičům,“ vysvětlil pro Večerník Michael Vafek, dopravní
inženýr Policie ČR v Prostějově.
„Za světelnou signalizaci na vnitřním okruhu zodpovídá její projektant. Bohužel, v současné době je

jedna čtvrtina indukčních smyček,
které přepínají světelnou signalizaci, závadná. Technické služby
ale již pracují na odstranění nedostatků, takže by se měly prodloužit
i intervaly pro chodce na přechodech po celém vnitřním okruhu
města,“ dodal Michael Vafek.
Snad tedy po opravě indukčních
smyček chodci dostanou alespoň
pár vteřin navíc, aby stačili v Prostějově přejít vozovku a nedostávali se tak do role honěných psů…

Oblečení zabavené celníky putovalo do „azyláku“
Během pár dní bylo rozebráno klienty!

nebudou jezdit přes natažené kabely!

Prostějov/mik - Bavit se
v polovině října o Vánocích
se může pro leckoho zdát
předčasné, přesto už nyní
informujeme o novince,
kterou projednávali radní
na svém posledním zasedání. Jde o to, že už letošní
vánoční trhy na prostějovském náměstí budou osvětleny nově. A pozor, přívod
elektřiny už nebude řešen
pomocí dlouhých a silných
kabelů natažených od radnice přes silnici!
„V rámci rekonstrukce radnice jsme zajistili připojení

HONĚNÝCH PSŮ...

Obrovský zájem. Ředitel Azylového centra v Prostějově Jan
Kalla během chvíle rozdal mezi své klienty šest pytlů darovaného
oblečení.
Foto: Azylové centrum Pv
Prostějov/mik - Občanské
sdružení Lipka věnovalo
nedávno Azylovému domu
v Prostějově velké množství
triček, bund a mikin. Jednalo

se o oblečení, které v nedávné
době zabavili celníci nekalým
obchodníkům.
Dar, který byl rozdělen mezi
klienty prostějovského azyláku

potvrdil Večerníku ředitel Jan
Kalla. „Oblečení jsem přijali na
základě darovací smlouvy od
Občanského sdružení Lipka a
díky aktivitě jeho předsedkyně
Renaty Čekalové, která mě s
tímto návrhem nedávno oslovila. Zboží pochází z celních
skladů, jde o zabavené zboží s
odstraněnými markanty. Jednalo se ale o nové a nepoužité zboží,“ vysvětlil ředitel Azylového
centra v Prostějově. „Myslím že
toto je dobrý příklad spolupráce mezi institucemi poskytující
sociální služby. Šlo dohromady
o šest pytlů oblečení, konkrétně
o trička, mikiny různých druhů,
ale také o nepromokavé šusťákové bundy,“ dodal Jan Kalla,
kterého jsme se ještě zeptali,
jak s darem v centru naložili.
„Oblečení je primárně určené

pro klienty Azylového centra,
po jeho obdržení jsme jej pod
dohledem pracovníků klientům
rozdávali podle jejich potřeb
a velikostí. V rámci terénního
programu byli osloveni i lidé
na ulici, dokonce jsme i umisťovali letáky s nabídkou, neboť
jsme si vědomi, že lidé na ulici by je využili ve velké míře.
Každý měl možnost přijít na
denní centrum a vzít si oblečení
podle vlastního výběru. Minulý čas uvádím záměrně, protože v současné době je oblečení
rozebráno. Pro mě samotného
je to překvapivé, zprvu jsme
počítali, že část uložíme a budeme je distribuovat nově příchozím klientům. Je ale vidět,
že dar byl účelný a došel svého
maximálního využití,“ prozradil Večerníku Jan Kalla.

Rekonstrukce Smetanových sadů se neobejde bez kácení
„S památkáři jsme došli ke kompromisu,“ uvedl k úpravě chodníků v parku náměstek primátora Zdeněk Fišer
Prostějov - Po několikaletém dohadování, přípravách a jednom odkladu kvůli rekonstrukci kanalizační sítě se konečně schyluje k rekonstrukci
Smetanových sadů. I přes určité administrativní
potíže při výběrovém řízení se předpokládá, že
rekonstrukce parku v centru města začne už začátkem listopadu. Na podrobnosti ohledně této investiční akce jsme se zeptali náměstka primátora
Prostějova Zdeňka Fišera (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane náměstku,
jak se vyvíjí výběrové řízení na firmu, která
bude rekonstrukci parku
provádět a kdy se začne?
„Máme schválen celý projekt
a v současnosti probíhá výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci Smetanových sadů
bude provádět. Bohužel, stala
se menší nepříjemnost, protože
při posuzování nabídek všech
šestnácti přihlášených firem

došlo ke zmatečnému výkladu
při popisu zakázky. U několika položek v rozpočtu byly
uvedeny jiné tloušťky vrstev
asfaltu na komunikacích oproti
výkresům z projektové dokumentace. Jde ale jen o tiskovou
chybu a nyní je potřeba se dotázat všech dotyčných uchazečů,
zda jimi nabídnutá cena platí i
pro tu tloušťku asfaltu, která je
správně uvedena ve výkresu.
Věřím ale, že během několika
dnů věc vyřešíme a vybereme
vítěze výběrového řízení. Pak

bude následovat čtrnáctidenní
lhůta pro možná odvolání poražených kandidátů. Pokud se
tak nestane, začátkem listopadu by se mohlo začít pracovat
na samotné rekonstrukci.“
Kolik bude takzvaná generální
oprava parku stát?
„Celkem zhruba osm milionů
korun s tím, že polovinu proinvestujeme ještě letos, zbylou
půlku zařadíme do rozpočtu
města pro rok 2013.“
Co všechno se
tedy v letošním
roce bude ve Smetanových
sadech dít?
„V první řadě by mělo jít o
přípravu rekonstrukce všech
komunikací v parku, výměnu veřejného osvětlení a také
v době vegetačního klidu o
úpravu veřejné zeleně a kácení
některých stromů.“
Kolik stromů se
zde bude kácet?
„To v tuto chvíli ještě není

definitivní, snad pět až osm,
ale neberte mě v tuto chvíli za
slovo. To konečné budou mít
odborníci, kteří posuzují zdravotní stav stromů. Pokáceny
by měly být i ty stromy, které
jsou přestárlé nebo vysázeny
moc na husto. Některé pokácené stromy budou samozřejmě
nahrazeny novou výsadbou.“
Není tajemstvím,
že projekt rekonstrukce Smetanových sadů
narážel v mnoha bodech na
odpor památkářů. Nyní jsou
už všechny spory vyřešeny?
„Těch sporů nebylo moc, jiné
představy panovaly víceméně
jen okolo trasování chodníků a
jejich povrchu. Nakonec došlo
s památkáři ke kompromisu.
Shodli jsme se na tom, že park
bude i nadále fungovat jako
průchozí ve směru od průchodu v hradbách na tři strany.
A to směrem ke kinu Metro,
k Rejskově ulici a na druhou
stranu k Národnímu domu a

Havlíčkově ulici. Nové chodníky budou méně klikaté a
s asfaltovým povrchem. Zbytek cest bude trasován v historickém duchu. Bude tady
vybudován okruh ve tvaru „osmičky“ s mlatovým povrchem.
Tento okruh má být společně
s novými lavičkami určen pro
takzvané nedělní korzování
občanů.“

Pane náměstku,
je v rámci rekonstrukce počítáno i s novou
zídkou oddělující park od
Vápenice?
zpočtu nastáva„Nová zídka v rozpočtu
jící rekonstrukce parku není. Zaeme, zda v butím se rozhodujeme,
doucnu tuto zídku
dku obnovit ve
formě, v jaké byla,
la, nebo ji úplně
zbourat a postavit
it takovou, jaká

je v současnosti na konci parku
u Národního domu. S rekonstrukcí této zídky počítáme ale
nejdříve až v příštím roce. Existuje tu také alternativa, že bychom tuto zídku nechali zbourat
bez náhrady.“

Zmizí i pár stromů. Náměstek primátora Zdeněk Fišer potvrdil, že rekonstrukce Smetanových
sadů se neobejde bez kácení několika stromů.
Foto: archiv + Michal Kadlec

Téma Večerníku

V poslední době žijeme stále rychleji. Mnohdy
stíháme tolik věcí zaráz, ale přesto zapomínáme
sami na sebe. Není tak nic výjimečného, když
mnohým z nás nezbude čas na pravidelný pohyb či sport. Tedy pokud nebereme v úvahu
stereotypní pohyby u plotny či u žehlicího prkna... Vždyť pokud nám byl poskytnut dar hýbat
se, pojďme ho správně využít. V Prostějově je
k nalezení celá řada pohybových aktivit. A právě pohybu a tanci je věnováno dnešní téma
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde se mimo
jiné dozvíte, jaký pohyb je nejvhodnější při bolestech zad či krční páteře či jaké pohybové aktivity
v současné době frčí a do kterých místních tělocvičen byste rozhodně měli zavítat. Představíme
si také jeden z těch méně tradičních a u nás málo
rozšířených tanečních stylů...
Texty: Aneta Křížová a Nikol Hlochová

TANEČNÍ STYLY... znáte je?
Tanec je především společenskou disciplínou provozovanou za zvuků hudby, je kladen do období
rodové společnosti, kde
umocňoval rituální obřady. Tuto funkci zastával až
do starověku, kdy k ní přibyla ještě funkce umělecká. V této době neexistoval
tanec v páru, ale pouze individuální tanec - umění,
nebo tanec skupinový - rituální. Tance společenské,
takzvané „Ballroom dancing“, se dělí na dvě skupiny. Toto rozdělení je běžné
i na tanečních soutěžích. A
jaké je?

Standardní tance
V dnešním pojetí jsou charakterizovány spíše vnější formou, kterou tvoří především
uzavřené párové držení, švihový pohyb po celém parketu,
frak, dlouhá dámská toaleta a
hudba třicátých let. Další vývoj se odehrává už jen skrytě,
upravují a doplňují se techniky,
mění se móda v oblékání i hudebním doprovodu. Z původního anglického stylu se tak
současný standardní styl posunul k dravosti, obdivu ke kráse, k romantičnosti a citovému
prožití pohybu a hudby. Patří
mezi ně například walz, tango,
valčík, slowfox a quikstep.

Tanec a pohyb, který frčí

V dnešní době máme tolik možností, kam si jít zacvičit či zatančit. Jen si vybrat. Avšak jsou zde i novodobé taneční styly, které je třeba si více přiblížit.
Nesmíme zapomenout ani na klasické formy tance,
které jsou stále žádané. V tomto příspěvku si tedy
přiblížíme pointu několika druhů a stylů tance, o
které je v současné době velký zájem...
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POLE DANCE

:
tento nový druh „tance“ zaznamenal úspěch už i v našich krajích. Pole dance pochází z USA a ze západní Evropy, kde je
brán jako fitness volnočasová aktivita a oblibě se těší již po
několik let. V překladu znamená tanec u tyče. Na hodinách
však neprobíhá žádné svlékání ani nic podobného, ale elegantně podané prvky a choreografie ve spojení s tyčí. V USA je
pole dance dokonce doporučován ženám, které trpí nadváhou,
není jen forma tance, ale také ladné a krásné držení těla, protože pravidelnými tréninky se posílí zejména břišní svaly a
lehký, současně přesto pružný krok, výraz mimiky a řeč horní polovina těla. Mimo jiné se při hodinách ženy učí často
pohybu. To vše je však doprovázeno tvrdou disciplínou, akrobatickým kouskům, které jen tak někdo nezvládne.
která není pro laiky na pohled znatelná. Proto jen pozorný a zkušený vnímatel dovede ocenit všechny krásy,
které balet poskytuje. Jeho počátky sahají až do starého slovo Salsa pochází ze španělštiny a znamená „pikantní
Egypta, kde se baletní prvky objevovaly při kultických omáčka“, což přesně vystihuje i myšlenku tohoto tance,
tancích. Samotný balet se začal formovat v renesanci. ale i samotného hudebního žánru. Popularita neustále rosDříve byl známý především balet dramatický, salónní a te, jen v Prostějově najdeme spoustu tělocvičen, jimiž se
divadelní. V dnešní době se od těchto žánrů upouští a je rozléhají zvuky energetické Salsy. V tomto tanci se odráží
prosazován výrazový (scénický tanec).
africká, jihoamerická i evropská kultura. Jedná se o exoticky dynamický, temperamentní, podmanivý a smyslný
tanec s atraktivními figurami. Postupem času se stala kosje výrazový tanec, který nemá žádná pravidla ani ome- mopolitním tancem pro všechny věkové kategorie.
zení a nejčastěji je vyjídán při divadelních scénách. Cílem je sebevyjádření nebo vyjádření myšlenky, pocitu
či děje. Inspiračním zdrojem pro tento druh tance jsou stejně jako Salsa je i Zumba velice oblíbeným tanečním
mnohdy i problémy dnešní doby, ať už mezilidské vzta- stylem, se kterým se rovněž ve velké míře setkáte i v nahy či současná materiální společnost, na což upozorňují šem městě. Jde o něco mezi aerobikem a latinskoamerictanečníci svým ztvárněním. Ceněn je zde hlavně plynulý kým tancem. Je směsicí salsy, samby, mamba, ale i tanga
či flamenga. Kromě zábavné formy tance dovede Zumba
tok pohybů, ale i výraz.
formovat postavu, stejně jako aerobic. Na hodinách tohoto tance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází ke spalování tuků. Je zapojen celý svalový korpus.
Zumba je naprosto vhodná pro všechny věkové kategorie.

Latinskoamerické tance
Atraktivní tance s vysokým
emočním nábojem bezprostředně vyjadřující náladu
tanečníka. Do latinskoamerických tanců se řadí: samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive.
Tančí se v páru, sólově, ale i ve
skupině.
Existuje i mnoho dalších
skupin a podskupin, na které je možné tanec rozdělit,
například:lidové a scénické
tance, tance skupinové jako
čtverylka, kankán, česká
beseda nebo country tance.
Můžeme je dělit podle období
vzniku, na společenské tance
a podobně.

dojmy
Bezprostřední
ce:
é Tour de Fran
k
ic
st
li
k
cy
e
ěz
vít
, necítím nohy,
„Necítím záda
cítím se dobře.“
necítím ruce...

POHYB JE LÉK!

KLASICKÝ BALET:

SALSA:

SCÉNICKÝ TANEC:

ZUMBA:

Jak všichni víme, pohyb a sportování jsou zdravé a pomáhají
nám v našich cílech. Díky pravidelnému pohybu můžeme zpevnit svoji postavu a shodit nějaké
to kilečko dolů. Jen se musí vědět, jak na to...
Mezi nejdůležitější faktory patří
volba správného pohybu nebo aktivity. Někomu přináší radost plavání, jinému vyhovuje běh a další
se cítí skvěle a příjemně unaveně
třeba po spinningu. Hlavní je, aby

vás vybraný pohyb naplňoval, bavil vás a abyste po skončení dané
aktivity neměli negativní pocit.
A teď už ke konkrétním druhům
pohybu. Chcete-li, aby vaše váha
o nějaké to kilo klesla, zvolte si
aerobní typ cvičení, tzn. plavání,
cykloturistiku, aerobic, tanec nebo
běh. Chcete-li naopak zvednout
laťku své výdrže a být více tělesně
zdatní, zaměřte se například na kickbox, tenis, lyžování, florbal nebo
squash.

Pohyb je důležitý pro všechny lidi.
Velcí, malí, tlustí, tencí - všichni by
si měli najít čas a pro ně vhodnou
aktivitu. Je totiž velice jednoduché
najít důvod, proč nemůžete vyrazit na
procházku, zaplavat si nebo zaběhat.
Mnohem těžší je překonat sami sebe
a svoji „lenost“. Ale věřte tomu, že
když to zvládnete, výsledky se dostaví! Cvičit nebo se jinak hýbat bychom
měli pravidelně, alespoň dvakrát až
čtyřikrát týdně. Důležité také je, abyste uměli střídat pohyb a oddech.

INZERCE

BŘIŠNÍ TANEC:

tento orientální tanec je tanec původem ze Středního východu. V současné době je ve světě velmi rozšířen a těší se velké
popularitě. Krása orientálního tance není v síle tanečnice, ale
ve schopnostech jednotlivě ovládat své svaly. Podíváme-li se
do historie, břišnímu tanci se původně říkalo porodní tanec,
neboli tanec rodiček. Nejlépe se totiž tomuto tanci učí těhotné ženy. Některé pohyby mají dokonce rehabilitační účinky,
pomáhají od bolestí bederní páře, uvolňují kloubní spojení
pánve, celkově zpevňuje pánevní dno a podobně.

STREET DANCE:

Foto: archiv Anety Křížové

tento taneční styl nepochází z žádné tělocvičny či přesně stanovené formy. Původně vznikl přímo v ulicích, na hřištích
škol a v tanečních klubech. Proto je přezdívaný jako pouliční
tanec, který se objevil v USA po roce 1970. Tento volný styl
obsahuje prvky Hip Hopu, Just Dance, X-Dance, R‘n‘B,
ModernStreet, Jazz-LatinStreet, Break Dance a Reggaeton.
Je vhodný především pro mladé lidi. Tanečníci většinou
improvizují a volně se pohybují do rytmů hudby. Ve street
dance se mládež také utkává na různých soutěžích.

INZERCE
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KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

INZERCE

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Bezdomovci na Zlechovu
mají utrum
Mostkovice/mls - Nový majitel, který loni získal Zlechov,
budovu uzavřel a provedl zde
rozsáhlou
„debordelizaci“.
Znamená to, že se brzy pustí
do opravy legendárního hotelu?
„To zatím ne. Stavební práce
začnou nejdříve v příštím roce,
nejprve musíme nechat zpracovat projekt,” reagoval Ladislav
Koláček, který chce obnovit
život v hotelu. „Dříve, jak za tři
roky to ovšem nebude,” dodal.
Napojí se cikáni
na novou kanalizaci?
Studenec/mls - Ve Studenci
byla nedávno dokončena kanalizace. Ta by mohla vyřešit
problém s přetékající žumpou
ve známém domě hrůzy, který
obývá přibližně osm desítek
Romů. Žumpa svým zápachem
obtěžuje široké okolí. „Na novou kanalizaci by měl být napojen i tento dům,“ prohlásila Jarmila Stawaritschová, starostka
Čelechovic na Hané, pod které
Studenec spadá.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

V Prostějově si s lidmi bez domova poradí strážníci. Ale co v obcích?

PÁR V ČELECHOVICÍCH STANUJE PŘED DOMEM S OBECNÍMI BYTY
„Nemá tam co dělat! Navíc se ani nejedná o našeho občana,“ láteří starostka

Přímo před objektem, ve kterém jsou v Čelechovicích na Hané obecní byty, si postavil stan pětapadesátiletý Jaroslav Cetkovský z Prostějova se
svojí o rok mladší družkou. Sám mluví o tom, že
se chce přestěhovat do ubytovny v prostějovské
Kostelecké ulici. Podle starostky pro to ovšem
mnoho nedělá...
Čelechovice/mls
Jaroslav Cetkovský na pozemku před domem, ve kterém se
prý dříve vařily kosti, přespává
přibližně půl roku. „Nejprve

jsme spali pod stromem, pak
jsem koupil stan. I tak bude
zima dost krutá,“ přemítá bezdomovec, který ve stanu žije i
se svojí družkou. Ten pochází
z Vrahovic, jeho družka pak

právě z Čelechovic. Asi před
čtyřmi měsíci si měli podat
žádost o byt v Kostelecké ulici.
„Nějaké příjmy máme, beru invalidní důchod necelých deset
tisíc. Nedávno jsem si tak mohl
koupit i auto,“ říká Cetkovský,
který příliš neřeší, že si stan
postavil na obecním pozemku.
„Nemá tam co dělat! Navíc se
ani nejedná o našeho občana.
Už několikrát jsem mu říkala,
ať se odstěhují, ale on na to
nijak nereagoval...,“ krčila rameny starostka Čelechovic na
Hané Jarmila Stawaritschová,

podle níž se pan Cetkovský
dlouhodobě chová nezodpovědně. „Mám informaci, že
pokud by chtěl, mohl by do
bytu v Kostelecké nastoupit už
začátkem prosince. Jenže on o
to podle mě zas až tak neusiluje,“ poznamenala.
Zatímco s bezdomovci, kteří se
objevují na veřejných místech,
si v Prostějově poradí strážnici, v obcích na to často nejsou
žádné páky. Podobný problém
s dvojicí přespávající v blízkosti centra města v poslední
době řeší například v Konici...

Nepřehlédnutelná dvojka. Jaroslav Cetkovský a Irena Opavská
společně žijí ve stanu před budovou „Kostivárny“ v Čelechovicích
na Hané.
Foto: Martin Zaoral

ROZHLEDNA na hanáckém Mont Blancu SE UŽ STAVÍ!

Hejtmana s krumpáčem by brali i hasiči ze Slatinek
Slatinky/mls - Skutečně historický okamžik zažil v pátek odpoledne vrchol Kosíře! Po několika desítkách let čekání a sporů
zde byla v pátek slavnostně
zahájena stavba rozledny. Sen
tisíců turistů, kteří každoročně
zamíří na vrchol „hanáckého
Mont Blancu“, se tak začal stávat skutečností. Rozhledna by
měla být otevřena začátkem
června příštího roku.
Slavnostní výkop nové rozhledny na Kosíři provedl v pátek dosluhující hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík. Přestože byl

Na Stražisku opravili cestu
Stražisko/mls - V průběhu
uplynulého týdne vznikla na
Stražisku nová asfaltová cesta.
Ta vede od centra obce až po
bývalou hájenku. Cesta byla
dlouhodobě ve velmi špatném
stavu, který se po každé zimě
neustále zhoršoval. „Jsem rád,
že cestu opravili, bylo to tu
opravdu hrozné,” zmínil se Josef Popelka, který na Stražisko
pravidelně jezdí za rodiči.
Nové vlaky!
Olomouc/red - Náměstek
hejtmana Alois Mačák se ve
středu zúčastnil slavnostního zahájení provozu nového
vlaku RegioPanter. Tři nízkopodlažní elektrické jednotky v
celkové hodnotě 432 milionů
korun zakoupily České dráhy
za čtyřicetiprocentní podpory
Regionálního operačního programu Střední Morava.
Nové elektrické jednotky podstatným způsobem zkvalitní
cestování na vytížené lince mezi
Olomoucí a Nezamyslicemi přes
Prostějov, kde nahradí skoro čtyřicet let staré pantografy. „Jsem
rád, že se kraji podařilo zachovat
rozsah dopravní obslužnosti na
železnici a že díky penězům z
regionálního operačního programu mohou České dráhy modernizovat svůj vozový park.ednoznačně ve prospěch cestujících,“
uvedl Mačák.

776 159 120

v obleku, s krumpáčem se oháněl nejen obratně, ale i s velkou
vervou. „To abyste viděli, že to
myslím vážně,“ prohlásil při této
příležitosti Tesařík, který posléze
zdůraznil, že rozhledna může spolu s dalšími okolními atrakcemi
přispět k rozvoji turistického ruchu
v celém regionu. „Pane hejtmane,
vás je pro politiku škoda. Až budeme kopat základy pro májku, určitě si vás rádi pozveme,“ prohlásil s
úsměvem při pohledu na pracujícího hejtmana jeden z přítomných
dobrovolných hasičů ze Slatinek.
Právě Olomoucký kraj na stavbu

Fotoreportáž

Neztratí se. Dosluhující hejtman Martin Tesařík post v čele Olomouckého kraje brzy předá svému nástupci. Při zahájení stavby
rozhledny na vrcholu Kosíře přítomným dokázal, že s krumpáčem si skutečně rozumí. Někteří z přítomných soudili, že je ho
pro politiku škoda...
Foto: Martin Zaoral

přece jen dočkala, nicméně původně plánovaný termín napuštění, tedy jaro 2011,
dodržen nebyl. Vzhledem k výraznému
zdržení a později naplánované opravě
hráze byl posunut o celé dva roky. Jelikož
však práce s opravou hráze se v těchto
dnech teprve rozjíždějí, zdá se být i tento
termín v podstatě nedosažitelný...
Přestože se v případě obou „pohádek“
v žádném případě nejedná o vrchol filmařiny, ze zveřejněného materiálu jasně
vyplývá, že jeho autorovi není osud Plumovské přehrady rozhodně lhostejný.
Naopak vše kolem ní pečlivě a bohužel
kriticky sleduje. Obrazový materiál je
složený ze záběrů nasnímaných v průběhu několika posledních let na vypuštěné
nádrži. Nad nimi běží titulky, prostřednictvím kterých autor velmi výstižně
upozorňuje na špatnou organizaci celé
revitalizace, zdůrazňuje pozdní řešení
problémů se znečišťováním nádrže i Podhradského rybníka a ptá se i po způsobu
využití peněz získaných z rozpočtu České
republiky?!
„Nikdo nechápe, proč se přehrada vypustila, když nic nebylo připraveno,“ uvádí
například autor pod přezdívkou „Žanek“,
který upozorňuje na roli poslance Radima
Fialy v celé záležitosti. „Vypouštění přehrady je fakt prča, měli bychom to dělat
častěji,“ takto se před volbami do posla-

dárců. „Své schody číslo jedenáct
a osmnáct si budeme chodit pravidelně opečovávat, běda, jak nám
na ně někdo šlápne,” prohlásili
s nadsázkou prostějovská radní
Milada Sokolová a fotograf Josef
Franc, kteří na stavbu rozhledny
každý přispěli deseti tisíci korunami.
Rozhledna s vyhlídkou ve výšce
pětadvaceti metrů nad terénem by
měla být pro veřejnost otevřena začátkem června. Ještě předtím dojde
v jejím okolí k vykácení smrků,
které kvůli lepší vyhlídce nahradí
nižší listnaté stromy.

jak začali stavět rozhlednu...
2x foto: Martin Zaoral

Tady to bude. Od jara příštího roku bychom do kraje měli mít stejný Senátora nahradil bagr. Senátora a stále ještě hejtmana Olomouckého
výhled jako tyto balonky, vznášející se ve výšce asi pětadvaceti me- kraje ohánějícího se krumpáčem při stavbě rozhledny brzy nahradil bagr, na
jehož práci pečlivě dohlížel i Kosířan.
trů nad vrcholem Kosíře.

POHÁDKA O PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ MÁ „DVOJKU“
Otazníků kolem ´mrtvé´ nádrže stále přibývá...
Mostkovice/mls - Populární „Pohádka o Plumlovské přehradě“ má dva
roky po svém zveřejnění pokračování. Video o tom, jak to vypadá, když
politici slibují a slibují, a prostý lid jim
to nejdříve věří, ale nakonec ztratí trpělivost, vzbudilo mezi uživateli internetu nebývalý ohlas. Jeho první část,
zveřejněná v říjnu 2010, zaznamenala
na serveru youtube přes třiadvacet tisíc přístupů. Jelikož ani po dvou letech
otazníků kolem Plumlovské přehrady
neubylo, rozhodl se autor pohádky
zveřejnit její pokračování...
Příznačným záběrem na smuteční věnec,
uložený v kmenu vykotlané vrby na břehu již několik let vypuštěné a tedy zcela
„mrtvé“ Plumlovské přehrady, začíná
„Pohádka o Plumlovské přehradě 2“. Její
předchůdkyně mezi lidmi vzbudila nejen
nebývalý zájem, ale i vášnivou diskusi.
„Plumlovská přehrada byla vyhledávanou lokalitou mého mládí a jako rodák
to těžce nesu, když vidím, jak dopadla.
Jinak video dokonale ukazuje, jakou cestou se ubírá současná politika na jakékoliv
úrovni. Kecy, kecy a jen kecy,“ vyjádřil
se například uživatel s přezdívkou Jakub11811. První díl videa končil velkým
otazníkem nad nádrží, která v té době už
několik měsíců marně čekala na příjezd
prvních bagrů. Těch se na konci roku

rozhledny za šest a půl milionu
korun přispěl třemi miliony, další
peníze půjdou z rozpočtu obcí
mikroregionu Kosířsko a také z
veřejné sbírky. Po hejtmanovi se
slova ujal i patron Kosíře. „Deset
let slibuji lidem, že se tady bude
stavět rozhledna. Už jsem začal
klesat na mysli, ale nakonec se to
díky Olomouckému kraji a Lesům České republiky povedlo.
Jsem rád, že se nemusím stydět
chodit mezi lidi,“ prohlásil Kosířan.
Slavnostního zahájení stavby se
zúčastnili i někteří z dobrovolných

necké sněmovny v roce 2010 měli vyjádřit Ivan Langer a právě Radim Fiala, který
na revitalizaci přehrady postavil svoji
předvolební kampaň. Autor pohádky pak
upozorňuje, že následné komplikace už
poslanec příliš neřešil...
V závěru videa pak zpochybňuje, stejně
jako mnozí odborníci i laici, že by hráz
přehrady mohla být kvalitně opravena a
zároveň by se přehrada mohla napustit
už na jaře příštího roku. Zatímco v závěru
prvního dílu se obrovský otazník vznášel
nad prázdnou přehradou, nyní tedy visí
nad nádrží plnou vody...

Mrtvá přehrada. Video začíná smutečním věncem umístěným v rozeklané
vrbě na břehu vypuštěné Plumlovské
přehrady. Jak výstižné... Foto: „Žanek“

Video můžete shlédnout už teď na www.vecernikpv.cz!
inzerce

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

A GRATULUJEME!!!

Eliška Janěková
9. 10. 2012 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Elen Suchánková
7. 10. 2012 51 cm 3,05 kg
Prostějov

Sofie Pardíková
9. 10. 2012 50 cm 3,55 kg
Němčice nad Hanou

Eliška Janečková
8. 10. 2012 52 cm 3,80 kg
Krumsín

Mikuláš Shejbal
5. 10. 2012 49 cm 2,90 kg
Dubany u Pardubic

Kulturní zpravodajství dnes najdete na straně 21!
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE:

S FLUPEM ZPÁTKY VE ŠKOLE/NEŠKOLE
Angličtina pro děti Prostějov/
Helen Doron Early English
je už zase zpátky. Školní rok
začal jako vždy hekticky a
pro mnoho dětí pořád ještě
začíná. Angličtina pro děti
Prostějov a Vyškov systematicky vyučuje od oficiálního
prvního školního dne, zatímco rakouská Angličtina pro
děti teprve organizuje první
ukázkové hodiny. Noví studenti se mohou stále přidat –
last minute start je možný až
do konce září, více na www.

INZERCE

anglictinaprodetiprostejov.cz.
Helen Doron Early English
připravila pro tento rok několik
novinek. V rámci marketingové kampaně vyhlásila soutěž o
osmdesát ročních stipendií pro
všechny studenty, kteří se zúčastní ukázkové hodiny během
září a odpoví na soutěžní otázku. Velkým zlomem v nabídce kurzů je Fun with Flupe.
Kurz pro nejmenší studenty a
předškoláky, který je interaktivní, hudebně našlapanější a
navíc přináší na DVD seriál pří-

běhů malého, emocemi nabitého strašidýlka Flupa, který děti
sledují na konci každé hodiny
a který ve filmové podobě zopakuje vše, co se děti v hodině
naučily.
Tento rok je otevřeno v Angličtině pro děti Prostějov
plné portfolio kurzů HDEE,
od kurzů pro nejmenší až po
druhý pokročilý kurz pro
děti od 11 let Paul Ward´s
World and the Treasure. Tento kurz je postaven na bázi detektivního příběhu, který bude

Paul a jeho kamarádi rozplétat.
Kurz je zaměřen na intenzivní
trénink základních jazykových
dovedností, tj. čtení, psaní, poslouchání a samozřejmě mluvení. Tento kurz je postaven
na sugestibilitě a podprahovém
učení.
Angličtina pro děti se v kurzech na tento školní rok bude
pohybovat hodně ve škole, ale
i doma, s kamarády, se zvířaty
domácími i divokými a na hrdinku roku bude pravděpodobně aspirovat Paulova babička
Granny Fix, která je schopna
opravit, „zafixovat“ a najít řešení každé šlamastiky. V rámci
podpory
multisensorického
vyučování a zážitkové pedagogiky se v angličtině sportuje,
vaří a peče, cestuje, vyrábí hluk
nebo jen povinně relaxuje!
Na konci října bude probíhat
tradiční Halloween se soutěží
o nejoriginálnější masku z
repertoáru filmových a seriálových hrdinů, soutěží o
nejděsivější tanec a pro nejstarší studenty bude připraveno Reading and Movie-Video Story Time.

Eliška Mikušová
8. 10. 2012 50 cm 3,75 kg
Bedihošť

Daniel Slepánek
8. 10. 2012 49 cm 3,20 kg
Mostkovice

Karolína Hrabčáková
9. 10. 2012 48 cm 2,95 kg
Kralice na Hané
Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v
pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s
potřebnými údaji na emailovou adresu: miminka@
vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Školní hřiště v Rejskově ulici
je otevřeno veřejnosti i v říjnu
Prostějov/red - Široké veřejnosti slouží od
prázdnin ke sportování také školní hřiště
Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově. Díky finanční podpoře Magistrátu města Prostějova tak mohou zájemci
o prázdninách využívat sportovní areál na
Rejskově ulici.
„Jsme rádi, že nám magistrát vyšel vstříc a my
jsme na základě veřejné finanční podpory mohli zajistit dozor a údržbu školního hřiště i mimo
výuku. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že o
INZERCE

hřiště byl v prázdninových měsících poměrně velký zájem. Hřiště tak je otevřeno také v říjnu, a to
v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Hodně
však záleží na počasí,“ informoval ředitel SOŠ
podnikání a obchodu Václav Křupka.
Hřiště využívá škola pro potřeby vlastní výuky,
ale v odpoledních hodinách je volně přístupné
všem zájemcům o sportovní vyžití. „Město o
prázdninách zpřístupnilo i další sportoviště přiléhající k městským základním školám. Celkem se
jednalo o osm sportovišť,“ dodal Křupka.

Co, kdy, kde, kam ...?


„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
pondělí 15. října
11.00 hod. návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova. Sraz
účastníků v prostorách jeskyně,
či dle dohody v SONS a společný přesun.
pondělí 15. října
14.30 až 15.30 hod. rehabiliPůjčovna rehabilitačních a tační cvičení pro posílení tělesné
kompenzačních pomůcek LA- kondice a zraku.
ZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortope- Český svaz ochránců přírody
dické vozíky, WC křesla, chodít- Ekocentrum Iris
ka – pevná, pojízdná, podpažní, Husovo náměstí 67, Prostějov,
servírovací stolky a polohovací www.iris.cz, iris@iris.cz,
lůžka (mechanická, elektrická). tel: 582 338 278
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- akce pro školy
talová 776 054 299
pátek 19. října
Den stromů pro školy
Regionální pracoviště
od 8.30 do 12.00 v Kolárových
TyfloCentra Olomouc
sadech v Prostějově. Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně
v Prostějově
základních škol.
nadále poskytuje služby
osvětová akce pro veřejnost
nevidomým a slabozrakým
sobota 20. října Den stromů od
občanům na adrese:
9.00 do 12.00 na nám. T.G.M. v
Kostelecká 17, Prostějov.
Prostějově
Cvičení starších žen
MC CIPÍSEK
Oddíl „Sport pro všechny“ SK
Prostějov. Ženy cvičí na ZŠ Ma- Sídliště svobody 6, Prostějov
saryka, Skálovo náměstí. V pon- Kurz efektivního rodičovství:
dělí a ve čtvrtek od 16.30 hod soboty 20. 10., 3. 11. a 10. 11.
do 17.30 hod. Vchod do školy Kreativní večer pro dospělé od klubovny ze dvora. Kontakt: Podzimní dekorace ve středu
722 612 743
17. října od 18.00 hodin.
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.

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
Akce příběhy lékařů bez hranic se koná ve čtvrtek 18. října od
18.00 do 20.00. Projekce filmu
proběhne v Husově sboru, následovat bude beseda se členem Lékařů bez hranic, který se osobně
účastnil misí v Kongu a Libyji.
V pátek 19. října od 17.00 do
20.00 v Němčicích nad Hanou
se uskuteční akce Bubenická
show. Unikátní projekt propojení
afrických djembe bubnů a různých tanečních žánrů.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 16. 10.
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 20. 10.
13.30 - 15.30 hodin

TIP Večerníku

LOOPER

KDY: pondělí 15. října, 17.30 hodin
KDE: Kino Metro 70, Prostějov
Režie: Rian Johnson
Hudba: Nathan Johnson
Hrají: Joseph Gordon-Levitt,
Bruce Willis, Emily Blunt,
Paul Dano, Jeff Daniels, Piper
Perabo, Noah Segan, David
Jensen, Jeff Chase, Garret Dillahunt, Tracie Thoms, Qing Xu
Loopeři jsou nájemní zabijáci,
kteří pracují pro zločineckou
organizaci. Jejich úkol je
tradiční: osoby, které jsou pro
sdružení nějakým způsobem
nepohodlné, zastřelí a zbaví se
těla. Odměnu za vykonanou
práci pak vždy najdou přímo
u své oběti. Existuje pro ně
pouze jediné pravidlo – za
žádnou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. Joe (Joseph
Gordon-Levitt) patří mezi
loopery, spolehlivě vykonává
svou práci a užívá si luxusního, bezstarostného života.

A to platí až do chvíle, kdy
dostane další zakázku. K jeho
velkému překvapení se totiž
před jeho připravenou zbraní
objeví on sám, jen o něco starší
(Bruce Willis). Tato situace
se mohla přihodit jedině díky
další zvláštnosti této práce – organizace looperům totiž jejich
„klienty“ posílá z budoucnosti.
Popravované oběti jsou transportovány zpět v čase a to
přímo před hlaveň určeného
loopera. A Joeovi zbývá jen
zlomek vteřiny k zásadnímu
rozhodnutí – má zastřelit sám
sebe?

MALBY ŽIDOVSKÝCH DOMŮ OŽIVILY HRADBY ve Školní ulici
Je to nádhera, památkáři z Olomouce ať si trhnou nohou!

Čtyřleté úsilí Okrašlovacího spolku města
Prostějova a dalších nadšenců bylo dnes završeno. A to i přes výrazný odpor úředníků z Národního
památkového ústavu v Olomouci. Milada
Sokolová, Josef Dekastello a Tomáš Vincenec,
tři hlavní postavy úctyhodného nápadu, mohly ve
čtvrtek před návštěvou představitelů města a dalších hostů slavnostně říci: „Hotovo, kochejte se,
Prostějované!“
Prostějov/mik
Malbami starých židovských
domů, které na začátku sedmdesátých let minulého století byly
zbourány kvůli výstavbě kina
Metro, chtěli členové Okrašlovacího spolku vybavit celou délku městských hradeb ze strany
Školní ulice. Národní památkový
ústav v Olomouci byl však razantně proti a všemožně se snažil
házet všem nadšencům klacky
pod nohy. „Nebýt pana Zádrapy
z odboru památkové péče prostějovského magistrátu, nemohli
bychom zrealizovat ani tu část,
která je ode dneška volně k vidění. Jsme rádi, že malbami alespoň
několika židovských domků se
nám podařilo částečně oživit zašlou slávu Školní ulice,“ uvedla
při slavnostním projevu Milada
Sokolová, radní a současně předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.

„Procestoval jsem hodně zemí
Evropy a podobné věci jsem viděl v mnoha městech v zahraničí. Připadalo mi to velmi pěkné,
zajímavé a originální. Pak jsem
začal studovat historii Školní
ulice a vůbec života židovské
komunity v Prostějově. V našem
archivu jsem našel spoustu zajímavostí, které jsem si nechtěl
nechat pro sebe. Já myslím, že
spousta Prostějovanů vůbec netuší, že u městských hradeb kdysi stály židovské domy. Dostal
jsem okamžitě nápad tyto domy
na hradby vrátit, a to alespoň v
podobě maleb. Svěřil jsem se s
tím paní Sokolové, která pak pomohla celý nápad zrealizovat,“
řekl Josef Dekastello, autor celé
myšlenky maleb židovských
domů.
Už ve středu ráno zmizelo z
části hradeb lešení, pomocí kterého malíři pod vedením Tomáše Vincenece speciální tech-

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
Alfréd Vychodil 1925 Přemyslovice
Jiřina Dvořáková 1927
Prostějovičky
František Krpec 1933 Krumsín
Božena Tesárková 1922 Kelčice
Jozef Gregan 1929
Vrahovice
Petr Smékal 1954
Prostějov
Alice Sedláčková 1924 Prostějov
Ludmila Vysloužilová 1942
Soběsuky

Marie Jelínková 1932
Vyškov
Alexander Ptáčník 1945
Protivanov
Julie Čechovská 1920
Domamyslice
Jana Koníčková 1950 Prostějov
Ludmila Koukalová 1938
Stařechovice
Josef Spisar 1930
Skalka
Luboš Řehák 1945
Prostějov
Jan Kotásek 1939
Fryšták

Rozloučíme se...
Pondělí 15. října 2012
Jitka Antlová 1954 Smržice
Jiří Zatloukal 1947 Prostějov
Emilie Urbánková 1937 Plumlov
Ivo Marinov 1935 Vrahovice
Čtvrtek 18. října 2012
Jan Kohn 1937 Klopotovice
Pátek 19. října 2012
Jaroslav Mlčoušek 1949 Smržice
Mojmír Vrtěl 1936 Prostějov
Vladimír Novotný 1928 Prostějov
Zdeněk Fládr 1933 Prostějov
René Minx 1975 Prostějov
Květoslava Filipi 1936 Prostějov
Miroslav Vorreth 1973 Prostějov
Sobota 20. října 2012
Jan Hájek 1945 Vincencov

10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.30 Obřadní síň Mlýnská
11.45 Obřadní síň Prostějov
14.00 kaple Klopotovice
8.45 Obřadní síň Prostějov
9.30 Obřadní síň Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
11.00 kostel Myslejovice
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Kino Metro 70
pondělí 15. října
17.30 Looper
americký sci-fi
20.00 Looper
úterý 16. října
17.30 Looper
20.00 Kuma
středa 17. října
17.30 Looper
20.00 Looper
čtvrtek 18. října
17.30 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
rodinná komedie
20.00 Posel
české filmové drama
pátek 19. října
17.30 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
20.00 Posel
sobota 20. října
15.00 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
17.30 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
20.00 Posel
neděle 21. října
15.00 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
17.30 Asterix a Obelix
ve službách jejího
veličenstva 3D
20.00 Posel

Městské divadlo
středa 17. října
19.00 John Patrick:
Pohleď a budeš udiven
- Divadlo Palace Praha

Apollo 13
pátek 19. října
SPOKEN, INHALE EXHALE, RIGHTEOUS VENDETTA, SACRETY
Vyjímečný koncert tří skvělých kapel z USA, jedné party z Německa a domácího
supportu. Je to součást jejich
evropského turné a současně
jediný koncert v ČR.
sobota 20. října
NIGHTWISH rev. Nightfall
& LIKE FOOL & WHATROCK - Nightwish revival
Nightfall (Praha). www.nightfall.cz, LIKE FOOL - metal
core Hodonín, WHATROCK
- rock - metal/Jaroměř

Simetrix
sobota 20. října
21.00 DJ Otto Šabart

Kino klub DUHA
středa 17. října
15.00 Meruňkový ostrov
sobota 20. října
15.00 Kamarád Krteček
pásmo pohádek
17.30 Obhájce
americký krimi-thriller
20.00 Obhájce

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

Jejich zásluha. Tři hlavní postavy celého projektu, zleva Tomáš Vincenec, Milada Sokolová a Josef Dekastello,
při slavnostním projevu před odhalením maleb židovských domů na městských hradbách. Foto: Michal Kadlec
nikou a barvami pořídili věrné
kopie židovských domů, které
tu stály do roku 1974. Nyní je
mohou v plné kráse sledovat
všichni Prostějované. A co také
není zanedbatelné, na velkou
raritu se mohou těšit i turisté,
kteří naše město navštíví.
Celý projekt maleb na hradební
zeď se podařilo i přes odpor úřadů
prosadit člence Rady statutárního
města Prostějova a předsedkyni
Okrašlovacího spolku Miladě
Sokolové. Jak se mimo jiné zmínila při středečním slavnostním
proslovu, její práce v projektu
ještě nemusí končit. „V prvé řadě
musím říci, že jsem velmi vděčna
Oddělení památkové péče prostějovského magistrátu, a hlavně ve-

doucímu Danielu Zádrapovi, který alespoň takto, v omezené míře,
povolil malby na městské hradby.
Přiznávám, že nevím, zda se ´faktické malby´ nyní po dokončení
památkářům líbí a zda by mělo
smysl vstoupit do jednání o možném budoucím domalování celého projektu. Proč to ale v budoucnu nezkusit?...,“ uvedla Milada
Sokolová, které jsme se dodatečně
ještě zeptali, zda někdy během
těch čtyř let běhání po úřadech a
sporů zejména s olomouckými
památkáři neměla chuť s tím, lidově řečeno, praštit. „Ne! Věřila
jsem, že nápad pana Dekastella
umožní obyvatelům města i jeho
návštěvníkům ´nakouknout´ do
minulosti města a poukázat na

život židů patřících neodmyslitelně k jeho historii. Náš projekt je
moderní, neotřepaný a stojí za to
za něj bojovat,“ vysvětlila šéfka
Okrašlovacího spolku města.
Jednou z mnoha otázek ale
zůstává, zda něco tak nádherného, co nyní bylo vytvořeno
ve Školní ulici, neponičí vandalové, především z řad sprejerů. „O této problematice jsem
již hovořila s ředitelem městské
policie. Kamera je umístěna přímo na ulici Školní, věřím tedy, že
malby zůstanou ve své původní
podobě, neozvláštněné dalšími
útvary. Byla bych velmi ráda,
pokud by si nikdo na další úpravy nedělal zálusk,“ uzavřela toto
téma Milada Sokolová.

České dráhy se do opravy
chátrající stanice letos nepustí

(pokračování ze strany 3)
České dráhy chtěly budovu
místního nádraží v Prostějově
opravovat už loni. „Rekonstrukce byla v investičním plánu už loni, kdy dostalo novou
tvář přednádraží. Celý proces
však narušila žádost o zapsání této výpravní budovy na
seznam kulturních památek.
Budova nakonec památkou
vyhlášena nebyla, rozhodnutí
jsme obdrželi na jaře. Bohužel
po celou tuto dobu jsme nemohli realizovat plánovanou
kompletní rekonstrukci a prostředky byly využity na jiné
projekty v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském
kraji,“ objasnila Večerníku
tisková mluvčí Českých drah
Kateřina Šubová.
Návrh na zapsání budovy
do seznamu památek podal
v srpnu 2010 jeden obyvatel

Olomouce, na rozhodnutí Ministerstva kultury se následně
čekalo téměř dva roky. Přitom
České dráhy na projektu opravy secesní budovy místního
nádraží s památkáři spolupracovali. Ti viděli problém
pouze v plánovaném zateplení
budovy polystyrenem. Jinak
projekt považovali za povedený a souhlasili s ním. Bohužel,
kvůli čekání na rozhodnutí ministerstva byl projekt uložen
do šuplíku. A kvůli promeškané šanci by to mohlo být na
pěkně dlouho...
„Aktuálně není přestavba nádraží v plánu investic Českých
drah pro letošní rok. Případná
realizace v příštím roce bude
záviset na množství finančních
prostředků, které společnost
uvolní na rekonstrukci budov.
České dráhy v současnosti investují miliardové částky do

nákupu nových vozidel a modernizace těch starších. Určitě
je však naší prioritou opravovat
i výpravní budovy. S ohledem
na fakt, že vlastníme okolo
tisícovky nádražních budov,
nelze okamžitě opravit ke spokojenosti veřejnosti všechny
budovy,“ vyjádřila se Kateřina
Šubová s tím, že o tom zda a
případně kdy se dráhy do opravy místního nádraží pustí, se
rozhodne příští rok na jaře.
Do té doby by se mělo rozhodnout i o využití prostoru,
ve kterém několik desetiletí
fungovala typická nádražní
hospoda, která stejně jako
celé nádraží jakoby patřila do
úplně jiné doby. Hostinec byl
před letošními prázdninami
uzavřen a prostory na další využití nyní čekají. Věřme tedy,
že podobný osud nečeká celé
místní nádraží v Prostějově...

T I V PRÁCI
I
NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT

OD 15. 10. 2012 DO 21. 10. 2012
TELEFON 582 344 130
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer ve 20.30 hodin. Měsíc je v pondělí v novu. Součastí večerních
pozorování je mj. prohlídka originálu družice Magion 2.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne v 15.00 hodin. Součastí pozorování je mj. prohlídka
originálu družice Magion 2.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK má schůzku ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI má schůzku ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka pro děti JAK PŘICHÁZÍ DEN.
V neděli ve 14.00 hodin SOUTĚŽ pro děti do 10 let, NAŠE PLANETA ZEMĚ. Součastí soutěže je prohlídka originálu družice Magion 2.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI nabízíme na úvod obou
druhů pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
16. 10. blok č. 35: Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka
- Okružní), Okružní, (Lidická - Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka - vnitroblok
17. 10. blok č. 37: Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského - vnitroblok, Libušinka, Libušinka - vnitroblok, Tetín, Tylova,
Tylova - vnitroblok, Brněnská - obslužná 2
18. 10. blok č. 44: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 87 - 93)
23. 10. blok č. 29: Brněnská - obslužná, Brněnská - vnitroblok,
Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mozartova - vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Krokova, Krokova (vnitroblok)
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: 29. 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: Obědkovice
Dne: 30. 10. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celý spodní konec vymezený
č. 50 -107 -100, + č. 90 a 86
E.ON Česká republika, s.r.o.

VOLBY 2012
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
DOVOLTE NÁM, ABYCHOM VÁM PODĚKOVALI
ZA DŮVĚRU A PODPORU,
KTEROU JSTE NÁM, ČSSD, DALI
V TĚCHTO KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH.
TÉTO DŮVĚRY SI VELMI VÁŽÍME
A NEZKLAMEME VÁS!
PROSÍME VÁS, PŘIJĎTE PODPOŘIT
VE DRUHÉM KOLE SENÁTNÍCH VOLEB
NAŠI KANDIDÁTKU
BOŽENU SEKANINOVOU.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
DERBY PRO SIGMU!

TRHÁK TÝDNE

Souboj regionálních rivalů
1.SK Prostějov na trávníku
„béčka“ Sigmy nezvládl...

22 a 23

čtěte
na stranách

házená
KOSTELEC LOUPIL V PROSTĚJOVĚ!

V bratrovražedném duelu
se chytili matadoři
z Kostelce na Hané
čtěte
na straně

TOMÁŠ SRŠEŇ UŽ NENÍ V LHK,
ODEŠEL DO PORUBY!
Pravou rukou Zachara je
znovu Kužílek. Na jak dlouho?

29

aasistent
s
ttrenéra
r raa

AKTUÁLNĚ: Vrátí se do týmu
Jestřábů „olomoucké“ kvarteto?
Prostějov/son

STŘEDA 17. 10.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 8. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK-MÍSTEK
Zimní stadion v Prostějově

volejbal

ČTVRTEK 18. 10. 17:00
EXTRALIGA ŽEN – 1. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK

JAKOBY KŘESLO ASISTENTA HLAVNÍHO TRENÉRA „A“TÝMU LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV PETRA ZACHARA
BYLO ZAKLETÉ... POUZE NECELÉ TŘI TÝDNY TRVALO
TRENÉRSKÉ PŮSOBENÍ TOMÁŠE SRŠNĚ V LHK
JESTŘÁBI PROSTĚJOV. NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
Tomáš Sršeň
ŠÉFA ODDÍLU MICHALA TOMIGY SE STAL 19. ZÁŘÍ TĚSNĚ PŘED ZAHÁJENÍM NOVÉHO ROČNÍKU DRUHÉ
LIGY - ASISTENTEM U A-MUŽSTVA MÍSTO MLÁDEŽNICKY VYTÍŽENÉHO MARTINA
KUŽÍLKA. JENŽE UŽ 8. ŘÍJNA MLADEJ „VOSA“ ZAMÍŘIL JINAM! ZACHAROVÝM
POMOCNÍKEM TAK BUDE OPĚT KUŽÍLEK. OVŠEM OTÁZKOU JE, NA JAK DLOUHO...
ŽHAVOU NOVINKOU Z TÁBORA PROSTĚJOVSKÉHO TÝMU PAK JE NOVÁ ŠANCE NA
OPĚTOVNÉ ZAPOJENÍ DO KÁDRU ČTYŘ KMENOVÝCH HRÁČŮ HC OLOMOUC!

Martin Kužílek

Hala Sportcentra DDM Prostějov

fotbal

SOBOTA 20. 10.

14:30

MSFL - 11. KOLO

Koně ze Srdéčka zažili v Pardubicích vzlety i pády
Hvozd/Pardubice/mls - Bohužel ani
jeden ze dvou koní ze stáje Stanilava
Popelky v sobotu nedoběhl do cíle letošního ročníku Velké pardubické. Jedenáctiletému Mandarinovi vůbec nevyšel
start a nakonec byl v průběhu dostihu
zadržen, nadějný Nikas se statečně rval
na čele závodu, bohužel v jeho průběhu
ho postihla naprosto nečekaná smůla.
Uznávanému trenérovi tak v sobotu
udělali radost alespoň jeho další dva
svěřenci, kteří nastoupili v rámcových
dostizích. Čáriray dokázal suverénně
zvítězit v Křišťálovém poháru, Borderland skončil v Memoriálu kapitána Poplera těsně na druhém místě.
Dokončení na straně 31

1.SK PROSTĚJOV
SK UNIČOV
Fotbalový areál SCM Za místním nádražím

box

SOBOTA 20. 10.

18:00

EXTRALIGA MUŽŮ - 2. KOLO

BC DTJ PROSTĚJOV
BC ČESKÁ KAMENICE BANÍK MOST
Sokolovna na Skálově náměstí

házená

NEDĚLE 21. 10.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 5. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
HK IVANČICE

Další tři medaile přidali členové TJ OP Prostějov

Sportovní hala Kostelec na Hané

ŽETE
NYNÍ MŮŽ

SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz
boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 11. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL ÚSTÍ
NEDĚLE 21. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

LUKOSTŘELEC Z KOSTELCE
BÖHM SLAVÍ TITUL!

Prostějov/jim - Čtyři medaile si z nedávného domácího
šampionátu v terénní lukostřelbě přivezli regionální
zástupci. O tu nejcennější se
v mužském reflexním luku
zasloužil Karel Böhm, další tři pak přidali členové TJ OP Prostějov. Shodně stříbrní
skončili Hana Majarová mezi ženami a Zdeněk Zapletal
mezi seniory, bronz pak přidal Miroslav Hudec v juniorské
kategorii!
VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 31

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SK BLUDOV
SOBOTA 20. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 20. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
SK JESENEC
SK HRANICE „B“
NEDĚLE 21. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

DOMÁCÍ PREMIÉRA BOXERŮ:
v sobotu večer BC DTJ proti Mostu!

Prostějov/son - V desetikolové
extralize mužských družstev
ČR v boxu je každý zápas důležitý. Ten nadcházející mezi
BC DTJ Prostějov a BC Česká
Kamenice+Baník Most v rámci
druhého dějství soutěže má dvojnásobný význam, neboť se střetnou dva žhaví adepti na medaili, možná i na titul. Divácky
lákavá bitva vypukne v sobotu 20. října od 18.00 hodin,
dějištěm bude sokolovna na Skálově náměstí.
VÍCE NEJEN O TOMTO UTKÁNÍ, ALE I CELÉ BOXERSKÉ SEZONĚ ČTĚTE V PŘEDSEZÓNNÍM SERVISU NA STRANĚ 27!

TRADIČNÍ SERVIS PŘED STARTEM VOLEJBALOVÉ SEZÓNY

POD

VYSOKOU SÍTÍ...

VŠE o soutěžním ročníku 2012-2013
v podání ženského týmu VK AGEL PROSTĚJOV
si budete moci již brzy přečíst... vychází v pondělí 22. října
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 21. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 21. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

II. TŘÍDA – 11. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 21. 10. 2012 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 41 na snímku byl dům v Drozdovicích č.p. 79, Prostějov. Vylosovaným výhercem je Jiří
PAUL, Šárka 24, 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 19. ŘÍJNA 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 22. ŘÍJNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru. DNES přitom můžete
JIŽ POTŘETÍ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od RESTAURACE POD
KAŠTANY v HODNOTĚ 500
Kč!
V minulém, v celkovém součtu již
devětasedmdesátém pokračování

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 PODRUHÉ 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.

Do BOWLING PALACE, který sídlí
v prostějovské ulici Újezd, si můžete přijít zahrát hru,
k níž potřebujete zejména ...

k obrazovce
dobrodružný film USA
(2007)

SOBOTA 20. 10.2012

20:00 HODIN

... 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 19. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ÚJEZD“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Miloš
KRATOCHVÍL, Seloutky 33, jež se tak může těšit na
dárkový poukaz od BOWLING PALACE, a to v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 Kč! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a
to již od dnešního dne, pondělí 15. října 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Dnes můžete UŽ
PODRUHÉ zápolit o zmíněný dárkový poukaz od
BOWLING PALACE, který se nedávno 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 22. října 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025

tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Zbyňka Cholevu.
Tvář trenéra „A“-týmu BK Prostějov, který nedávno zahájil nový soutěžní ročník Mattoni NBL, poznala
celá plejáda z vás, načež se v osudí
objevilo celkem 414 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Helena ŽVÁČKOVÁ, C.
Boudy 6, Prostějov.
Od Večerníku tak obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo v
redakci!
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba hned znovu v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických
vod a mírně poupravili fotografii
jednoho ze současných členů Zastupitelstva statutárního města Prostějova, který je členem KDU-ČSL.
Nápovědou budiž také jeho minulost
u Českých drah...
A aby toho nebylo, tak jelikož
dnešní výherce bude jubilejním
OSMDESÁTÝM, získá navíc od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
BONUS v podobě PŘEDPLATNÉHO nejčtenějšího regionálního
periodika, a to NA ROVNÝCH
OSMDESÁT TÝDNŮ!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi, jak je výše zmíněno, z
JUBILEJNÍHO osmdesátého kola
čekáme v redakci opět do PÁTKU
19. 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, jež vyjde v
PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA 2012.

TIP
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA

AMOR, ANION, BEAT, CAEN, HNIS, KVĚTEN, LEŠI,
NÁKUP, OBUV, OHIO, OVCE, PLEŤ, PLEVY, POLE, POPUD,
PRIMA, RÁNY, REMA, RÝMA, SRNA, SVĚTEC, ŠPRT,
ŠRAPNEL, ŠVEC, TOPŮRKA, TRÝLE, ÚKRYT, ZEMINY
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Davy Jones, lord Cutler
Režie: Gore Verbinski
Hrají: O. Bloom, K. Beckett, zuřivý asijský pirát
Knightleyová, J. Depp, G. Sao Feng a starší kapitán JaRush, B. Nighy, S. Skarsgard mes Norrington zformovali
Doba pirátů se blíží ke své- nepřátelské spojenectví, které
mu konci. Ale dosud nebyla ohrožuje Jacka Sparrowa, Wilvyřešena konečná rozepře: la Turnera, Elizabeth SwannoWill Turner se proto plaví na vou, jejich nového přítele kapiDaleký východ, aby našel tána Barbossu a všechny piráty
magické mapy, které mu po- na světě. Aby dosáhl vítězství,
mohou najít skříňku Davyho musí Jack se svou posádkou
Jonese a zachránit přítele Jac- plout mimo okraj mapy, do neka Sparrowa. Jacka zachrání, zmapovaného teritoria sedmi
moří, až na konec světa...
ale…
VÍCE NEJEN O TOMTO MEGATRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

A ZNOVU S DR. OETKEREM

Jak jste zaregistrovali už v
předešlých dvou číslech, po
čase k vaší oblíbené hře čísel
vrátil 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 redakce na číslo 582
333 433 a to opět do PÁTKU
19. ŘÍJNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 2 - 5 - 5 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově jednasedmdesátým výhercem stala
Libuše DVOŘÁKOVÁ, A.
Slavíčka 14, Prostějov, jež si
tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou cenu od legendárního
Dr. OETKERA v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 KČ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 22.
ŘÍJNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

2+kk, ul. Raisova, PV, moderně zařízený!
8000Kč/měs. vč, ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s balkonem, ul. Svolinkého, PV
10 000 Kč/měs. vč. ink.
3+1, centrum PV, 110m2, samost.
vytápění
6000Kč/měs. + ink.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.
4+kk, Nerudova, PV, 103m2, podkrovní
5000Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ

2+1 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

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!

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+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, Pv, Moravská ul. 1.220.000,- + garáž (Kč 200.000,-)
3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky Kč 3.000,-/měs. + inkaso (1.600)
2+kk, Rejskova ul. Kč 5.500,-/měs. + ink. (2.000)
2+1, ul. Pod Kosířem Kč 8.000,-/měs. vč. inkasa
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

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov
Prodej rod. domku 1+1 s garáží, dílnou a
předzahrádkou. Veškeré inž. sítě, koupelna
s vanou i sprch. koutem, vytápění plyn. WAW +
krbová kamna. Ihned k bydlení. Pozemek 133
Cena: Kč 550.000,m2.

Pronájem obchod. prostor 200m 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.

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
KONICE
RUNÁŘOV - RD
2+1, voda obecní i
studna, plyn na
hranici pozemku,
elektřina 220V/380 V, septik. Vytápění je na TP.
VHODNÝ K REKREACI. CENA: 350.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč

Byty - prodej:
2+1, V. ŠPÁLY, v
osobním vlstnictví,
58 m2, 8.NP, původní stav, lodžie, plastová okna, zateplená
fasáda, stupačky.
CENA740.000,-Kč
2+1, FINSKÁ, družstevní, 44 m2, 3.posch. bez výtahu.
Nízké náklady
2.500,-Kč/měs.
CENA: 640.000,-Kč
3+1, SÍDL. SVOBODY, OV, 55 m2,
1.NP, dům po revitalizaci. V blízkosti
školka, škola, u nákup. střediska Haná.
CENA740.000,-Kč
4+kk, HRADEBNÍ-centrum, novostavba, cihla, zatepleno, 113 m2, 1.
nebo 2. patro, balkon, terasa, možnost využití i na kanceláře.
CENAv RK

Petra Sedlářová

604 487 707

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

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

777 251 878

Rodinné domy:

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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.
SLEVA! Cena: Kč 1.395.000,-

BYTY – PRODEJ:

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

1+kk,M.Pujmanové, OV,36 m2,1.patro,k rekonstrukci
380.000,-Kč
2+1, A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt
690.000,-Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
950.000,-Kč
2
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m , zvýš. přízemí
1.050.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
3+1, Palackého, OV, 77 m2, 3.patro, cihla, po kompletní rekonstrukci,
velmi pěkný!
1.350.000,-Kč

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

Tel.: 606 922 838
DRŽOVICE - prodej
podnik. areálu s provoz o v n a m i
„AUTOSERVIS U
CIHELNY“ a „HOSPŮDKA NA BLBÝM
MÍSTĚ“, další info v RK. CENA: 5.000.000Kč.
PROSTĚJOV - RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící,
zast. plocha 185m2,
okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v
září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek194m2,ihnedvolný. CENA:395.000Kč.
MALÉ HRADISKO - RD 3+1,
pozemek celk.
320m2, vodovod, el.
220V/380V, plynové ÚT, garáž, klenutý
sklep.
CENA: 525.000Kč.
TŘEBÍZSKÉHO
ul. - BYT 3+1,
90m2, cihla, DB,
3.patro, prodej včetně vybavení. Byt prošel kompletní, náročnou a velmi zdařilou rekonstrukcí.
CENA: 1.720.000Kč.
PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro,novéplynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 850.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD 3+1 a 2+1 s garáží a prostornou zahradou,
Cena: 1390000,-Kč- Výrazná sleva!!!!!
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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,-

Prodej novostavby RD, Kralice na Hané

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m , po rekonstrukci
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

NOVINKA ! ! !
RD Pivín, 4+1, dvůr, dílna,zahrada,příjezd i z druhé strany pozemku, 1.100.000,-Kč

Prodej RD, Klenovice na Hané

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 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
2) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
3) RD Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.400 tis.Kč
740 tis.Kč - SLEVA !
4) Chata, Seč, zděná, 102 m2
5) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka - 105 tis.Kč
6) 2 byty (2+1 a 1+1) za cenu jednoho, nám. Spojenců 770 tis.Kč
7) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
8) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
1.050 tis.Kč
9) 2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
10) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
14) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.250 tis.Kč
PRONÁJMY :

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+1 v RD Vrahovice, zahr.
1+1 Vodní
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Západní
3+1 Husserl.nám., 110 m2
3+1 Husserl.nám., 140 m2

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

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
1+1 OV, Krasická
840 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.150 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
1.075 tis.Kč
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka.
Dům celý podsklepený, možno vybudovat další
byt v podkroví. Zast. plocha vč. zahrádky 222
Cena: Kč 2.590.000,m2

RD WINKLEROVA-PROSTĚJOV, 4+kk, 363 m2, zahrádka, garáž,
nedaleko centra
2.050.000,-Kč

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

RD Domamyslice, 4+1, 220 m , garáž, dvůr, po kompletní rekonstrukci,
kolaudace v roce 2006, velmi pěkný
info o ceně v RK!

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

2

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.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.400 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.350 tis.Kč - SLEVA !!!!!
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.250 tis.Kč - SLEVA !
KOMERČNÍ PROSTORY :

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

- 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.

Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a
sklepem, 130m2,
cena: 1290000,-Kč

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Pronájem část. zařízeného bytu 2+1, nová kuch.
linka, koupelna a WC, vest. skříně, balkon, zv.
přízemí, 60 m2. Cena: Kč 8.000,-/měsíc vč. inkasa

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

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání
RD Kralice na Hané, 2+1, nutná část.rek
RD Čelechovice na Hané, 4+1, dvůr, zahrada

1.650.000,-Kč
info o ceně v RK!
700.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Myslejovice, 480 m2
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku

BYTY – PRONÁJEM:

1+1,Sídliště Svobody, přízemí
2+1, Plumlovská, cihla

100.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč
5.800,-Kč
7.000,-Kč

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

Prodej bytu 2+1 po rekonstrukci, 68m2,
cena: 790000,-Kč
Pronájem bytu 2+1, Mozartova ulice, po rekonstrukci,
cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem nadstandartního bytu 2+1, ulice Okružní,
Pronájem včetně vybavení, cena 7.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Brněnská, po rekonstrukci,
cena 6.500,-Kč/měs. + inkaso.

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
470 tis.Kč - SLEVA !
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
689 tis.Kč
3+1 Seč, zděná, 102 m2
740 tis.Kč - SLEVA !
2+1 Raková
1.150 tis.Kč
POZEMKY :

Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě, 650 Kč/m2
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 2000 m2 Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

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 1.389.000Kč
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 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
1.030.000Kč
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, 2x garáž 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

RODINNÉ DOMY :

CHATY A CHALUPY :

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

GARÁŽE :

2.150.000,-Kč
1.200.000,-Kč

2

Prodej RD 6+1 se zahradou a krásným
posezením,
cena v RK
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
--------------------------------------------------------
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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+kk Lidická 32m2 po rek.
5.500Kč vč. ink
1+1 Karlov cihla po rek.
5.000Kč+ink
1+1 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
1+1 Palackého po rek., zařízený 6.000Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.800Kč vč.ink
2+kk Milíčova 50m2
5.500kč +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 5.500Kč+1.500ink
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 Olomoucká 80m2
6.500Kč+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.

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

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

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

REALITY

FINANCE

SLUŽBY

KOUPÍM

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Olomoucká 3 000 Kč vč. 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
2+kk Krasická
6 000 Kč + ink
3+kk Lužická
6 500 Kč + ink
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink
3+1 A. Slavíčka 8 000 Kč vč. ink
NÁŠ TIP PRODEJE:
RD ZDĚTÍN
275 000 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

Prodám st. pozemek v Mostkovicích, výměra 1 000 m2, rozměry
21 x 47 m, komunikace zpevněná, veškeré ing. sítě před pozemkem, pěkné klidné místo. Cena
1 695 000 Kč. Tel.: 608 601 719

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

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

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

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

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

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
* 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 5+2 Čelechovice 1 880 000 Kč
* RD Drahanovice
490 000 Kč
* RD 3+1 Brodek u PV 450 000 Kč
* Pronájem bytu 1+1
5 000 Kč
Kontakt: 774 101 818
Poskytujeme poradenství a právní
služby v oblasti převodu domů, bytů
a pozemků.
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)
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci,
nedaleko hlavního nádraží v PV.
Tel.: 608 328 617
Prodám byt 2+1, 63 m2, 2. posch.,
blízko centra v PV, klidné prostředí,
k využítí zatravněný dvorní trakt, nová
plastová 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
Pronajmu levně 1+kk v přízemí RD,
Lidická ul. , wifi a kabel. TV zdarma,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz
Prodám dům – prostorný statek,
Konicko. Tel.: 585 241 076
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
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605 011 310

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Prodám cihlový byt 2+1 v Prostějově. Možnost půdní vestavby,
blízko centra - klidná část. Cena:
795 000 Kč. Tel.: 602 537 370
Prodám byt 1+1 v OV. Zděné jádro,
Žeranovská ul. Tel.: 720 750 511
Koupím stavební parcelu (cca 8001 200 m2) v lokalitě Kostelec n. H.,
Mostkovice v ceně do 500 tis Kč.
Platba hotově! Tel.: 732 181 597
Pronajmu byt 3+1, ul. Zrzavého,
částečně zařízený. Cena 7 500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 603 954 246
Pronájem bytu 2+1 + spíž + sklep,
75 m2, v RD s okrasnou zahradou.
Nájem 4 900 Kč + inkaso, sam.
energie. 602 718 545

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.:
608 601 719
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
773 631 631
Pronajmu byt 1+1 blízko centra
PV. Nájemné 4 800 Kč + inkaso.
Volný ihned. Tel.: 732 214 810
Pronajmu 1/5+1 v PV, nadstandard,
od 1. 11. 2012. Tel.: 608 111 622
Dlouhodobý pronájem zděného
3+1 v Prostějově, jen solidními zájemci. Byt s vlastním topením, prostorný, s lodžií. Nájem vč. inkasa
9 900 Kč. Volejte 581 021 603
Pronajmeme garsonku, 34 m2,
II. patro, klidný střed města, nově
rekonstruovaná, lamin. podl., plast.
okna, kuch. linka, vl. kotel, nájem
4 300 Kč + energie, 1 měs. kauce,
tel.: 777 149 998, ne RK.
Prodej bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Tel.: 777 862 900
Prodám větší rod. dům se zahradou
v Prostějově, velmi pěkný. Tel.:
776 460 300
Pronajmu kancelář, 40 m2, s výlohou, přízemí, centrum, rušná ulice.
Tel.: 776 460 300
Prodám pěkný zrekonstruovaný byt
2+1, zděné jádro, nová koupelna.
Tel.: 774 409 430

Pronajmu levně byt 2+1 (48 m2 s
lodžií 8,5 m2) Krasická ul., 2.NP,
777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz

Pronajmu byt 2+1 (63m) v ČD, cihla, zvýš. příz., na nám. Spojenců v
PV. Tel.: 731 881 045

Prodám byt 2+1 (48m2 s lodžií 8,5m2)
Krasická ul., 2.NP, 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz, Zn.: vyřídím hypotéku.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 19. října
v 10.00 hodin

Prodám byt 3+1 v Nivě, v OV, cihla, cena 350 000 Kč, RK nevolat.
Tel.: 776 161 600

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
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Rychlá půjčka do 120 000 Kč, hypotéky od přímého investora, vyplácení exekucí. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 881 746
Půjčujeme peníze oproti zástavbě nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až
15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.:
731 830 950, 777 696 836
www.pujcky-prostejov.com.
Tel.: 605 453 062

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Odborná montáž sádrokartonů, novostavby, rekonstrukce a půdní vestavby. Praxe 15 let. Tel.: 739 084 358
Stěhování,
775 132 134

vyklízení.

Tel.:

Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522
369.
Nabízíme tesařské a pokrývačské
práce včetně dodávky materiálu, kalkulace zdarma. Tel.: 728 770 259
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522
369
Provádím zednické práce, rekonstrukce bytů, koupelen. Tel.:
603 498 695
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.:
723 522 369
Provádíme rekonstrukce, opravy
a zateplení fasád RD, cenové nabídky
zdarma. Tel.: 777 125 551
Demolice, zemní práce. Levně! Volejte: 723 522 369
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Rekonstrukce, opravy a údržba plochých střech. Tel.: 603 504 751

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

Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262

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

Parta řemeslníků provádí kompletní rekonstrukce RD a bytů
za příznivé ceny. Tel.: 777 125 551

Pronajmu garáž na ul. J. B. Pecky.
Tel.: 723 826 819

Je dobré vědět!!!
- broušení nožů
- otvírání zaklapnutých dveří
- výroba klíčů i autoklíčů včetně
načipování
- opravy vodovodních baterií a
průtokových plyn. ohřívačů vody
(karmy po 35 – 370 – 371)
Kontakt: Kravařova 8, PV
Tel.: 582 332 226, 602 781 281,
603 818 856

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 byt 3+1. Tel.: 776 198 119
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881
Pronajmu byt 3+1, 75 m2, cihla, 2x
balkon, Vrahovice. Cena vč. ink.
8 500 Kč. 777 828 823
Hledám pronájem nebyt. prostoru,
stodoly k zazimování malého karavanu, okr. PV. Tel.: 777 806 688
Pronajmu garáž u OBI za 850 Kč.
Tel.: 777 196 124
Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 725 306 684
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej
nemovitostí v k.ú. Stařechovice
– pozemky parc. č. 541, 549, 553/2
a 553/3 – orná půda o celkové výměře
14 649 m2 za minimální kupní cenu
253 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu 1+1, klidné prostředí, 5
min. do centra, 6.500 Kč vč. ink.
Tel.: 608 642 346.
Pronajmeme větší 1+1 v centru
Prostějova, 1. patro, terasa, sklep,
volný, 4 600 Kč + ink. a služby.
Tel.: 603 546 705
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

Stavební dokončení práce.
Rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky-štuk, sádra,
sádrokartony, betony, zámková
dlažba, malování. Rudolf Krebs:
739 095 527

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923 - 1938: dukát
- 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč,
pětidukát - 45 000 Kč, desetidukát - 90
000 Kč i jiné zlaté mince. Info zdarma
- tel.: 736 127 661 p. Simon.
Koupím, starší černou kancel. židli
i v poškoz. stavu (kolečko, opěrka),
PV. Tel.: 775 305 670

PRODÁM
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/120 Kč. Objednávky na tel.: 777 936 723.
Zahradnictví Držovice nabízí krouhané zelí, brambory, cibuli, česnek na
uskladnění a jiné vypěstované produkty. Prac. doba PO-PÁ 8:00-16:30,
SO 8:00-11:30. Tel.:737 681 404
pí.Krčmářová
Prodej jablek Spartan a Starking z jarní
odrůdy. Denně od 15.00 hod., cena 5
Kč. Procházka Pavel, Vícov 4.
Prodám dámské kolo zn. Velamos,
2 roky staré, cena 1 500 Kč. Tel.:
721 439 546
Prodám pokojovou květinu Zamioculkas, výška 1,4 m, šířka cca 1,2 m. Cena
dohodou. Tel.: 721 439 546.
Prodám dvě vzrostlé palmy. Výška až
2 m. Nutno vidět. Tel.: 733 660 521
Prodám kuchyňskou myčku na nádobí zn. BOSCH, staří tři roky, z důvodu
rekonstrukce kuchyně, cena 5 000 Kč.
Tel.: 725 306 684
PRODEJNA IVKA přestěhovaná na
Plumlovskou ulici (naproti Kubusu)
nabízí svým zákazníkům nové kvalitní
podzimní i zimní vzory i na velmi problémové nohy (oteklé kotníky, kostky,
vysoké nárty, ostruhy a deformace
kloubů). Vedeme i klasické důchodky, papuče, gerlachy a sněhule. Zboží
i v nadměrných velikostech. Vše jen
u nás.
Prodám
elektrický
vrátek
EVL 300. Tel.: 603 832 796

STUDIO JIŘÍ MALÝ
Vám nabízí novou službu:
PEDIKÚRA
- relaxační koupel
- základní úprava nohou
- parafínové zábaly
- čokoládové zábaly
- přírodní bylinná kosmetika
Na vaši návštěvu se těší
Jana Čundrlová,
Dolní 6 (U Tří bříz).
Tel.: 608 210 696, 582 331 517
Malířské a natěračské práce,
akce sleva 20%. 777 818 463
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713
Nabízím elektrikářské práce, montáže sádrokartonu s rozšířenou činnosti: tepelné izolování foukanou
izolací (celulóza, vata, ...) Tel.: 736
679 212

www.

vecernikpv

.cz

!POZOR!

Nyní máte možnost

INZEROVAT
I NA WEBU
KONTAKTUJTE

582 333 433

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce
V Galerii „U HANÁKA“ můžete obdivovat prostějovská zákoutí
Páteční podvečer patřil ve známé prostějovské Galerii
u Hanáka další zajímavé vernisáži s názvem „Prostějov
– zákoutí města“. Svá díla zde tentokrát vystavuje mladý fotograf Roman Toman.
Prostějov/nih
Vernisáž byla zahájena ve větším
sále galerie krátce po půl šesté večer.
Student Technické univerzity v Liberci Roman Toman představil všem
přítomným divákům své impozantní fotografie. Na nich jsou, jak sám
název výstavy napovídá, zachycena
různá prostějovská místa a zákoutí.
Na černobílých fotografiích si můžete
prohlédnout známé budovy, například

kino Metro nebo prostějovskou novou
radnici, vidět můžete ale také zajímavé
detaily míst a budov, které jsou letmým
pohledům běžně skryté. „ Fotografie se
mi moc líbily, zaujaly mě hlavně městské uličky a pohled z náměstí na radnici. Pan Toman je také moc sympatický
mladý muž. Jsem ráda, že jsme sem
s kamarádkou přišly,“ řekla Večerníku
po skončení akce Ludmila Novotná.
Ve výstavním sále galerie panovala
celou dobu dobrá a přátelská nálada,

kterou svými písněmi umocňovala
také prostějovská kapela Dojem, která
se postarala o kulturní program.
Roman Toman však nevystavoval poprvé, už v roce 2010 jste mohli v Prostějově i v Olomouci vidět jeho výstavu
s názvem „Jedna ze zastávek vašeho
života“. O rok dříve, tedy v roce 2009,
se širší veřejnosti představil v rámci
výstavy Fotoklubu Prostějov.
Jeho aktuální výstava bude k vidění
až do 8. listopadu v otvíracích hodinách galerie, a to každé úterý a čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou. Přijďte se
také podívat a zároveň si ověřit, zda
poznáte, která známá místa fotografie
neotřelým pohledem zachycují.

SKEPTICKÝ MILAN LASICA SPUSTIL APLAUS
Festival do Prostějova přiveze další dvě špičkové inscenace

„Když tak vidím dva novomanžele, jak pěkně stojí v
obřadní síni a slibují si nehynoucí lásku, vždy začnu
přemýšlet o tom..., kdo první toho druhého zabije,”
zasnil se v neděli večer z prken prostějovského
městského divadla Milan Lasica v roli skeptického
a vtipného spisovatele detektivek, který se po utrpěném zranění a výpadku paměti vrací domů ke
své ženě. Hrou bratislavského Štúdia L+S Malé
manželské zločiny byl zahájen pátý ročník divadelního festivalu Aplaus, který pořádá marketingová
společnost TK PLUS.

zakončí pražské Divadlo Palace s inscenací Pohleď a budeš
udiven. Díky tomu se do města
vrátí Jiří Langmajer, který si loni

prostějovské publikum podmanil
opravdu výtečným ztvárněním
role Hendrika Höfgena ve slavné
hře Klause Manna Mefisto.

Prostějov/mls

Měl úspěch. Mladý fotograf Roman Toman představil v pátek svá díla veřejnosti.
Foto: archiv Fotoklubu Prostějov

pozvánka na akci...
Přijďte do Apolla na zajímavý koncert
Prostějov/ nih - Už tento pátek,
19. října od 20.00 hodin, můžete
být svědky výjimečného koncertu tří skvělých kapel ze Spojených států, jedné německé a jedné domácí partičky. Jedná se o
jeden z koncertů jejich společného evropského turné a zároveň o
jediný koncert v České republice.
Za pouhých sedmdesát korun se
můžete zúčastnit neopakovatelného koncertu. A o jaké kapely jde?
Do Prostějova zavítá z USA zástupce alternativního rocku a post
INZERCE

hardcore, kapela Spoken, dále se
můžete těšit na metalcorové Inhale
Exhale a v neposlední řadě také na
kapelu Righteous Vendetta, která
hraje hardcore a metal. Ze sousedního Německa dorazí zástupci
žánru electro-rock-core, kteří si
říkají Sacrety. Pokud jste vyznavači těchto stylů, nebo pokud jste
jen zvědaví, jakou show na pódiu
jednotlivé kapely předvedou, nezapomeňte dorazit v pátek na osmou do Apolla, kde si celou akci
můžete užít!

Téměř zcela zaplněný sál hlediště Městského divadla v Prostějově se v neděli večer dobře
bavil při sledování prvního ze tří
skvělých představení divadelního festivalu Aplaus. V komorní
hře Malé manželské zločiny
se v rolích manželů představili
Milan Lasica a Marta Sládečková. Inscenace byla založena na
slovním humoru a především na
odhalování nejrůznějších odstínů
dlouhodobého vztahu mezi mužem a ženou. Děj hry vyrůstající z
relativně banální zápletky o ztrátě
p
paměti
postupně diváky čím dál
v vtahoval. Činil tak prostředvíc
n
nictvím
nečekaných zvratů, které
o
odhalovaly
stále nové a nové „třinácté komnaty” na první pohled
bezproblémového a šťastného

manželství. „Ze začátku mě to
nějak zvlášť nebavilo, ale postupem času mě začínalo čím dál víc
zajímat, co se mezi těmi dvěma
vlastně stalo. Nakonec jsem se
do sledování hry zcela ponořil a
zapomněl na vše kolem sebe,”
prohlásil po skončení představení
jeden z diváků.
Další z dílů festivalu Aplaus
bude na programu v úterý 23.
října, kdy Divadlo Na Jezerce
do Prostějova dorazí s „komedií,
která vám dá chuť do života”. V
hlavní roli hry Paní plukovníková se představí Jiřina Bohdalová.
Přehlídku pak ve středu 17. října

Nebezpečné manželství. V hlavních rolích vtipné i napínavé hry
o nevypočitatelnosti manželského soužití se představili Milan Lasica a Marta Sládečková.
Foto: Martin Zaoral

partneři divadelního festivalu Aplaus 2012

Kluci z kapely Spoken.
Nejen oni, ale i další předvedou v pátek na pódiu určitě
velikou show. Foto: internet

mediální partneři

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ
Vydavatelství Haná Press přijme redaktora pro regionální
zpavodajství. Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.cz
Příležitost pro podnikavé
www.pracezdomu.info
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
Kooperativa hledá obchodní
zástupce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz.
Přijmu dva spolupracovníky do
nově otevřené kanceláře v PV
se zájmem o zdraví na h.č. a v.č.
Tel.: 724 204 436
Zavedená realitní a znalecká
kancelář v Prostějově hledá
realitního makléře/ku. Požadujeme komunikativní schopnosti. Velmi nadstandardní
fin. ohodnocení, příjemné
pracovní prostředí, časová
flexibilita, p. Mgr. Sedláčka
tel.: 773 542 542, nebo email:
info@impulsreality.com.
Salon BEAUTY přijme nehtovou designérku s ŽL. Tel.:
777 196 767

PRÁCI NABÍZÍ
Stabilní stavební firma hledá na
HPP vhodného kandidáta na pozici:
Přípravář stavební výroby. Popis
práce: cenová kalkulace staveb,
zpracování cenových nabídek,
kompletace nabídek, komunikace
dodavateli materiálů a sĺužeb, výběr a komunikace se subdodavateli. Požadujeme: ŘP skupiny B, SŠ/
VŠ vzdělání – zaměření pozemní
stavitelství, spolehlivost, flexibilitu,
ochota pracovního nasazení, praxe 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
v přímé závislosti na dosažených
výsledcích.
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
nebo stavební, spolehlivost, flexibilita, ochota pracovního nasazení,
praxe v oboru výhodou, znalost
práce na PC (Microsoft Office),
čistý trestní rejstřík. Nabízíme: zázemí a jistotu firmy, zajímavé platové ohodnocení, firemní benefity,
roční odměny v přímé závislosti
na dosažených výsledcích.
Nabídky zasílejte na e-mail sklad.
mechanik@seznam.cz

Česká firma hledá prac. pro
nově otevřenou pobočku. Pozice asistent/-ka, referent/-ka
a další. Příjem od 16 000 Kč/ Hledám spolupracovníky na
měs., možnost i vč. Nejde o stavbu střech. Praxe podmínpojištění, dealerství aj. Tel.: kou. Tel.: 607 533 098
776 297 537
Přijmu kadeřnici a kosmetičku
Přivýdělek 4 000 Kč za týden. na ŽL. Tel.: 775 079 985
Tel.: 608 716 556
RESORT FINANCE
Přijmeme kosmetičku, masér- KONKURS: hledáme schopné
ku, tatéra/ku, kadeřnici, mani- adepty na pozici realitní makléř.
Tel.: 773 684 828
kérku. Tel.: 607 634 098

AUTO - MOTO

Mládežnický reprezentant

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

„Hráli přesně to, co jsme čekali...“

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
Koupím Fiat 126 bez koroze,
v dobrém stavu. 582 397 319

VZPOMÍNÁME

zkušenosti. Osmnáctiletý člen
širšího kádru Áčka Sigmy se
s třetiligovým „Eskáčkem“
potkal na konci srpna v zápase Poháru České pošty. Tehdy
prvoligový výběr trenéra Pivarníka přejel svého soupeře
na půl plynu 4:1. V MSFL
však s „B“-týmem museli
mladí fotbalisté na cestě za
vítězstvím 3:1 odevzdat své
maximum.

Stanislav Heloňa
Nešťastnou sérii jste
ukončili proti prvnímu
týmu tabulky, co na to říkáte?
„Už to bylo taky potřeba. Měli
jsme snad ze šesti zápasů jeden
bod. Jsme za to rádi, přijel kvalitní soupeř, byl to dobrý zápas a
my jsme rádi za tři body.“
Nečekal jste od Prostějova aktivnější projev?
Přece jen je to vedoucí tým
soutěže.
„Mají tam strašně moc ligových
hráčů, čekali jsme hlavně zkušenost. Snažili jsme se to dávat

za áčko. Hráli přes Zelenku, my
jsme ho pohlídali, pak střídal o
poločase. Oni hráli na výhru,
otevřeli to a my jsme chodili do
brejků.“
Vy jste se mimo střely
do tyče blýskl také gólovou kolmicí pro Aleše Nešického...
„No, byl to jeden z těch brejků,
kdy to měli otevřené a podařilo
se nám to dohrát. Výborný.“
Na straně hostů se hodně žlutilo, byla i červená
karta. Zdálo se vám, že to
Prostějov hodně přiostřil?
„Takové zápasy bývají, začali
prohrávat, tak to trošku neunesli. Ale byl to kvalitní zápas.“
Rychle po vyloučení Hlocha se prosadil Ševčík,
myslíte, že obránci Prostějova
už nestačili?
„No, už nestačili se silami. Ale
za Ševu jsem strašně rád, měl
takovou mizérii, nedával góly.
Snad to protrhl a bude se prosazovat. Pěkně si to přebral a uklidil k tyči. Dali jsme rychle na
3:1 a dohráli jsme to v poklidu.“

Výsledky 10. kola MSFL:
10. kolo: FK Fotbal Třinec - MSK Břeclav 3:1 (2:0). Branky: 12. Gavlák,
39. Hupka, 83. Prokeš - 70. Simandl. Diváků: 402*FC Fastav Zlín B - MFK
Frýdek-Místek 2:3 (0:1). Branky: 60. Kalus, 90. Poznar - 31. Wozniak, 55.
Förster, 87. Molnár. Diváci: 85*FK Slavia Orlová - Lutyně - FC Hlučín 1:1
(1:0). Branky: 20. Žižka - 89. Bohdan. Diváci: 362*SK Spartak Hulín - FC
Baník Ostrava B 1:2 (0:0). Branky: 51. Číhal - 70. Kraut, 72. Badalyan.
Diváci: 255*FC Slovan Rosice - SK HS Kroměříž 3:0 (1:0). Branky: 6.
Malata, 46. Jukl, 68. Mičko. Diváci: 352*SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov 3:1 (0:0). Branky: 47. Vavřík, 71. Nešický, 83. Ševčík - 52. Machálek.
Diváků: 447*SK Uničov - 1. FC Slovácko B 4:1 (2:0). Branky: 21. Hrubý,
42. Juřátek, 73. Krč, 89. Richter - 56. Richter (vla.). Diváci: 316* FC ŽĎAS
Žďár n.S. - FK Sulko Zábřeh n.M. 1:4 (1:2). Branky: 34. Pohanka - 3.
Šichor, 43. Pospíšil, 54. Komárek, 64. Šalamoun. Diváci: 260*

TABULKA MSFL PO neúplném 10. KOLE

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

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

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
7
7
7
6
5
6
5
4
4
4
4
3
3
1
1
0

R
2
2
2
2
5
1
2
5
2
1
1
4
2
5
4
2

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

S
31:14
34:21
21:8
25:15
16:10
21:16
23:20
21:18
17:19
13:14
21:23
13:17
11:21
11:22
11:22
7:36

B
23
23
23
20
20
19
17
17
14
13
13
13
11
8
7
2

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
11. kolo, neděle 21.10.2012, 14:30 hodin: Břeclav - Orlová (sobota 20.10., 14:30),
Kroměříž - Třinec (sobota 20.10., 15:00), Slovácko „B“ - Rosice (10:15), Prostějov
- Uničov (sobota 20.10., 14:30), Frýdek-Místek - Sigma Olomouc „B“ (sobota 20.10. 10:15), Baník Ostrava „B“ - FASTAV Zlín „B“ (10:15), Zábřeh - Hulín
(15:00), Hlučín - Žďár n Sáz. (sobota 20.10., 14:30).

Béčku Kostelečanek stačila na výhru jediná branka

Dne 15. října 2012
vzpomeneme
9. výročí úmrtí
naší maminky, babičky,
paní Marie
KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují synové
a dcery s rodinami.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme ženy na HPP na pozici
úklidového pracovníka. Pracovní
doba 16.00 – 22.00 hod., místo
výkonu práce Kralický Háj. InforSuper přivýdělek z domova. mace v době 10.00 – 13.00 hod.
Práce na smlouvu. Výplata na tel. č.: 602 786 692
dvakrát do měsíce. Vhodné
jako přivýdělek i jako HPP, bez SEMO a.s. příjme strojníka bavstupních poplatků. Jen serioz- licí linky. Požadujeme vzdělání
ní zájemci. Více info. na meilu technického zaměření (mechanik,
seřizovač nebo strojař výhodou) a
snajdrova.Kveta@seznam.cz
zákl. znalost práce na PC. Nutná
Přijmeme svářeče. Nástup možný pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. Nabízíme zajímavou
ihned. Tel.: 733 340 484
Dne 19. října 2012
práci s dlouhodobou perspektiuplyne smutný rok
Relax Centrum přijme kos- vou. Strukturovaný životopis zaod úmrtí mého tatínka,
metičku, pedikérku, maséra šlete na e-mail personál@semo.cz
pana Miloše
a manikérku na ŽL. Výhodný nebo volejte na tel.: 582 301 911
BOHDÁLKA.
nájem, výborný kolektiv. Tel.:
Stále vzpomíná
V PV přijmeme na zkrácený
724 703 013
dcera Jana
PÚ skladníka-údržbáře. Vhods rodinou.
Přivýdělek pro všechny, peníze né pro muže důchodce. Kontakt
2x do měsíce, schůzka nutná. 777 851 140
Tel.: 736 683 033
Česká pošta, s.p. přijme brigádPro chod kanceláří přijmeme pra- níky na roznos novin. Informacovníky/ce, nabízíme výdělek od ce na tel. č. 731 132 452
25-40 000 Kč.m. Praxe není podmínkou, Info na tel. 728 958 301 Přijmu řidiče na mezinárodní Prodám štěňátka Pekinéze.
autodopravu do 3,5t. Brigád- Tel.: 736 676 048
Do zavedeného wellnes studia při- ním způsobem od pondělí do
jmeme 2–3 nové spolupracovníky, pátku. Tel.: 608 331 141.
se zájmem o zdravý životní styl. Práce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost
HČ i VČ. Tel.: 603 395 755
Hledám spořádaného muže,
Samostatná telefonní operátorka
nejlépe vdovce, který si rozumí
na dohodu. Požadujeme internet, Hledám zaměstnání uklízečky s vnoučaty. Tel.: 723 702 902
výbornou komunikaci a časovou na zkrácený úvazek. Pouze
flexibilitu. Tel.: 603 844 833
SMS 606 425 313
Muž 57 v ID, hledá ženu k seznámení, věk nerozhoduje, nejlépe
Přijmu mistra výroby do pekár- Zavedu dítě do školy/ky a vy- také v ID. PV. Samostatné bydny. Nutná praxe min. 15 let. Info: zvednu podnikatelům. Pouze lení, minulost vyřešena. Pouze
582 342 095
SMS 606 425 312
SMS na tel.: 604 852 660
Cukrářku, nutná praxe min. 15 let.
Info: 582 342 095
Prac. do pekař výroby, 3 směnný
provoz. Info: 582 342 095

ZVÍŘATA

Firma HANAKOV spol. s r.o.
hledá pro svou činnost kovoobrábění a výrobu svařovaných konstrukcí obchodníka – koordinátora
projektu. Náplň práce: obchodní
činnost, vyhledávání nových zákazníků, kontakt se stávajícími zákazníky, spolupráce při tvorbě cen
a při následné realizaci zakázky.
Požadujeme: min. úplné střední
vzdělání ve strojírenském oboru,
znalost problematiky kovoobrábění, AJ (NJ) alespoň písemnou
formou, ŘP sk.B, loajalita, flexibilita, bezúhonnost. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, velmi
dobré platové podmínky dle výkonu, závodní stravování, životní
pojištění. Životopisy posílejte na
adresu
hanakov@hanakov.cz,
osobní kontakt po tel. dohodě.

juniorky Sigmy Jakub Plšek:

Koupím jakoukoli Š – Felicii. Tel.: Olomouc - S bojem proti Pro- co nejvíc do rychlosti, někteří
604 118 269
stějovu už má Jakub Plšek hráči jsme si to oťukali v poháru

Hledáme spolupracovníky. Nabízíme vysoké výdělky. Výplata
každých 14 dnů. Schůzka nutná:
776 400 501, 606 328 115

PRÁCI HLEDÁ
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SEZNÁMENÍ

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE pro příští číslo
je v PÁTEK 15. října v 10.00 hodin

Áčko neudrželo dvougólové vedení a proti Mutěnicím uhrálo jen bod

Kohoutovice, Kostelec na Hané/
jim – Čtyři body a pozitivní
skóre 3:2 vytěžily z víkendového
dvojutkání kostelecké fotbalisty.
„Áčko“ v divizní „B“ skupině
hostilo Mutěnice a potřetí v řadě
neprohrálo, „béčko“ potřetí v
podzimní části okresního přeboru ani jednou neinkasovalo a ke
třem bodům mu stačila přesná
střela Jany Jelínkové. Nyní mají
oba výběry volno a další duely je
čekají až o víkendu 27. a 28. října.

Drápalová – Adamová – Látalová
(66. E. Píchalová), Pitáková, Hájková, Vykopalová (61. Hrazdilová)
– Řezníčková. Trenéři: Petr Merta
a Mojmír Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:
„Sice jsme hned v sedmé minutě
dali branku z přímého kopu, ale
začátek se nám vůbec nepovedl a
prvních patnáct minut byla velká
divočina. Soupeř sice nebyl nijak
kvalitně kombinačně vyzrálý, ale
tlačil nás silou a nákopy. Pohyb a
důraz nás zaskočil, kromě Jarošové
FC Kostelec na Hané
měla naše nejstarší hráčka osmnáct
FK Mutěnice 2:2 (2:0)
Branky Kostelce: 7. Pitáková, 45. let a měli jsme s tím dost problémy.
Chyběla nám totiž Lucka TomešoŘezníčková z penalty
Rozhodčí: Běhal – Němec, Hubený vá, nemocná Jana Jelínková a kvůli
Sestava Kostelce: Jarošová – Ur- práci i Monika Mikešová. Podařilo
banová, Zapletalová, Knápková, se nám dát druhý gól, když Řezníč-

ková byla faulována a penaltu dala,
vůbec se nám ale nevydařil vstup
do druhého poločasu. Hned v první
minutě jsme dostali gól z rohu, pár
minut poté jsme inkasovali na 2:2,
když se soupeři poprvé vyvedla
kombinace. Nádherně nás rozebraly.
Po brance jsme se otřepali, převzali
jsme iniciativu, ale branku soupeře
jsme nijak vážně neohrozili. Máme
aspoň bod, ale očekával jsem od nás
trošičku víc. Nedařila se nám kombinace ani podržet balon.“

Tatran Kohoutovice
FC Kostelec n.H. „B“ 0:1(0:1)
Branka: 20. Jelínková
Sestava Kostelce „B“: Mikešová
– Václavková, Zapletalová, Drápalová, Pavlíčková – Hájková, Adamová, Jelínková, Urbanová – Halu-

zová, Jarošová. Střídaly: Kučerová,
Látalová, E. Píchalová. Trenéři:
Petr Merta a Mojmír Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „B“ Petra Merty:
„Po celý zápas jsme měli převahu.
Soupeři patří poslední místo okresního přeboru, ale byl hrozně houževnatý. Sice dost zatažený, těžko se
k němu dostávalo, ale hrozil nám z
brejků. Kolem dvacáté minuty jsme
z tlaku dali branku, ale chyběla mi
větší aktivita směrem dopředu. Hráli
jsme jen po šestnáctku, nedostávali
jsme se moc do vyložených šancí.
Výsledek jsme si ale dokázali pohlídat. Nebyl to moc hezký fotbal,
ale šťastně vybojované body. Při
skládání sestavy jsme již měli větší výběr, o to víc jsme ovšem byli
oslabeni pro duel áčka. Holky se už
trošku uzdravily, stále ale nejsme v
ideální sestavě.“

Béčko 1.SK zaváhalo u posledních Výšovic
Domácí drželi nad vedoucím týmem II. třídy poločasové vedení, remízu zařídil Pořízka

Výšovice, Prostějov/jim – Velká
nespokojenost sálala z trenéra
1.SK Prostějov „B“ Davida Mezuliánka po utkání s Výšovicemi.
O favoritovi nebylo žádných pochyb, oba celky dělilo pětadvacet
bodů, papírové předpoklady ale
neplatily. Hosté bez posil z třetiligového „áčka“ duel podcenili,
domácí je po dvaceti minutách
zaskočili brankou ze standardní
situace a rýsovala se velká senzace. Blamáž odvrátil až po pauze
Marek Pořízka, i remíza je ovšem
nečekaná.
„Chybělo nám úplně všechno. Bojovnost, chuť vyhrát. První poločas
jsme úplně prospali. Jediný, kdo
chtěl hrát, byl Drahoš Zelina,“ ne-

věřil svým očím Mezuliánek. Pro
zápas zvolil rozestavení 4-3-3 s
cílem být aktivní, realita tomu neodpovídala. „Chtěli jsme na ně vletět,
vypadalo to ale, jako bychom hráčům řekli opak,“ těžko hledal slova.
Do druhého poločasu sestavu
překopal a výsledkem bylo aspoň
vyrovnání. „Ale na to, že jsme vedoucí tým tabulky, výkon měl být
úplně jinde. Potvrdilo se, že soupeř
se neporazí sám. Takové utkání by
mělo v pohodě vyhrát i čisté béčko,
vždyť soupeř měl jen pět bodů. Ale
nestalo se,“ smutně konstatoval
čtyřicetiletý kouč.
Neopomněl pochválit výšovické
hráče, bodům obětovali víc. „Domácí si remízu zasloužili. Bojovali

FC Výšovice
1.SK Prostějov „B“

1:1
(1:0)

Branka 1.SK: 57. Pořízka
Rozhodčí: P. Antoníček – Novák

Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Zelinka – Kvapil, Ballek, Zelina, Martínek – Sedláček, Gryglák,
Ovčáček (59. Olejník) – Pořízka, Lakomý, Komárek.
Trenér: David Mezuliánek.
od začátku až do konce. Jsme lepší
fotbalově, ale vůbec jsme to nepotvrdili. Kluci si budou muset sami
přebrat v hlavě, jestli chtějí hrát o
špičku, nebo remizovat s týmy z

chvostu tabulky,“ vyzval členy kádru k zamyšlení.
Na Výšovice nyní čeká sobotní výjezd do Držovic, 1.SK nastoupí o
den později doma proti Otaslavicím.

HANÁ se střelecky chytila a poprvé bodovala DOMA NAPLNO!
Prostějov/ol, pk - V desátém
kole skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS nastoupili
fotbalisté TJ Haná Prostějov na
„umělce“ areálu SCM Za místním nádražím proti mužstvu
SK Bělkovice-Lašťany. Domácí
nováček mocně toužil po prvním domácím (a celkově druhém) vítězství v sezóně, které
by narovnalo psychiku i ambice
Kolářových svěřenců. Přestože
už „Hanáci“ vedli o dvě branky,
nakonec museli výhru zachraňovat až v poslední minutě. Tři
cenné body trefil Zatloukal!
Úvodních dvacet minut se hra přelévala od jedné šestnáctky ke druhé bez valných šancí. Až po půlhodině hry centrovali hosté do vápna,
ale míč z nohy naskakujícího Kluky trefil jen venkovní síť. Z následujícího útoku po faulu domácích
hráčů zahrával Forejt trestný kop
a míč skončil v náručí gólmana
Pastyříka. Domácí se osmělili až
v 35. minutě, když se ke střele ve
vápně dostal Zatloukal, avšak míč
z jeho kopačky brankář Vidrman
vychytal.
I druhý poločas se hrál úvodní
čtvrthodinu pouze po vápna, ale
v 59. minutě už svítila na světelné
tabuli u Hanáků jednička. Míč šel
po ose Mašík, Krupička a Strouhal, který jej skluzem dopravil

do bělkovické branky - 1:0. V
68. minutě unikl po pravé straně
Trnavský a přihrál do běhu Strouhalovi, který tentokrát zbrkle přestřelil hostující branku. O minutu
později však domácí už vedli 2:0.
Krupička zahrával rohový kop,
našel volného Zbožínka a hanácký
kanonýr z první nedal Vidrmanovi
žádnou šanci. Domácí se po těchto
dvou úspěších stáhli do obrany a
bělkovičtí hráči začali vystrkovat
růžky. V 76. minutě po závaru
před domácí brankou se k míči dostal Opíchal a střelou k tyči snížil
na 2:1. Domácí mohli odpovědět
v 85. minutě, ale postupný útok
zakončil Mašík střelou vedle Vidrmanovy branky. O další dvě minuty později pálil hostující Svrčina přímo do Pastyříkovy náruče. V
88. minutě však hosté ještě vykřesali jiskřičku naděje, když Opíchal
z postupného útoku vyrovnal na
2:2. Fortuna však sobotní odpoledne stála na straně Hanáků. V
90. minutě unikl po levé straně
Chum, ideálně přihrál Zatloukalovi a ten za hurónského křiku domácí lavičky střelou k tyči
uzavřel skóre zápasu - 3:2.
A tak až v desátém dějství mohli
Hanáci halasně slavit v šatně
první domácí vítězství v I.A třídě
Olomouckého KFS, v níž jsou
nováčkem.

TJ Haná Prostějov
SK Bělkovice-Lašťany

3:2
(0:0)

Branky: 59. Strouhal, 69. J. Zbožínek, 90. Zatloukal - 76. a
88. Opíchal. Rozhodčí: Reich - Zemánek, Majer. Žluté karty:
Zdráhal (B). Diváků: 50

Sestava Hané:
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, Krč, Chum - Varga, Mašík, Krupička, Trnavský - Strouhal (73. Vybíhal), Zatloukal (90.Vyskočil).
Trenér: Daniel Kolář

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Do sedmdesáté minuty jsme byli mírně lepším týmem, když na rozdíl
od minulých zápasů se nám povedlo solidní výkon podpořit dvěma góly.
Poté jsme se však zatáhli před vlastní bránu a soupeř vyrovnal. V závěru
utkání nás soupeř chtěl dorazit, ale naopak vstřelit vítěznou branku se podařilo nám.“

Michal SKLENÁŘ - SK Bělkovice-Lašťany:
„Velká nespokojenost s rozhodčími! První poločas byl z naší strany herně špatný, také jsme dostali první gól, kdy jsme nepokryli hráče. Druhá
inkasovaná branka ovšem byla z ofsajdu. Posledních dvacet minut jsme
soupeře zatlačili a dali dvě branky na 2:2. V závěru zápasu jsme hráli
vabank a chtěli strhnout vítězství na svou stranu. V závěrečné minutě
jsme však přišli o bod zbytečnou chybou našeho hráče, na kterou jsme
doplatili gólem...“

Fotbal
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Nedělní derby v MSFL skončilo jasnou porážkou favorita

„BÉČKO“ SIGMY SE CHYTILO PROTI LÍDROVI Z PROSTĚJOVA
Každá série jednou končí a hned dvojnásobně
se to potvrdilo v zápase rezervy Sigmy Olomouc
proti Prostějovu. Domácí mladíci ve třetí lize nedokázali pět utkání v řadě bojovat naplno, naopak
zkušení hosté z Prostějova drželi před střetnutím
10. kola sedmizápasovou šňůru bez porážky.
Navíc z těchto sedmi posledních zápasů šestkrát
zvítězili a právem se vyhoupli na čelo MSFL. O
to větším šokem bylo pro favorizovaný tým nasazení domácí Sigmy, která jako první skórovala a
i přes vyrovnávající gól prostějovského Machálka
se svou aktivitou dostala až ke třem bodům.

Olomouc/sh

Ú

vodní minuty patřily
z pohledu gólových šancí
Prostějovu. V 17. minutě byla
překvapivě problematická pro
domácího brankáře Zlámala
křižná střela Papouška. Zlámal proti pokusu hostujícího
záložníka zasáhl tak nejistě, že
míč proletěl až na tyč a od ní
zamířil na roh. O chvíli později
nechal Zlámal nepokrytý míč
před brankou a v poslední moment jej sebral před
ed dotírajícím
Pospíšilem. Potéé se už začali
do koncovky výrazněji
ýrazněji tlačit
také hráči Sigmy.
y. Na křídlech
byli hodně aktivní
ní Vavřík
s Tomečkem. Ve 25. minutě hlavičkoval
al mezi
stopery hrotový útočník
Rolinc, ale nikým
ým netísze vysoký
něn vyslal pouze
anku. Další
oblouček nad branku.
úprk Tomečka hasil nevybíravým faulem stoper Prostěhodčí jej však
jova Hunal, rozhodčí
pouze varoval žlutou kartou.
Na druhé straně se do zakoněhu dostal na
čení v plném běhu
hálek, ale mířil
kraji vápna Machálek,
výrazně vedle. Ve 32. minutě
zvonila také tyč za Burešem.
yslal krásnou
Z 20 metrů vyslal
ější tyč Plšek,
střelu na vzdálenější
míč se odrazil k Tomečkovi,
ůbec nesedl, a
ale tomu míč vůbec
tak přestřelil. Ve 44. minutě
se hnal do další šance aktivní
Tomeček, z pravéé strany centbíhající spoluroval pro dva nabíhající
ežitý zákrok si
hráče, avšak důležitý
připsal zkušený Bureš. Ten měl
hodně práce také se střelou Rolince z přímého kopu.Z 25 meucký útočník
trů mířil olomoucký
enice, Bureše
těsně vedle šibenice,
la teč hráčem
zřejmě zachránila
ve zdi.
rzy po přestávce
vce se domácí
dovali z gólu.
fotbalisté radovali
aten užž ne
Po příchodu ze šaten
nevyběhl na trávník Androva stadionu hostující špílmachr Lukáš
Zelenka, kvůli nemoci musel
mimo hřiště sledovat úspěch
Sigmy. Přes Hlocha se uvolnil
Tomeček a po zemi předložil

B

míč na zadní tyč, kde kolem
Kazára proletěl Vavřík a ve
skluzu uklidil míč pod břevno.
Hosté dokázali bleskově odpovědět. Nejprve hrozil Pospíšil,
který se po akci Machálka ocitl před prázdnou bránou, ale
nedokázal zakončit a stoper

Prostějov aktivitou nehýřil a opustil první místo,

mladíci ze Sigmy udeřili rychlostí

gólovky se poté dostal Nešický, který dokázal využít přihrávku Plška a sám proti Burešovi si počínal chladnokrevně
– 2:1. Pojistku mohl přidat autor první branky Vavřík. V 78.
minutě se přes Pavlíka uvolnil
rychlý Ševčík, zkušený stoper
Prostějova se ještě všemožně
snažil domácího forvarda zastavit, ale neuspěl. Při ponechané
výhodě přihrál Ševčík na zadní
tyč na zcela volného Vavříka, který ale pálil vysoko nad
a
ani karetní ocenění
pro Pavlíka se překvapivě nekonalo. Rovnou červenou kartu
si však za dvě minuty prohlédl

hostující krajní obránce Hloch,
který ve vyložené příležitosti nedovoleně zastavil Hálu a
bez předchozího varování zamířil pod sprchy. Olomouc se
zužitkováním početní výhody
dlouho neotálela. Po přenesení
hry se ocitl sám na levé straně
Vavřík, nachystal míč Ševčíkovi, který vzal zakončení na

sebe a z otočky zamířil přesně k Burešově tyči. Tím bylo
utkání rozhodnuto, Sigma si
proti deseti mužům pohlídala
dvoubrankové vítězství a slavila plný bodový zisk po pěti
zápasech bez výhry. Prostějov
před sebe pustil v tabulce Třinec, který však má po jedenácti
zápasech pouze lepší skóre.

Jiří DERCO - SK Sigma Olomouc „B“:

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 10. KOLO

SK Sigma Olomouc „B“:
střídání: 62. Ševčík za Rolince,
e, 75. Ha
Habu
Habusta
bust
bu
s a zza Bernarda, 87. Chlebek za Vavříka
trenér:
JIŘÍ DERCO
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br
ran 48. Vavřík, 72. Nešický, 83. Ševčík – 52.
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Nešický

Hála
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Tomeček
Vavřík

Hloch
Zelenka

Hunal

Papouškově střele na střed branky zaváhal a nakonec si mohl hodně
oddechnout, že jej zachránila tyč.
 25. Rolinc varuje. Neobsazený olomoucký útočník hlavičkoval
nepřesně ze středu vápna.
 32. Domácí záložník Jakub Plšek se dlouho nerozmýšlel a vyslal na Bureše parádní ránu, která skončila na tyči. Dorážet mohl
Tomeček, ale také neuspěl.
 45. Další štěstí Bureše. Jen kousek chyběl tvrdé střele Jakuba
Rolince z přímého kopu, kdo ví, jestli by hostující gólman dokázal
míč ze šibenice vyrazit.
 48. MLADÍCI SLAVILI. Václav Tomeček byl na kraji útoku,
pracoval na sto procent a odměna pro jeho tým přišla po poločase,
po centru Tomečka se trefil Petr Vavřík.
 52. FAVORIT SROVNAL. To, co se nepovedlo ve dvou velmi
dobrých pozicích Michalu Pospíšilovi, nakonec dokázal Machálek,
který vyražený míč uklidil za Zlámala.
 72. ROZHODUJÍCÍ GÓL. Jakub Plšek vyslal do sóla Aleše
Nešického, který měl dost času gólově zakončit proti Burešovi.
 80. Martin Hála byl zastaven Pavlem Hlochem na poslední
chvíli a za hranicí pravidel, hostující obránce si prohlédl červenou kartu.
 83. POJIŠTĚNÍ VÍTĚZSTVÍ. Adam Ševčík stanovil výsledku
definitivní podobu, po přihrávce Vavříka se s míčem ve vápně otočil a technickým obstřelem poslal balón k tyči.
zaznamenal Stanislav Heloňa

František JURA - 1. SK Prostějov:
„Škoda, že jsme nevyužili pasáže, ve kterých jsme měli herně navrch. Domácí ale asi měli trošku víc ze hry. Myslím, že jsme hráli
dobře, pozorně. Na obou stranách byly v prvním poločase jedna
nebo dvě gólové šance. Bylo to vyrovnané, ve druhém poločase
jsme trošku upravili rozestavení, Zelenka ze zdravotních důvodů
nemohl. Dostali jsme gól poměrně rychle, ale myslím, že nás to
nakoplo. Byli jsme minimálně patnáct minut lepší a je škoda, že
jsme to nevyužili k tomu, abychom rozhodli. O všem rozhodl druhý gól, který byl pro mě nepochopitelný, prakticky z našeho odkopu jsme dostali gól. Potom už hráli domácí do otevřené obrany a to
jim vyhovuje a šlo jim to dobře.“

Pavlík
Kazár

Bureš

1. SK Prostějov:

střídání: 46. Zatloukal za Zelenku, 82.
Krejčíř za Hirsche, 86. Svozil za Pospíšila
trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
ALEŠ
A
L NEŠICKÝ
KÝ
Spolupráce dvou hráčů Sigmy se zkušenostmi z mládežnických reprezentačních výběrů zafungovala na jedničku.
Po odkopu Bureše a vyhraném souboji na polovině hřiště
narýsoval dlouhou kolmici pro rozběhnutého Aleše Nešického Jakub Plšek. Nešický se vyhnul ofsajdu a obránci
Hlochovi, který jej marně stíhal. Při zakončení se Nešický
neukvapil a nakonec včas dokázal obhodit Bureše. Míč zapadl k pravé tyči hostujícího gólmana a Sigma strhla zápas
na svou stranu.

Střelec jediného gólu Tomáš Machálek:

„Lukáš Zelenka nám hodně chyběl...“

Hirsch

SK SIGMA OLOMOUC „B“
 17. Zdeněk Zlámal dohání po zranění kolene herní pauzu, proti

„Určitě se nám to povedlo, už v minulém kole na Slovácku jsme
podali kvalitní výkon, ale bohužel jsme to výsledkově nepotvrdili.
Dnes nám to vyšlo se vším všudy. Chtěl bych chlapcům poděkovat
za předvedenou hru. Dali jsme tam srdíčko dneska a jsem maximálně spokojený. Podali jsme dnes kolektivní výkon, od první minuty
hráči chtěli hrát fotbal. Od první minuty hráči chtěli hrát fotbal, byli
aktivní a v pohybu. Soupeře jsme předčili rychlostí, kvalitou na míči.
Prostějov má kvalitní zkušené mužstvo, ale my jsme dravostí a mládím dobře splnili pokyny a tím zvítězili. Měli jsme právě i trochu
štěstí, musíme poděkovat brankáři Zlámalovi, který je takové naše
štěstíčko, ale to k tomu patří.“

Mazouch

Mac
Machálek
Ma
acchál
hále
ek
k

Soušek dokázal gólovou
situaci odvrátit.
Na druhý pokus
už to Prostějovu
vyšlo. Centr z pravé
strany napálil Pospíšil, ale Zlámal dokázal
na jeho střelu reagovat.
Jenže míč vyrazil pouze
k číhajícímu Machálkovi,
p
jjehož dorážce byl
y bezproti
mocný a bylo srovnáno. Šanci
na zvrat měl v 55. minutě střídající Zatloukal, jenže na nabídku Papouška do vápna vytáhl pouze promáchnutí. Spíše
me i vápny
ápn pak přinesla
boj mezi
hra do 70. minuty, do akcí hostů se zapojoval výrazně také
stoper Pavlík, který aktivně
vyvážel míč až na polovinu
Sigmy, ale k vyloženým šancím to nevedlo. Do překvapivé

Rozhodující trefa. Aleš Nešický skóruje proti Prostějovu na 2:1,
brankář Tomáš Bureš se snažil, co mohl a míč dokonce nohou
tečoval, avšak pouze do vlastní branky. Foto: Stanislav Heloňa

Olomo - Patřil k nejlepším
Olomouc
hráčům Prostějova v utkání
11. kola
kol MSFL mezi Sigmou
Olomo B a 1. SK Prostějov.
Olomouc
Vedoucí
Vedouc tým MSFL se na
půdě rezervy
Sigmy držel do
r
71. minuty,
kdy podruhé inkamin
soval a po vyloučení Hlocha
po zápase. Vyrovnávací
bylo p
prostějovských před tím
trefu p
zařídil v 52. minutě odchovanec
Sigmy Tomáš Machálek. Rychlonohý střelec dělal problémy
chlonoh
olomouckým zadákům. Hála
olomou
po fau
faulu na něj dostal žlutou
kartu Tomáš zařídil vyrovnání
kartu.
jesličkami Zdeňkovi Zlámalovi,
na body to však na Andrově
stadionu nestačilo, z čehož byl
dvaadvacetiletý útočník po zápase zklamaný.
Radek Heloňa
Tomáši, vsítil jste Sigmě B
branku, ale po prohře
nejste zřejmě spokojen?
„Nemůžeme být vůbec spokojení.
Přijeli jsme si sem pro tři body, což
se nám dnes nepovedlo. Bohužel,
Sigma byla v tomto zápase lepším
týmem.“
V čem vás přehrála?
„My jsme ve druhém poločase začali hrát na dva útočníky a
Sigma dobře zahustila střed pole.
V první půli byli aktivnější, ve

druhé zvládli využít šance lépe
než my.“
O půli střídal váš tvůrce
hry Lukáš Zelenka. Proč
musel střídat?
„Lukáš šel do zápasu nemocný.
Řekl, že odehraje, co půjde. Vydržel poločas. Zápas to samozřejmě
ovlivnilo, protože je to náš klíčový
hráč a v první půli si střed zálohy
ohlídal.“
Jak byste popsal gól, který
jste vstřelil?
„Míč se ke mně šťastně odrazil.
Když Zlámal vyrážel střelu Michala Pospíšila. Jsem rád, že mi to
tam padlo, ale měl jsem se prosadit už v první půli pří první šanci,
kdy mě fantasticky vyslal Martin
Hirsch.“
Zakončení střelou mezi
nohy Zdeňka Zlámala
bylo chtěné?
„Dá se říct, že to byl záměr. Hlavně
jsem to chtěl dát po zemi, razantně
to vyšlo, dát jesle Zlámalovi, to se
cení, ale body nám to nepřineslo,
takže to zase nějak nepřeceňuji.“

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

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže

Přebor Olomouckého KFS
10. kolo: 1. HFK „B“ - Opatovice 2:1 (0:0)
Pezzotti, Buček - Janásek. Ústí - Velké Losiny
0:3 ( 0:2) Navrátil, Šinogl, Šimák. Konice
„A“ - Šternberk 1:3 (0:0) Bednář - Hlaváček,
Vojtášek, Mudrák p.k.. Oskava - Dolany 3:0
(1:0) Kuba, Plachý, Müller. Kralice - Troubky
2:1 (1:1) Petrásek, Dočkal - Stískal. Litovel
- Kozlovice 4:1 (2:0) Plánička, Miklánek,
Kučera, Baránek - Hegr. Zlaté Hory - Hněvotín
1:0 (1:0) Bitomský. Želatovice - Určice 1:3
(0:2) Jemenka - Peka, Vodák, Holly.
1. Určice
12 10 2 0 37:1432
2. Oskava
12 9 0 3 33:14 27
3. 1. HFK ‘”B”’
12 6 2 4 27:16 20
4. Kozlovice
11 6 2 3 23:16 20
5. Šternberk
12 6 2 4 28:24 20
6. Konice ‘”A”’ 12 6 2 4 20:1620
7. Ústí
12 4 4 4 17:22 16
8. Kralice
11 5 1 5 17:2316
9. Litovel
12 4 3 5 19:20 15
10. Zlaté Hory
12 4 3 5 16:18 15
11. Želatovice
12 4 3 5 23:29 15
12. Velké Losiny
12 3 4 5 25:28 13
13. Hněvotín
12 3 2 7 16:22 11
14. Troubky
12 2 4 6 17:27 10
15. Opatovice
12 2 2 8 12:25 8
16. Dolany
12 2 2 8 10:26 8

I.A sk. „A“ muži:
10. kolo: Štěpánov - Písečná 6:0 (4:0) Rak 3,
Tuška, Vrba, Tichý. Jeseník - Medlov 1:4 (0:0)
Nepožitek - Novák 3, Kloss. Jindřichov - Leština
1:2 (0:2) Prokop J. - Trunkrát, Lukas. Šumvald Konice „B“ 1:0 (1:0) Valíček. Mohelnice „B“
- Troubelice 3:1 (1:0) Masopust A. 2, Kutal Kráčmar. Bludov - Štíty 1:2 (1:1) Špička K. - Holly,
Prokop. Mor. Beroun - Loštice 4:1 (1:1) Vlček 2,
Frančák, Galík - Ďurček. Nehlášený výsledek z
minulého kola. Konice B - Mor.Beroun 1:4 (0:1)
Rus - Komenda 2, Vlček, Oleják.
1. Medlov
10 8 2 0 25:6 26
2. Mor. Beroun
10 6 3 1 35:18 21
3. Jeseník
10 6 2 2 31:17 20
4. Bludov
10 6 0 4 22:16 18
5. Štíty
10 5 2 3 24:15 17
6. Leština
10 5 2 3 20:18 17
7. Mohelnice ‘”B”’ 10 4 3 3 19:21 15
8. Štěpánov
10 4 1 5 24:21 13
9. Šumvald
10 3 2 5 15:27 11
10. Konice ‘”B”’ 10 3 1 6 16:2510
11. Troubelice
10 3 0 7 17:23 9
12. Loštice
10 2 2 6 13:21 8
13. Jindřichov
10 2 2 6 18:29 8
14. Písečná
10 1 2 7 10:32 5

I.A sk. „B“ muži:
10. kolo: Nové Sady - Náměšť na Hané 5:2
(3:0) Papica 2, Maliňák, Andreev, Škoda - Zajíček,
Heil. Bělotín - Klenovice 2:2 (2:1) Vrána, Biskup
L. - Cetkovský T., Rušil. Čechovice - Kojetín 4:1
(1:0) Jahl 2, Hodulák, Matula - Bosák. Slatinice
- Lipník 1:2 (0:1) Prucek - Kovařík, Simon.
Haná Prostějov - Bělkovice 3:2 (0:0) Strouhal,
Zbožíček, Zatloukal - Opichal 2. Dub nad Mor. Hlubočky 2:3 (1:2) Zubal 2 - Ferenčík, Frádek,
Nguyen. Plumlov - Bohuňovice 1:1 (1:1) Kutný
- Štýbnar.
1. Nové Sady
10 9 1 0 40:6 28
2. Kojetín
10 9 0 1 32:12 27
3. Čechovice
9 6 0 3 21:10 18
4. Klenovice
10 5 1 4 22:16 16
5. Hlubočky
10 5 1 4 18:2016
6. Dub nad Mor. 10 4 3 3 22:2015
7. Lipník
10 4 2 4 19:1414
8. Bělkovice
10 4 1 5 16:1413
9. Haná Prostějov 10 2 3 5 9:17 9
10. Bohuňovice
9 2 3 4 13:22 9
11. Slatinice
9 2 3 4 10:20 9
12. Bělotín
9 1 4 4 11:26 7
13. Náměšť na Hané10 2 0 8 12:34 6
14. Plumlov
10 0 4 6 7:21 4

Kdo zastaví Určice? Zvítězily popáté za sebou
Želatovice, Určice/jim – Pouze
dva body ztratili fotbalisté Určic
na soupeřových trávnících. Po
remíze v úvodním kole s hodně
látanou sestavou ve Zlatých Horách přišly výhry v Opatovicích,
Kralicích, Kozlovicích, Dolanech,
Velkých Losinách a po neděli i v
Želatovicích. Jubilejní desátý tříbodový zisk ve dvanáctém utkání
zachoval týmu Evžena Kučery pět
bodů náskoku na druhou Oskavu.
Čtveřice 1.HFK Olomouc „B“,
Kozlovice, Šternberk a Konice pak
ztrácí již dvanáct bodů.

„Musím pochválit Želatovice, hrály vcelku dobrý fotbal. Mají mladé,
pohybově založené mužstvo, hrají
útočně. Byl to jeden z pěkných fotbalů, ze soupeřů se mi líbily asi nejvíc.
Jejich jedinou slabinou je, že nemají
zkušenost vzadu ani vpředu. To my
máme a z toho pramenila výhra 3:1,“
povšiml si rozdílů Evžen Kučera.
Jeho hráči se tentokrát vyhnuli v
předchozích utkáních téměř tradičnímu výpadku a o vedení se nemuseli
příliš strachovat. „Na to jsme v poločase upozorňovali hráče. Kdybychom Želatovice za stavu 2:0 pustili

do kontaktu, mohly by z toho být velké komplikace. Jsou to mladí běhaví
kluci, dávali si balony. Až poslední
minuty byly hektické, ale dohráli
jsme je,“ neskrýval spokojenost.
V obraně mu kromě zraněných Skopalíka s Jánem chyběl i nemocný
Petržela, přesto se obrana vyvarovala
výraznějších chyb a inkasovala jen
jednou. „Pomalu se již začínám smát,
že každý zápas máme problémy se
sestavou a kupodivu se nám vcelku
daří a jsme první. Loni jsem sice sestavou také míchal, ale bylo to z toho
důvodu, že jsem měl patnáct vyrov-

(0:2)

1:3

Sokol Konice
FK Šternberk

(1:1)

Branky: 49. Bednář – 60. Hlaváček, 74. Vojtášek, 86. Mudrák
z penalty. Rozhodčí: Horák – P. Dorušák, Polanský. ŽK: Kořenovský, Dostál, Řehák, Směták – Steklý, Hlaváček, Jurečka.

Sestava Konice:
Kmecik – Směták, Cetkovský (65. F. Drešr), Řehák (90. M. Drešr),
Růžička (37. Malínek) – Dostál, Kořenovský, Klobáska, Bednář,
Schön – Novotný. Trenér: Roman Jedlička.
Konice/jim – Ani jeden čistokrevný obránce nedohrál v konickém dresu sobotní duel se
Šternberkem. Hned v základu
se na pravém kraji zadní řady
objevil Jan Směták, chvíli před

pauzou musel po ostrém zákroku vystřídat Martin Růžička, již
ve druhé půli se při sprintu zranil Otakar Cetkovský, v poslední minutě musel nuceně ze hry i
Radek Řehák.

První poločas příliš koukatelnou podívanou nenaservíroval a tím nejnebezpečnějším byla dvě zakončení hostů.
Branka z nich ale nepadla a diváci gól
neviděli ani z dalších útoků v první půli.
Druhý poločas začal zcela jinak. Přibližně pětadvacet metrů od brány si míč
přichystal Jan Bednář a zacílil přesně
do pravého dolního růžku. Přestože se
šternberský Vytřísal natahoval, jak jen
mohl, na umístěnou střelu neměl nárok
a devatenáctiletý středopolař Konice
mohl slavit na kolenou – 1:0.
Hosté se zdáli být trochu otřeseni a čekalo se, zda je domácí dorazí. Nestalo se a
zhruba deset minut po úvodní brance se
zrodilo vyrovnání. Hlaváček se odpoutal
od stoperů, dostal míč do středu obrany
a technicky si poradil i s Kmecikem –
1:1. Brzy poté si poranil sval Cetkovský
a Konice musela improvizovat stažením
Bednáře do středu obrany. Fungovalo to

až do 74. minuty. To nejprve Vinkler po
úprku zleva nabil Valtrovi, jenž z první těsně minul. O půl minuty později
ovšem obtížnou malou domů vystihl
Hlaváček, obelstil gólmana i dobíhajícího obránce, neukvapil se a předložil
před prázdnou kasu Vojtáškovi – 1:2.
Třetí branky dosáhli hosté při brejku po
smolném zavadění Smětáka o nohu protihráče a nařízený pokutový kop Mudrák proměnil. Kmecik vystihl stranu, ale
na bombu o tyč neměl nárok – 1:3.
V závěru navíc po dalším ostrém skluzu musel střídat i Radek Řehák. Ten
si svými tradičními vulgarismy na adresu rozhodčích vykoledoval ještě za
stavu 1:2 žlutou kartu a mohl být rád,
že zůstalo jen u ní. Stejně jako Martin
Dostál, jenž v přerušené hře nesmyslně
oplácel. Shovívavý byl hlavní sudí i na
hosty, veškeré zákroky ocenil maximálně žlutým napomenutím.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil, Vaněk, Peka, Javořík – Bokůvka, Matoušek,
Holly (72. Halouzka), Hochman – Los, Vodák.
Trenér: Evžen Kučera
naných hráčů.
hráčů Tentokrát to měním
podle toho, koho mám,“ podotkl.
Nyní jeho hráče prověří Ústí. Duel v
Určicích začíná v neděli od tří odpoledne. „Vcelku jsme si mysleli, že to
máme zmapované, ale domácí zápas

s Velkými Losinami mě překvapil.
překvapil
Pro mě je to jeden z lepších soupeřů a
nevím, co si myslet o výsledku 0:3,“
zapřemítal Kučera nad soubojem se
sedmým celkem, který v posledních
sedmi utkáních jen jednou zvítězil.

týmu Petra Gottwalda vedlo v útoku.
Hned v sedmé minutě a centru Jaroslava Lehkého přesně hlavičkoval Jan
Petrásek. Hosté sice dokázali ještě do
konce půlhodiny vyrovnat, po Valtrově centru, Vybíhalově přepuštění
a Dočkalově přesné střele do vinklu
však přece jen zůstali všechny body
v Kralicích. V utkání chudém na vyložené šance se totiž už výsledek 2:1
nezměnil.
„Byl to hrozně těžký a hrozně vydřený zápas. Výhra asi zasloužená, ale
hodně vydřená. Za každou cenu jsme
ale chtěli získat tři body a šli jsme po

nich. Jsem rád, že jsme to zvládli a
získali je,“ kvitoval Gottwald konečný stav.
Devětatřicetiletý trenér si cení stabilizace kádru a zvyšující se sehranosti,
která se projevuje množením výher,
přesto stále ještě není zcela spokojen
a pro zimní pauzu plánuje několik
změn a vylepšení. „Spousta hráčů
je zraněných, nemocných, máme tu
poloviční trenéry, jimž se utkání mohou křížit.. Kádr je tak na osmdesát
procent stabilizovaný, ale ještě to není
ideální. Mou vizí je tedy v zimě tým
ještě doplnit a zkvalitnit,“ prozradil.

Kralice přišly o Jamricha, Určice o Jána
do konce půlsezony, takto nám
bude chybět asi měsíc,“ sdělil
neradostnou novinku kralický
trenér Petr Gottwald. Variantou
číslo jedna na jeho post je další
mladík Jakub Chvojka.
Kvůli velmi podobnému zranění, konkrétně natrženým vazům
v kotníku, chybí již několik
týdnů v určické sestavě Michal
Skopalík a nově se na dlouhodobou marodku přidal i Michal
Ján. Krajní bek se zranil již o
týden dřív při výhře ve Velkých Losinách a také on si již
na podzim nezahraje. „Natrhl
si stehenní sval. To znamená
o dalšího kluka méně do konce půlsezony. V obranné fázi

I.B sk. „B“ muži:

10. kolo: Maletín - Doloplazy 11:2 (7:1),
Haňovice - Slavonín 1:2 (1:1), Lutín - Velký
Týnec nehlášeno. Červenka - Brodek u Př.
3:2 (2:2), Kožušany - Drahlov 2:1 (1:0), Velká
Bystřice - Chválkovice 2:2 (0:1), Protivanov Černovír 1:3 (0:0) nehlášeno
1. Maletín
9 6 2 1 30:17 20
2. Chválkovice
10 4 6 0 24:11 18
3. Slavonín
10 5 3 2 25:17 18
4. Červenka
9 5 1 3 26:19 16
5. Černovír
10 4 4 2 20:15 16
6. Velký Týnec
8 5 1 2 16:12 16
7. Kožušany
10 5 0 5 16:23 15
8. Velká Bystřice 10 4 1 5 17:19 13
9. Brodek u Př.
10 3 2 5 19:23 11
10. Doloplazy
9 2 4 3 20:26 10
11. Lutín
9 2 3 4 12:16 9
12. Protivanov
10 2 2 6 17:22 8
13. Drahlov
10 2 2 6 19:34 8
14. Haňovice
10 2 1 7 14:21 7

hrajeme každý zápas jinak. Ale
útok se zálohou máme natolik
zkušený, že jsme schopni vždy
dát víc gólů, než dostaneme,“
snažil se najít aspoň něco optimistického trenér Určic Evžen
Kučera.
Potíže se složením obrany se
nevyhýbají ani třetímu regionálnímu účastníkovi krajského přeboru. Za konický Sokol
nedohráli sobotní utkání Radek
Řehák, Otakar Cetkovký ani
Martin Růžička, jen na lavičce
zůstal Ladislav Bílý a dřívější
jistota na levém okraji Pavel
Křeček se v klubu nepohodl a
již několik týdnů s mužstvem
netrénuje.

OLDŘICH SKLENÁŘ – FK Šternberk:

Krajský přebor mladší dorost

10. kolo: 1.FC Vikt. Přerov - Čechovice 0:0.
Mohelnice - Šternberk 2:1 (2:0) Hofman,
Kneif - Mejzlík. Velký Týnec - Konice 1:3 (0:2)
Horák - Šobán 3. Nemilany - Černovír 1:1
(0:1) Rumpál - Bartošek.

9. kolo: Nemilany - Černovír 0:3 (0:2) Beránek 2, Kupka. 1.FC Vikt. Přerov - Čechovice 1:1 (0:1) Hradilík - Bílý. Velký Týnec
- Konice 4:1 (1:0) Kovář P., Guba, Charvát,
Janiš - Olšan.

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

10
10
10
10
10
10
10
10

8
6
5
5
5
3
2
1

0
1
1
1
1
3
1
2

2
3
4
4
4
4
7
7

33:14 24
30:11 19
24:19 16
22:18 16
17:2316
25:37 12
19:33 7
17:32 5

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

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

9
8
8
9
9
8
9

7
6
4
4
3
1
0

2
1
4
1
1
0
1

0
1
0
4
5
7
8

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

31:1023
46:5 19
26:10 16
18:18 13
16:23 10
6:43 3
7:41 1

2:1
(1:1)

Branky Kralic: 7. Petrásek, 73. Dočkal
Rozhodčí: Straka – Chládek, Hampl

Sestava Kralic:
Urbánek – Vitásek, Martinka, Kocourek, Jamrich (25. Cibulka)
– Valtr, Dočkal, Vybíhal, Petrásek – Petržela (60. Jano), Lehký
(90. Trnavský).
Trenér: Petr Gottwald.

Prostějovsko/jim – Zranění se nevyhýbají ani hráčům z nejnižší krajské
soutěže. S většími či menšími starostmi se tu potýkají prakticky všechna
mužstva. Nejhorší situace je nyní v
Jesenci, kde minulý týden naskočil
po boku svého syna pětačtyřicetiletý
asistent trenéra Petr Tichý starší a
tentokrát čtyřicetiletý vedoucí mužstva Vladimír Čížek.
„Do Nezamyslic jsme de facto přijeli
v deseti lidech. S horečkou nastoupil
Lukáš Václavek a na druhý poločas
musel místo něj jít Vladimír Čížek.
Toho pak střídal lehce zraněný
Martin Laštůvka,“ popsal peripetie
jesenecký kouč Josef Takáč. „Nemůžeme se na to ale vymlouvat, takové
starosti mají i jiné mančafty,“ doplnil.
A má pravdu.

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

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

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

1
1
2
3
3
3
4
5
5
7
7
6
6
10

47:18 25
51:20 23
39:15 22
51:29 21
23:17 19
41:2717
25:28 16
29:30 15
37:35 13
23:44 9
17:41 9
26:47 8
25:47 6
8:44 0

Nezamyslicím stále chybí dlouhodobě zraněný špílmachr Tomáš
Mariánek. Právě proti Jesenci ho
trenér Drahomír Crhan posadil už
na lavičku, ale jen pro případ, kdyby
se někdo jiný zranil. „Zkouší se již
rozehrát v béčku, tam má na vše víc
času. Byla by hrozná škoda, aby se
opět zranil a budeme si ho šetřit až na
jaro,“ zmínil Crhan s tím, že dobrou
zprávou je aspoň návrat Tomáše Buriánka do brány.
Návrat do sestavy hlásí i ve Vrchoslavicích. Pátému celku I.B třídy
sice stále schází Jakub Fousek,
alespoň v roli střídajícího žolíka
se však na trávníku objevil Aleš
Holub a hned se zapsal i mezi
střelce. Ze hřiště naopak musel
hned o poločase lipovský Petr Při-

FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Pivín
3:1 (2:1)
Branky: Walter, Hon, Vyhlídal – P.
Fialka. Rozhodčí: Dokoupil – I. Antoníček, Slabý. Sestava Kostelce na
Hané: Drčka – Synek (80. Kastner),
Gréza, Začal, Baláš – Chytil (60. Vařeka), T. Menšík, Walter, Grepl (55.
Vyhlídal) – Maška, Hon. Trenér: Petr
Walter. Sestava Pivína: Dostál – R.
Švéda, Nesvadbík, Novák, Pavelka
(85. Sváček) – Šišma, Tydlačka, Vrba,
Fialka, Bartoník (68. Kovařík) – Sedlák. Trenér: Pavel Zbožínek.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Bylo to typické derby. I když jsme
byli favoritem podle postavení v
tabulce, favorit někdy nevyhrává a
klidně se to mohlo stát i v sobotu.
Nebylo to moc o fotbale, ale spíš o
bojovnosti. Nehráli jsme moc dobře
a hosté měli v určitých fázích zápasu
víc ze hry. Mě osobně překvapili. Dali
jsme dva góly hlavou po špatném vyběhnutí brankáře, ve druhé půli jsme
pak přidali uklidňující branku na 3:1.
Oni ale také měli nějaké šance, které
ovšem nedali. Nemyslím si, že by to
hráči podcenili. Spíš to byl zápas blbec, kdy nám to moc nešlo. Nebyli
jsme schopni dát si dvě tři přihrávky
po sobě a jen bojovností jsme to urvali
a tři body zůstaly doma. Na tabulku
se dívá dobře, ale výsledky jsme na
sebe upletli bič. Teď už od nás budou
všichni v každém zápase očekávat
body. Bude to těžší a těžší.“

kryl, zkušený veterán využitelný v
obraně i útoku ale zažil povedenou
pětačtyřicetiminutovku a z pozice
středního beka nastřílel Beňovu
čistý hattrick. Jeho zranění není
podle lipovského trenéra Jaroslava
Ullmanna vážné a naskočit by tak
měl již v neděli v derby s Vrchoslavicemi.
Mnohem déle se naproti tomu
bude muset obejít trenér Protivanova Libor Bílek bez středního
záložníka Marka Pospíšila, jenž se
zranil těsně před koncem duelu s
Černovírem. „Vypadá to na menisHodnocení trenéra Pivína Pavla
kus. Myslím si, že pro letošek má
Zbožínka:
odehrané. Bude těžké ho někým
nahradit. Naběhal spoustu kilome- „První půlku jsme domácím naší
trů, sbíral odražené balony a dával nedůslednou hrou v pokutovém
mužstvu sílu,“ zmínil Bílek.
území umožnili dát dvě branky. Naši

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

10. kolo: Vítkovice 1919 - Vyškov 0:1 (0:1), Kroměříž SK Líšeň - 4:1 (2:0), Hodonín - Frýdek-Místek 0:3 (0:3),
1.SC Znojmo - HFK Třebíč 1:1 (0:1), HFK Olomouc
- FC Hlučín 1:1 (0:1), Fotbal Třinec - MSK Břeclav 2:2
(1:1), 1.SK Prostějov - MFK Karviná 1:4 (1:3)
1. MFK OKD Karviná 11 10 0 1 35:12 30
2. MFK Frýdek-Místek 11 9 0 2 26:12 27
3. SK Sigma Olomouc 10 7 2 1 32:7 23
4. 1.SC Znojmo
10 5 4 1 21:13 19
5. SK Slavia Kroměříž 10 6 0 4 18:17 18
6. SK Líšeň
11 6 0 5 19:19 18
7. MFK Vyškov
11 3 4 4 17:17 13
8. RSM Hodonín
10 3 3 4 12:17 12
9. 1.SK Prostějov 10 3 1 6 16:24 10
10. FK Fotbal Třinec 10 2 3 5 9:13 9
11. FC Hlučín
10 2 3 5 14:20 9
12. 1.HFK Olomouc 10 2 3 5 11:25 9
13. FC Vítkovice 1919 10 2 2 6 5:16 8
14. Horácký FK Třebíč 10 1 3 6 15:26 6
15. MSK Břeclav
10 0 4 6 10:22 4

10.kolo: MSK Břeclav - 1.SC Znojmo 0:7
(0:4), Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 4:1 (2:1),
1.FC Slovácko - 1.SK Prostějov 15:1 (5:1),
Frýdek-Místek - HFK Olomouc 3:2 (1:0), Sigma
Olomouc - SFC Opava 3:1 (3:1), Fotbal Třinec
- Kroměříž nehlášeno, MFK Karviná - Hodonín
5:1 (2:0), Vyškov - FC Hlučín 1:4 (0:3), Vysočina
Jihlava - Baník Ostrava 2:1 (1:1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FC Vysočina Jihlava1411
FC Baník Ostrava13 10
SK Sigma Olomouc1310
FC Zbrojovka Brno14 9
1.FC Slovácko 12 9
MFK OKD Karviná12 9
Slezský FC Opava13 7
FC Fastav Zlín 12 6
1.SC Znojmo 13 6

1
1
0
3
2
2
2
2
2

2
2
3
2
1
1
4
4
5

46:14 34
59:14 31
47:11 30
45:17 30
67:9 29
34:16 29
33:27 23
47:24 20
38:41 20

(76. Hladký) – Frýbort st., Vrána.
Trenér: Jan Pešek
Hodnocení trenéra Sokola
Plumlov Jana Peška:
„Náš výkon byl ovlivněn absencí
hráčů základní sestavy. Ševcůj dostal
dva zápasy stop, další dva hráči byli
ve volební komisi, do zápasu se tak
dostali až v průběhu druhého polo-

Prostějovsko/jim – Až do desátého kola I.B třídy si
museli počkat hráči i fanoušci Mostkovic. Teprve
nyní se dočkali první výhry, když si vyšlápli na dosud druhé Hranice „B“, dokonce na jejich umělé
trávě. Zaskvěla se i Lipová, která po výborné první
půli porazila první Beňov. Ve dvou regionálních derby potvrdili roli favorité a Kostelec díky páté domácí výhře v řadě zdolal Pivín, obrozené Nezamyslice
si pohlídali tři body proti trápícímu se Jesenci. Ve
skupině „B“ podtrhl domácí trápení Protivanov, již
popáté na vlastním hřišti prohrál.

„Oboustranně to byl vyrovnaný a trošku tvrdší zápas. Domácí měli dobrých prvních dvacet minut. Přehrávali nás, měli dost standardek, kterými nás zatlačili před bránu. Ale pak už jsme se dostali do hry, měli jsme
šance. I po obdržené brance jsem věřil, že minimálně bod tady uděláme
a šance jsme využili. Byl to od nás dobrý zápas a zasloužená výhra.“

FC Kralice na Hané
FK Troubky

www.vecernikpv.cz

času. V tom prvním jsme hráli velice
špatně, byli jsme nedůrazní, pomalí,
přesto jsme šli do vedení. Soupeř
však stačil do přestávky srovnat, měli
jsme i štěstí, že nevyužil své šance
na zvrat utkání. Prvních pětadvacet
minut druhé půle jsme na hřišti dominovali, spálili tři tutovky, bod s týmem
ze spodních pater nám ale nepomůže.
Izolovali jsme se tak na spodku tabulky.“

Hladík (65. Rušil), Rozehnal, Šlézar
(53. Zikmund), Všianský – Laník,
Přikryl. Trenér: Milan Nekuda.

Hodnocení trenéra Sokola
Klenovic Milana Nekudy:
„Domácí ve dvacáté minutě už vedli 2:0, nám se však záhy podařilo
snížit a zůstali jsme tak stále ve hře.
První půle nebyla přesně dle našich
představ. Ve druhé jsme hráli kvalitnější fotbal, několik šancí se nám
Sokol Bělotín
nepodařilo dotáhnout do konce, ale
Sokol Klenovice na Hané
proti byli především všichni roz2:2 (2:1)
hodčí. Zamávali nám snad dvacet
Branky Klenovic: 28. Cetkovský T., ofsajdů, zvlášť v situacích, kdy náš
hráč mohl postupovat sám na bran73. Rušil
Rozhodčí: Koláček – K. Pospíšil, ku. Z toho jsem opravdu rozhořčen.
Přesto jsme dokázali alespoň vyrovKulička
Sestava Klenovic: Špalek – Cetkov- nat, ale je to pro nás rozhodně ztráta,
ský R., Liška, Cetkovský T., Chytil – i když si odvážíme alespoň bod.“

TJ Sokol Čechovice
Slavoj Kojetín
4:1 (2:0)
Branky Čechovic: 42. a 84. Jahl,
16. Hodulák, 68. Matula – 90. Bosák
(P)
Rozhodčí: Dömisch – Kubíček,
Januš
Sestava Čechovic: Brablec – Hatle,
Vinklárek, Zacpal, Šťastný – Jansa
(79. Chmelík), Haluza, Hodulák (84.
Prášil), Kolečkář (75. Klimeš), Matula – Jahl. Trenér: Jaroslav Liška.
Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Přijel k nám doposud neporažený
lídr soutěže, na kterého jsme se dobře
připravili. Kluci byli neustále v pohybu, hráli velice aktivně, soupeře
neustále napadali, což jim činilo ve-

liké potíže. Ve středu hřiště jsme velice dobře dokázali pokrýt bývalého
ligového hráče Bosáka, díky tomu
se Kojetín nedostal do žádné velké
šance. Všichni si plnili své povinnosti, zaslouženě jsme zvítězili. Soupeř
mě trochu zklamal, představu o lídru
soutěže jsem měl trochu větší. Předčili jsme jej v agresivitě, bojovnosti
a především v kombinaci. Kluky
III. třída
musím velmi pochválit, byl to asi náš
nejlepší výkon.“
10.kolo: Dobromilice-Vícov 3:0, Zdětín B-Němčice
0:1, Pavlovice-Bedihošť 3:0, Horní Štěpánov-Ivaň 5:0,

SK Šumvald
Tištín-Ptení 1:1, Nezamyslice B-Mostkovice B 4:2,
Sokol Konice „B“
Brodek u Konice-Kostelec B 1:0, Vrahovice B-Pivín
1:0 (1:0)
Rozhodčí: Hampl – Zemánek, Ma- B 8:2.
1. Němčice
12 10 0 2 48:10 30
chala
Trenér Sokola Konice „B“ 2. Horní Štěpánov 12 8 1 3 34:14 25
Roman Jedlička 3. Nezamyslice B 12 8 1 3 30:13 25
nám nezvedal telefon 4. Bedihošť
12 8 1 3 32:19 25

I.B třída: Mostkovice se dočkaly výhry, Lipová přestřílela lídra

ROMAN JEDLIČKA – Sokol Konice:

Za Jesenec nastoupil vedoucí mužstva, Vrchoslavicím se vrátil kanonýr

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Krajský přebor starší dorost

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

Do začátku zimní pauzy a přípravy
na jaro ještě mnoho týdnů zbývá,
nejbližším úkolem je tak připravit
se hned na dvojici střetnutí. Nejen
na nedělní cestu za mužstvem
Dolan, ale i středeční dohrávku v
Kozlovicích. „Do Kozlovic můžeme jet s cílem překvapit. Teď ztratily zápas v Litovli, prohrály 1:4
a jsou na opačné vlně. Zkusíme
bodovat i tam. Když se nám to ale
nepovede, nic se neděje,“ zmínil
Gottwald. Kozlovice třikrát v řadě
nevyhrály, Dolany v posledních
třech duelech vždy prohrály.

Sokol Oresvo Plumlov
Sokol Bohuňovice
1:1 (1:1)
Branka Plumlova: 25. Kutný
Rozhodčí: Motlíček – Langhammer, Kreif
Sestava Plumlova: Piták – Staněk (75. Hrstka), Frýbort ml.,
Kutný, Kiška – Daněček (46.
Ježek), Křupka, Plajner, Bureš

„Rozhodlo vyrovnání na 1:1. Udělali jsme chybu uprostřed a dostali jsme
branku. Nejdůležitější je ale to, že nedohrál žádný obránce a zaskakovali tam
dva útočníci. Pavel Křeček tady prostě není a nemůžeme spekulovat, zda by
se hodil, nebo ne. Díváme se na televizi a za takové zákroky se dávají červené
karty. Budou nám říkat, že si stěžujeme, ale přestává se mi líbit tendenční pískání těchto sudích. Stěžoval jsem si na Kašpara (duel 1:2 s Oskavou, i podle
delegáta chybné vyloučení Cetkovského – pozn. autora) a nelíbil se mi výkon
ani těchto kluků. Všichni se vidí v lize, myslí si, že jsou mistři světa. Přijde
kritický okamžik a oni to nezvládnou.“

Dočkalova šibenice přinesla Kralicím výhru nad Troubkami
Kralice na Hané/jim – Plný počet
devíti bodů ukořistili v posledních
třech utkáních fotbalisté Kralic. Po
výhrách v Ústí a nad Hněvotínem a
volnu o minulém víkendu si poradili i s Troubkami a posledních šest
utkání tak znamená přísun třinácti
bodů a napravení nevyvedeného
úvodu podzimu. Naopak hosté již
počtvrté v řadě prohráli a na plný
bodový zisk čekají od 9. září.
Domácím chyběl v obraně kvůli
trenérským povinnostem u mládeže
Martin Neoral, brzy se zranil i levý
bek Martin Jamrich. O to lépe se však

Prostějovsko/jp – Již v sobotu rozehráli dva zástupci našeho
regionu svá utkání, když oba dokázali bodovat. Hané zařídil výhru Zatloukal v poslední minutě, Plumlov se na domácím hřišti
podělil o body se svým soupeřem. Zbývajícími nedělními zápasy bylo zkompletováno desáté kolo I.A třídy KFS. Klenovice
vezou bod za remízu z Bělotína, ale nejpřesvědčivější vítězství
se zrodilo v Čechovicích, kde domácí deklasovali doposud neporaženého lídra tabulky Slavoj Kojetín. Ve skupině B si hráči
rezervy Sokola Konice nedokázali poradit s těmi šumvaldskými
a odjeli s prázdnou.

Branky: 76. vlastní Javořík – 9. Peka, 27. Vodák, 66. Holly
Rozhodčí: Částečka – Horák, Slota

Konice
přišla
proti
Šternberku
o
body
i
obranu
Roman Jedlička: „Přestává se mi líbit tendenční pískání těchto sudích“

Kralice na Hané, Určice/jim
– Nepříjemné starosti s obsazením levého kraje obrany
musí řešit trenéři v Kralicích
i Určicích. Prvně jmenovanému bude až do konce podzimu chybět Jakub Jamrich,
vedoucímu celku krajského
přeboru pak Michal Ján.
Útočník, záložník a v posledních utkáních i obránce Kralic Jamrich se zranil hned po
čtvrtině utkání s Troubkami a
diagnóza není pro klub zrovna příznivá. „Volal mi, že má
I.B sk. „A“ muži:
údajně přetržené vazy v kotní10. kolo: Býškovice - Vrchoslavice 1:3 (1:1) ku. Doktor mu chtěl dát sádru,
Mikulík - Polášek, Lacina, Holub. Lipová - Beňov ale nechal si dát ortézu, což
4:3 (4:2) Přikryl 3, Liška - Zbořilák, Ďopan, Machač. kvituji. Sádra by ho zabrzdila
Hor. Moštěnice - Všechovice 1:0 (0:0) Fabián.
Nezamyslice - Jesenec 2:1 (0:0) nehl.. Hranice
„B“ - Mostkovice 2:3 (1:2) Ferenc 2 - Dadák 2,
Šlambor. Tovačov - Radslavice 2:0 (1:0) Bukovec
2. Kostelec - Pivín 3:1 (2:1) Hon, Valtr,V yhlídal Fialka.
dohrávka 9.kola. Lutín - Velká Bystřice 1:2 ( 0:0)
nehl..
1. Beňov
9 7 1 1 28:10 22
2. Tovačov
10 6 2 2 25:13 20
3. Lipová
10 6 2 2 28:1820
4. Hranice ‘”B”’
10 6 2 2 26:16 20
5. Vrchoslavice
10 6 1 3 23:17 19
6. Kostelec
10 6 0 4 25:2218
7. Nezamyslice 10 5 1 4 17:2016
8. Hor. Moštěnice 10 4 2 4 18:21 14
9. Všechovice
10 4 1 5 20:19 13
10. Radslavice
10 3 1 6 15:21 10
11. Jesenec
10 2 3 5 16:24 9
12. Pivín
10 2 2 6 12:28 8
13. Býškovice
9 1 1 7 11:21 4
14. Mostkovice
10 1 1 8 10:24 4

Proti soupeři z Přerovska se hostům
opět vydařil úvod, téměř tak dokonale jako o týden dříve na Šumpersku. Martin Peka nastoupil ve středu
obrany po nemoci, přesto zvládl
celých devadesát minut a hned v
té deváté hlavou po rohovém kopu
zrušil bezbrankové skóre. Druhou
branku přidal o necelých dvacet minut později ranou do šibenice Petr
Vodák a třetí branku již po pauze
a po spolupráci Vodáka s Losem a
sólu na gólmana David Holly. Domácí dokázali už jen čtvrt hodiny
před koncem snížit.

sport@vecernikpv.cz

I.A třída: Bodový zisk všech regionálních zástupců nenaplnila jen Konice „B“

1:3

Želatovice
TJ Sokol Určice

608 706 148

10. SK Slavia Kroměříž12 4
11. MFK Frýdek-Místek13 4
12. RSM Hodonín 13 3
13. FC Hlučín
13 3
14. 1.HFK Olomouc 12 2
15. FK Fotbal Třinec 12 2
16. 1.SK Prostějov 13 2
17. M SK Břeclav 13 2
18. MFK Vyškov
13 1

3
1
3
2
3
1
1
0
1

5
8
7
8
7
9
10
11
11

obránci byli nedůrazní. Vymlouvali
se na sluníčko, nešli ale do hlavičky a domácí dvakrát zakončili. Oni
dali branku v 10. minutě, my jsme
vyrovnali po pěkné akci Sedláka s
Fialkou. Ve 30. minutě se domácí
znovu ujali vedení a do druhé půlky
jsme nastoupili s cílem vyrovnat.
Měli jsme i nějaké šance, ale nedali jsme je. Zafungovalo pořekadlo
„nedáš – dostaneš“ a domácí z protiútoku pěknou střelou skórovali. V
závěru si již výsledek pohlídali. Musíme zlepšit finální fázi a zakončení,
neměli jsme tolik příležitostí. Že nastoupil Nesvadbík uprostřed obrany?
Situace nás k tomu donutila. Cibulka
s Nakládalem jsou nemocní a museli
jsme sáhnout k tomuto kroku.“

TJ Haná Nezamyslice
SK Jesenec
2:1 (1:0)
Branky: 15. J. Přidal, 47. Návrat –
60. Burian. Rozhodčí: K. Pospíšil –
Knop, Vrážel. Sestava Nezamyslic:
Buriánek – Hájek, Král, V. Fialka,
Lakomý – Přikryl, J. Přidal, Návrat,
T. Přidal – Musil (75. Moravec),
Oulehla. Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Jesence: Kýr – Horák, Burian, Tyl, Václavek (46. V Čížek, 73.
Laštůvka) – Mrňka, Takáč, D. Čížek,
Burget – Zajíček, J. Tichý. Trenér:
Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Pozitivní jsou jen tři body. První poločas ale nebyl herně až tak špatný.
Ve třetí minutě měl Jesenec tutovku,
pak jsme do konce poločasu hráli lepší fotbal, drželi jsme míč a dali jsme
branku. Druhý poločas jsme začali
aktivně, brzy jsme vedli 2:0. Najednou ovšem z ničeho nic soupeř snížil

17:42 15
19:33 13
18:36 12
19:32 11
15:46 9
14:35 7
14:61 7
15:55 6
6:40 4

Okresní přebor mladších
žáků
10.kolo: Čechovice-Bedihošť 9:1 (3:0), branky:,
Klenovice-1.SK Prostějov 2:10, OtaslaviceNezamyslice 3:7, Brodek u PV-Olšany 1:6, Brodek u
Konice-Haná Prostějov 0:3, Pivín-Přemyslovice 6:4,
Plumlov-Kralice 2:1 (1:0), branky:.
1. Čechovice
10 9 0 1 59:12 27
2. 1.SK Prostějov 11 8 2 1 77:24 26
3. Olšany
10 8 1 1 67:23 25

na 2:1 a my jsme se úplně rozsypali.
Přestali jsme kombinovat, začali jsme
se bát o výsledek. Jesenec ucítil šanci
a přestože si brankové příležitosti nevytvořil, byl na hřišti více vidět on než
my. Bylo to podobné jako v Mostkovicích, ale v obráceném gardu.
Projevila se psychická labilita našich
kluků, zápas jsme měli dohrát v klidu.
Přestali jsme si věřit a byli jsme rádi,
že přišel konec. Hosté mají problémy
s kádrem, to se musí projevit. Když
nám chybí tři chlapi ze základu, je to
katastrofa. Po osmi letech můžeme
podzim dohrávat v klidu. Máme už
šestnáct bodů a pět kol před sebou.“
Hodnocení trenéra Jesence Josefa
Takáče:
„V první půli to byl hrozný fotbal
z obou stran. Hráli jsme hrozně pasivně, nepřihrávali jsme, byli jsme
nepřesní. Všechno úplně špatně, jako
by se kluci neznali. Vůbec nic se
nám nedařilo, domácí celek využíval
brejky z našich chyb. Ve druhém poločase jsem změnil styl hry. Michala
Takáče jsem posunul na posledního
a už se to začalo zlepšovat. Než jsme
se s tím sžili, ještě jsme dostali jednu
branku a dovolili soupeři jednu šanci,
od padesáté minuty jsme ale převzali
iniciativu a tlačili jsme je. Měli jsme
tutovky, ale fotbal se hraje na góly.
Pokud je nebudeme dávat, tak se
nesmíme divit tomu, kde jsme. Nyní
máme z pěti zápasů čtyři doma a pokud nezískáme dvanáct bodů, budeme se hrozně potápět. Na naši hru se
dá dívat a mančaft si takové umístění
nezaslouží.“

SK Lipová
FC Beňov
4:3 (4:2)
Branky Lipové: Přikryl 3, Liška.
Rozhodčí: Lasovský – Knoll, Vičar.
Sestava Lipové: Abrahám – Barák,
Ohlídal, Přikryl (46. Barták), Žilka – Šmíd, Macourek, Růžička, P.
Koudelka – Liška (90. F. Koudelka),
Vlček (90. Spáčil). Trenér: Jaroslav
Ullmann.

Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Hrálo se velice kvalitní utkání s vynikajícím soupeřem. Na I.B nadprůměrné. Podali jsme bojovný taktický
výkon a určitě jsme si zasloužili
vyhrát. Zahráli jsme vynikající
první poločas, za mé éry asi
4. Pivín
10 7 1 2 49:25 22
nejlepší. Ve čtyřicáté minutě
5. Přemyslovice 10 5 2 3 46:35 17
jsme vedli 4:0, v posledních
6. Haná Prostějov 10 5 2 3 35:32 17
pěti minutách jsme ale nepo7. Nezamyslice 10 5 2 3 51:54 17
chopitelně ztratili koncentraci.
8. Kralice
10 4 0 6 23:34 12
Už jsme se asi viděli v šatně a
9. Otaslavice
10 4 0 6 24:46 12
soupeře jsme dvěma brankami
10. Brodek u PV 10 3 0 7 14:34 9
vrátili do zápasu. Ve druhém
11. Plumlov
8 2 0 6 15:25 6
poločase Beňov hru otevřel,
12. Klenovice
9 1 1 7 26:44 4
začal nás tlačit, my jsme ale
13. Bedihošť
9 1 1 7 26:64 4
hráli opět dobře a chodili do
14. Brodek u Konice 11 1 0 10 7:67 3
brejků. Měli jsme to potvrdit,
ý 21 - Ježek Jan (Pivín), 18 - Soldán Radek
Kanonýři:
ale bohužel se nám nepodařizaamyslice),
yslice) 14 - Pospíšil
Pospíši Antonín
A
(Nezamyslice),
(Olšany)
lo přidat pátou branku. Deset
minut před koncem se hostům podařilo snížit na jednu
jedinou branku a závěr byl
dramatický. Bojovností jsme
již ale utkání udrželi a zaslouženě zvítězili.“

FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Vrchoslavice
1:3 (1:1)
Branky Vrchoslavic: Polášek,
Lacina, Holub. Rozhodčí: Štětka – Kouřílek, Hohnová. Sestava
Vrchoslavic: Jozek – Olšanský,
Zdražil, L. Zatloukal, Spiller – P.
Horák ml. (80. Coufalík), Polášek,
M. Fousek (70. Holub), Novák (75.
Vymětal) – Lacina, P. Horák st. Trenér: Roman Šmíd.

SK Hranice „B“
TJ Sokol Mostkovice
2:3 (1:2)
Branky: Dadák 2, Šlambor – Ferenc 2. Rozhodčí: Kadaník – Oulehla, Baďura. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, Karafiát
(90. Stodola), Milar, V. Vojtíšek –
Šlambor, O. Zapletal, Musil – M.
Vojtíšek, Hanák – Dadák (82. Kapounek, 90. Škobrtal). Trenér: Jiří
Kamenov.

Hodnocení sekretáře Vrchoslavic
Jindřicha Vlče:
„Pokud jsme soupeři šanci nevytvořili, tak se do ní nedostával. Snažil
se nakopávat a hrát vzduchem, my
jsme hráli po zemi. Hřiště bylo dosti
hrbaté, terén hrál proti nám, ale vítězství jsme si odvezli, to se nám v
Býškovicích již dlouho nepodařilo.
Prohrávali jsme po střetu útočníka
s gólmanem a odpískané penaltě,
vytvořili jsme si pár šancí, ale nedokázali jsme je využít. Až deset minut
před poločasem byl zezadu faulován
Pavel Horák starší a Polášek z penalty vyrovnal. Ve druhém poločase po
pěkné akci se míč dostal k Lacinovi,
zasekl a proti vybíhajícímu brankáři
uklidil k tyčce. Dál Petr Novák trefil
břevno, Spiller proběhl z obrany celým hřištěm, ale neproměnil. Až pět
minut před koncem střídající Holub
pojistil výsledek na 3:1.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Zajíci se sčítají až po honu a teprve
v červnu můžeme oslavovat. Ale na
druhou stranu jsme si smůly vybrali
dostatek a konečně jsme se dočkali.
Až jsem byl překvapen obrovskou
disciplínou a touhou mužstva předvést kvalitní výkon na umělé trávě.
Domácí hrají krásný líbivý fotbal, ale
hra až do kuchyně byl jejich pohřeb.
Vedli jsme 1:0, oni hned v následující
minutě srovnali na 1:1. Nepoložilo
nás to, ještě do poločasu jsme dali na
2:1. Kluci jezdili i na umělce, zpracování bylo vynikající a utekli jsme za
3:1. Soupeř dvanáct minut před koncem snížil na 3:2 a tlačil se. Beňov,
Hranice a Tovačov jsou herně velice
silné týmy. Nemusíme se stydět, že
si v deseti stoupneme za balon a pak
vyběhneme do protiútoku. Jsem tu již
třetí sezonu a toto byl jeden z našich

nejlepších výkonů. Hranicím jsme
byli hodně vyrovnaným týmem a po
zásluze si vezeme tři body.“

5. Dobromilice 12 7 3 2 33:18 24
6. Pavlovice
12 7 3 2 23:12 24
7. Tištín
12 5 3 4 31:19 18
8. Ptení
12 5 3 4 25:22 18
9. Zdětín B
12 5 1 6 23:19 16
10. Vrahovice B 12 4 2 6 28:36 14
11. Mostkovice B 12 4 1 7 20:25 13
12. Vícov
12 3 2 7 13:25 11
13. Pivín B
12 3 2 7 22:47 11
14. Kostelec B
12 3 0 9 14:28 9
15. Brodek u Konice 12 2 3 7 17:37 9
16. Ivaň
12 1 0 11 8:57 3
Kanonýři: 21 - Bosák David (Němčice), 13 - Musil
Martin (Bedihošť), 8 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice),
branky:.

TJ Sokol Protivanov
TJ Slovan Černovír
1:3 (1:1)
Branka Protivanova: Kropáč. Rozhodčí: Majer – Dokoupil, Krutovský.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal –
Ženata, J. Vybíhal, Dvořák, M. Bílek
– Grulich, R. Sedlák, Blézl (46. M.
IV. třída
Pospíšil), Kropáč – F. Pospíšil (65.
T. Pospíšil), Nejedlý (70. D. Sedlák). 10.kolo: -Doloplazy, Biskupice-Brodek u PV B
3:1, Čechy pod Kosířem-Hrubčice 6:2, Protivanov
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Začali jsme dobře. V páté minutě
jsme se dostali do šance, ale neproměnili jsme ji. Hosté se ve dvanácté
minutě po dlouhém autu dostali do
vedení, my jsme ale za chvíli vyrovnali hru, občas jsme je i přehrávali a
v pětatřicáté minutě to vyústilo ve
vyrovnání na 1:1. Závěr poločasu byl
boj o každý centimetr, ve druhé půli
však Černovír jasně dominoval. Přehrál nás a nejprve skóroval ze zhruba
třiceti metrů, pak po průniku. Zasloužili si vyhrát, musím se sklonit před
jejich kvalitou. Byli to mladí kluci, jak
fyzicky, tak technicky nás přehrávali.
Excelovali ve všem. Černovír zbytečně nefauloval, dal balon na zem.
Nedostávali jsme se ke standardkám,
to nám nepasovalo.“

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Uničov (sobota 20.10., 14.30,
rozhodčí: Černý – Fojt, Podaný).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
9. kolo: Kozlovice – Kralice (středa 17.10., 15.00, Chládek
– Motlíček, Hampl).
11. kolo: Dolany – Kralice (neděle 21.10., 15.00, Motal –
Paščinský, Juřátek), Velké Losiny – Konice (neděle 21.10.,
15.00, Knoll – Knoll ml., Vachutka), Určice – Ústí (neděle
21.10., 15.00, Vičar – Kopecký, Boček).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
11. kolo: Konice „B“ – Bludov (sobota 20.10., 15.00, Kubíček – Reich, Vojáček).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
9. kolo: Bělotín – Čechovice (čtvrtek 18. října, 15.00, Oulehla – Sigmund, Kadaník).
11. kolo, sobota 20. října, 15.00: Lipník – Plumlov (Oulehla – Sigmund, Navrátil, Klenovice na Hané – Čechovice (Ráb – Kučera, Valouch), Hlubočky – Haná Prostějov
(Vachutka – Přikryl, Tomášek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 21. října, 15.00: Mostkovice – Kostelec
na Hané (Jelínek – I. Antoníček, Přikryl), Radslavice –
Nezamyslice (Fojtek – Petrů, Dokoupil), Pivín – Horní
Moštěnice (Valouch – Kaňok, Lasovský), Jesenec – Hranice „B“ (hřiště Dzbel, Krutovský – Majer, Milar), Vrchoslavice – Lipová (Bartůněk – Vyroubal, Sigmund).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
11. kolo: Drahlov – Protivanov (sobota 20.10., 15.00, Kulička – Částečka, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
– U19:
11. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 20.10.,
12.30, Nesrsta – Poledník, Černoevič).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
– U17:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (sobota 20.10.,
10.15, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
– U16:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (sobota 20.10.,
12.30, Ol KFS – Podaný, OL KFS).

Přebor OFS Prostějov II.třída
10.kolo: Čechovice “B”-Určice B 2:0 (1:0), Bilík, Horák,
Zdětín-Držovice 4:1 (1:0), Keluc, Langer, Lenďák,
Řehulka - Pavlát, Vyšovice-1.SK Prostějov B 1:1
(1:0), Karafiát - Pořízka, Otaslavice-Kralice B 4:0 (0:0),
Kaláb 2, Drmola, Štefek, Haná Prostějov B-Olšany
-Nehlášeno, Smržice-Otinoves 1:1 (1:0), Bošek Konečný, Brodek u PV-Hvozd 2:2 (1:2), Kaplánek,
Piňos - Muzikant, Poles, Vrahovice-Přemyslovice “A”
3:1 (1:0), Dvořák, Smička, Šedivý - Kučera.
1. 1.SK Prostějov B12 10 1 1 40:11 31
2. Čechovice “B” 12 8 1 3 26:12 25
3. Hvozd
12 8 1 3 38:26 25
4. Smržice
12 6 3 3 31:17 21
5. Určice B
12 7 0 5 22:30 21
6. Otaslavice
12 5 5 2 28:21 20
7. Olšany
11 6 1 4 24:25 19
8. Brodek u PV 12 5 3 4 32:26 18
9. Vrahovice
12 5 2 5 25:19 17
10. Zdětín
12 5 2 5 26:30 17
11. Otinoves
12 4 2 6 28:28 14
12. Přemyslovice “A”12 3 3 6 24:28 12
13. Haná Prostějov B11 2 2 7 16:28 8
14. Držovice
12 2 2 8 20:40 8
15. Kralice B
11 1 2 8 13:31 5
16. Vyšovice
11 1 2 8 10:31 5
Kanonýři: 16 - Zapletal Petr (Otinoves), 9 - Keluc
Lubomír (Zdětín), Poles Zbyněk (Hvozd), 8 - Piňos
David (Brodek u PV), Vánský Jiří (Hvozd), branky:.

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
11. kolo: Konice – 1.FC Viktorie Přerov (neděle 21.10.,
10.00, Milar), Čechovice – Nemilany (neděle 21.10., 9.30,
I. Antoníček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
11. kolo: Konice – 1.FC Viktorie Přerov (neděle 21.10.,
12.15, Milar), Čechovice – Nemilany (neděle 21.10., 11.45,
I. Antoníček).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
11. kolo: Doloplazy – Kostelec na Hané (sobota 20.10.,
15.00, P. Pospíšil), Určice – Horní Moštěnice (sobota 20.10.,
12.45, Dokoupil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 21. října, 15.00: Přemyslovice – Čechovice
„B“, Otinoves – Brodek u Prostějova, Hvozd – Vrahovice
(sobota 20.10., 15.00), Olšany – Smržice (sobota 20.10.,
15.00), Kralice „B“ – Haná Prostějov „B“, Držovice – Výšovice (sobota 20.10., 15.00), 1.SK Prostějov „B“ – Otaslavice (hřiště v Olympijské ulici), Určice „B“ – Zdětín (sobota
20.10., 15.00).
III. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 21. října, 15.00: Kostelec na Hané „B“ –
Vrahovice „B“, Pivín „B“ – Dobromilice (sobota 20.10.,
15.00), Mostkovice „B“ – Brodek u Konice (sobota 20.10.,
15.00), Ptení – Nezamyslice „B“, Ivaň – Tištín (sobota 20.10.,
15.00), Bedihošť – Horní Štěpánov (neděle 21.10., 10.00),
Vícov – Zdětín „B“, Němčice nad Hanou – Pavlovice.
IV. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 21. října, 15.00: Přemyslovice „B“ volno,
Plumlov „B“ – Kladky (hřiště Krumsín), Malé Hradisko –
Otaslavice „B“, Tvorovice – Jesenec „B“ (sobota 20.10.,
15.00), Hrubčice – Protivanov „B“, Brodek u Prostějova
„B“ – Čechy pod Kosířem (sobota 20.10., 15.00), Doloplazy – Biskupice, Skalka – Želeč (sobota 20.10., 15.00, hřiště
Výšovice).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
1. kolo: Nezamyslice – Plumlov (sobota 20.10., 12.00), Protivanov – Pivín (neděle 21.10., 11.00), Smržice – Dobromilice (sobota 20.10., 10.45), Vrahovice – Němčice nad Hanou
(neděle 21.10., 10.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

B-Tvorovice 5:1, Jesenec B-Malé Hradisko 3:1,
Otaslavice B-Plumlov 3:4, Kladky-Skalka 2011 0:2,
Želeč-Přemyslovice B 0:2.
1. Skalka 2011 12 11 0 1 54:14 33
2. Plumlov
11 9 2 0 44:16 29
3. Protivanov B 11 6 3 2 34:14 21
4. Doloplazy
11 7 0 4 34:31 21
5. Tvorovice
11 6 2 3 26:24 20
6. Biskupice
12 5 3 4 37:24 18
7. Jesenec B
11 4 4 3 18:16 16
8. Čechy pod Kosířem 11 4 2 5 31:31
14
9. Kladky
11 4 2 5 28:30 14
10. Otaslavice B 11 4 2 5 24:28 14
11. Přemyslovice B 12 4 2 6 11:23 14
12. Malé Hradisko 11 2 1 8 15:33 7
13. Hrubčice
11 1 3 7 20:39 6
14. Brodek u PV B 11 2 0 9 12:45 6
15. Želeč
11 1 2 8 17:37 5
Kanonýři: 13 - Křeček David (Kladky), 10 - Kučera
Jakub (Plumlov), 9 - Jozek Jakub (Doloplazy),
Kolečkář Petr (Tvorovice), Pinkava Roman (Skalka
2011), branky:.

Okresní přebor dorostu
2.kolo: Dobromilice-Pivín 4:0, Němčice-Protivanov
8:3, Plumlov-Vrahovice 0:1, Volno-Nezamyslice,
Smržice-Přemyslovice 6:1.
1. Němčice
6 5 1 0 37:7 16
2. Vrahovice
7 4 1 2 30:17 13
3. Protivanov
6 4 1 1 27:16 13
4. Nezamyslice 6 4 1 1 15:11 13
5. Plumlov
6 3 1 2 12:10 10
6. Smržice
6 2 1 3 13:13 7
7. Pivín
6 2 0 4 12:13 6
8. Dobromilice
6 1 0 5 10:24 3
9. Přemyslovice 7 0 0 7 7:52 0
Kanonýři: 10 - Crhák Petr (Němčice), 7 - Grmela Marek
(Protivanov), Petík Daniel (Vrahovice), 6 - Závodský
Michal (Vrahovice), branky:.

Okresní přebor žáků
2.kolo: Určice-Plumlov 2:2 (1:2), Svačina, Voráč Dadák 2.
10.kolo: , Vyšovice-Určice 2:7, Dobromilice-Volno,
Kostelec-Držovice 12:0 (4:0), Brodek u PV-Protivanov
0:13, Smržice-Kralice 2:2, Plumlov-Pivín 2:3 (1:-1),
Vrahovice-Volno.
1. Pivín
9 7 2 0 49:5 23
2. Protivanov
8 6 1 1 43:7 19
3. Dobromilice
7 6 1 0 26:11 19
4. Kostelec
9 5 0 4 38:16 15
5. Určice
7 4 1 2 23:14 13
6. Smržice
8 4 1 3 16:21 13
7. Plumlov
7 2 1 4 13:16 7
8. Vyšovice
8 2 1 5 16:33 7
9. Kralice
9 2 1 6 15:32 7
10. Držovice
8 2 1 5 16:37 7
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV 8 0 0 8 3:49 0
Kanonýři: 11 - Makoš Josef (Pivín), 10 - Blumenstein
Zdeněk (Dobromilice), 8 - Holomek Marek (Vyšovice),
Hruban Dominik (Kostelec), branky:.

Lední hokej

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. října 2012

Prostějovští Jestřábi odčinili debakl, ale přišli o druhého trenéra...
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 7. 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 Zubr Přerov
HC Baník Karviná
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
VHK Vsetín
HC Slezan Opava
HC RT Torax Poruba
HC Bobři Valašské Meziříčí
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2

kam za hokejem....
8. kolo, středa 17. října, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Zubr Přerov
(17:30), HC RT Torax Poruba - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC AZ
Havířov 2010 - HC Slezan Opava, HC Nový Jičín - HC Baník Karviná,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek
9.kolo, sobota 20. října, 17:00 hodin: HC Slezan Opava - HC Nový
Jičín (15:00), HC Frýdek-Místek - VHK Vsetín, HC Baník Karviná LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC AZ Havířov
2010, HC Zubr Přerov - HC RT Torax Poruba

Vrátí
se „olomoucké“ kvarteto?
Prostějov/son - Podle nejčerstvěj- když o ně rozhodně stojíme. Bohuších zákulisních informací není
vyloučeno, že čtveřice hráčů Ivo
Peštuka, Jiří Paška, Filip Smejkal i Petr Žajgla brzy opět obleče
prostějovský dres v soutěžním
utkání!
Jak známo, kvůli neuzavření dohody mezi vedením jejich mateřského
oddílu HC Olomouc a LHK Jestřábi, kde v minulé sezoně hostovali,
neabsolvovala čtveřice hráčských
opor v probíhajícím ročníku druhé
ligy mužů zatím ani minutu.
„S těmito kluky jsme bohužel museli oficiálně ukončit spolupráci, i

žel finanční požadavky olomouckého klubu jsou pro nás nepřijatelné.
Přesto ti hráči s mančaftem dál trénují a hledá se cesta, jak by v Prostějově mohli znovu působit. Pokud se
tak stane, budeme jedině rádi,“ sdělil
předseda LHK Michal Tomiga s
tím, že bližší podrobnosti momentálně nechce prozrazovat.
Kádr Jestřábů tedy dál zůstává
velice úzký, pro středeční zápas
v Novém Jičíně aspoň byli využiti dva mladí útočníci Zlína na
střídavé starty, Michal Popelka
a Lubomír Kovařík.

„V bránění máme i přes dnešní
nulu pořád mezery,“ děl Zachar
Prostějov/son - Jako na notně
rozpohybované houpačce kmitá
defenzivní počínání Jestřábů v letošní druholigové sezoně. Hokejisté
LHK Jestřábi inkasovali za sedm
kol soutěže plných pětadvacet gólů
a ranec tref jim nadělila například
Opava (6), slabé Valašské Meziříčí (5) i Nový Jičín (7). Na druhou
stranu Prostějov zdobí už dvě čistá
konta, z nichž to druhé přišlo v sobotní bitvě se Vsetínem.
Lví podíl na tom měl mladý brankář
a odchovanec prostějovské brankářské školy Lukáš Vydržel. Hlavní
kouč Jestřábů Petr Zachar jej však na
základě svých bohatých zkušeností
odmítal po jednom povedeném utkání vynášet do nebes. „Je pravda, že
toho chytil dost. Důležité byly hlavně
zákroky, kdy na něho hosté jeli úplně sami, ale jeden hráč v hokeji bez
podpory ostatních nic nezmůže. Pro
úspěch musí makat všichni, co jsou
na ledě, a to dnes v našem případě
navzdory defenzivním hrubkám platilo,“ glosoval výkon talentovaného
gólmana hlavní trenér hanácké letky
Petr Zachar.

Proč se vůbec rozhodl premiérově
v novém ročníku od začátku nasadit
Vydržela? „Adam Vrba odchytal prvních šest zápasů, některé mu vyšly a v
jiných jsme dostali hodně gólů. Před
Vsetínem jsem si řekl, že je na čase dát
šanci i Lukášovi, aby s námi pořád jen
nejezdil do počtu a nevozili jsme ho s
sebou jako cvičenou opici, když to řeknu v nadsázce...(úsměv) Šel do brány
a ukázal, že klidně může kdykoliv naskočit a chytat. Vzhledem k dnešní nule
pravděpodobně nastoupí i do příštího
střetnutí,“ zvěstoval kouč Jestřábů.
Zmíněným duelem bude nepříjemná bitva s neprostupným obranným valem Frýdku-Místku (doma
ve středu 17. října od 18.00 hodin).
„Z jejich strany to určitě bude totální
beton jako obvykle. Hrají dobře zezadu, dostávají málo branek a hlavně ze
začátku soutěže posbírali dost bodů.
Rozhodující bude, za jak dlouho prostřelíme Láníčka. Když se to povede
brzy, Frýdek-Místek bude muset
aspoň trochu otevřít hru, čehož půjde
využít. V opačném případě nás čeká
dobývání a dobývání,“ nastínil Petr
Zachar.

exkluzivní rozhovor
s Michalem Černým čtěte na straně 31

STARONOVÝM ASISTENTEM „ÁČKA“ JE ZATÍM OPĚT MARTIN KUŽÍLEK
Jak informujeme na straně 17, někdejší skvělý útočník
Jak dlouho ale zůstane, není jisté:
a český hokejový reprezentant Tomáš Sršeň (na snímku) už není asistentem hlavního trenéra LHK Jestřábi.
Vedení oslovuje Prostějovany...
„Tomáš dostal nabídku dělat hlavního kouče v Porubě
a požádal o uvolnění. Nerad jsem zasahoval do dobře
fungujícího realizačního týmu, ovšem z lidského hlediska jsem nechtěl stát v cestě Tomově profesnímu růstu.
Dostal zajímavou příležitost a já se rozhodl mu nebránit
za ní jít,“ osvětlil Večerníku další rošáda na postu druhého lodivoda kabiny předseda klubu Michal Tomiga.
Prostějov/son
„Byť u nás strávil krátkou dobu,
rozhodně vnesl do kolektivu oživení i nové věci a z tohoto hlediska jeho angažmá určitě pomohlo.
Navíc naše spolupráce směrem
k Českému svazu ledního hokeje
pokračuje,“ vypověděl dále Tomiga
s tím, že nezbylo, než se s nastalou
situací smířit.

Náhlý odchod Sršně moc nepotěšil prvního lodivoda Jestřábů. „Určitě mě mrzí, že šel
Tomáš pryč. Sezonu jsme nezačali vůbec špatně, mančaftu se
poměrně dařilo. Na druhou stranu dostal velmi dobrou nabídku
na pozici hlavního trenéra Poruby a být já na jeho místě, udělal
bych to samé,“ nezakrýval Petr
Zachar.

Foto: www.lhkjestrabi.cz

řešení, které se může změnit v trvalé.
Martin sám tvrdí, že momentálně již
nemá u mládeže tolik práce a druhého trenéra áčku klidně může dělat.
Já tenhle jeho oddílový patriotismus
a obětavost velmi oceňuji, ale po
pravdě jsem oslovil tři bývalé hráče
Prostějova, zda by nechtěli Patru
Zacharovi asistovat,“ prozradil šéf
Jestřábů Tomiga.
Jak nakonec vše dopadne, to nedokázal odhadnout. „S Martinem
Kužílkem jsme si dali čtrnáct dnů,
během nichž se uvidí podle vývoje
situace. Každopádně jeden z oslovených adeptů už odmítl s tím, že
ještě hodlá dál hrát, u zbylých dvou
pokračují jednání. Jedná se o Prostějováky, k mužstvu pokud možno
nechceme nikoho cizího odjinud,“
doplnil Tomiga.

HOKEJISTÉ SMÁZLI VSETÍN A JSOU POŘÁD DRUZÍ!
Prostějov/son
Středeční
nakládačka v Novém Jičíně
mužům LHK Jestřábi prospěla.
Celý prostějovský tým se vrátil
zpět na zem a byť měl v sobotním
duelu sedmého kola východní skupiny druhé ligy proti Valašskému
hokejovému klubu opět problémy,
dokázal je zvládnout. Výsledkem
bylo nakonec přesvědčivé vítězství
s nulou na kontě obdržených gólů
a za odměnu návrat na druhou
příčku tabulky. Rozjetý hanácký
stroj dál šlape!
Souboj protivníků z jarního čtvrtfinále
minulého ročníku soutěže zpočátku
nepřinášel moc hezkou podívanou.
Hlavně domácí působili zakřiknutým
dojmem a přenechali větší aktivitu
soupeři, který poměrně častou střelbou
zaměstnával mladého brankáře
Vydržela. Převaha Valachů kulminovala ve druhé desetiminutovce úvodní
třetiny, kdy gólmanská dvojka LHK
postupně zlikvidovala šance Dubce,
Hrušky, Kuba i Zúbka, v posledním
případě pomohla dobře postavená tyč.
V době největšího náporu Vsetínských
však nečekaně udeřilo na druhé straně.
Minutu před první přestávkou
Zachar nabil zpoza klece volnému Černému a ten z mezikruží
překonal Plška – 1:0.
Vedení Jestřábům pomohlo, do druhé
části vstoupili mnohem lépe. A ve 28.
minutě se mohli radovat ze zvýšení
svého náskoku. Během přesilovky
vypálil Šebek, Plšek vyrazil před
sebe a Zachar pohotově doklepl do
odkryté svatyně - 2:0. Vzápětí zahodili tutovku opět Zachar s Handlem,

načež bohorovní Prostějované vyrobili
několik defenzivních hrubek, po nichž
protihráči opakovaně pádili sami na
Vydržela. Jednadvacetiletý mladík ale
celý kolektiv držel výtečnými zákroky
včetně těch v minutu trvajícím dvojnásobném oslabení. A jakmile hosté své
příležitosti neproměnili, pykali za to. V
36. minutě Šebek uvolnil Zachara,
který sám před bránou přelstil
Plška blafákem do bekhendu - 3:0.
Zkraje poslední třetiny kleplo Krylovo
zakončení o horní tyčku, na opačném
konci kluziště přišel další Vydrželův
super zákrok proti sólu Vítka. Tenhle
moment borce VHK definitivně zlo-

Nový Jičín, Prostějov/son - Už potřetí v letošní sezoně (ze šesti zápasů)
prostějovští hokejisté sehráli gólově
hojné utkání, v němž dohromady
padlo více než deset branek. Premiérově však v takové přestřelce
podlehli, když v šestém kole druhé
ligy mužů Východ dostali na ledě
Nového Jičína vinou chabé defenzivy pořádně napráskáno.
Střetnutí začalo lépe pro domácí.
Macháček v 5. minutě vyhrál buly,
první u puku se ocitl Škumát, který
si trpělivě počkal a poté střelou pod
lapačku propálil Vrbu - 1:0. O chvíli
později právě Škumát zpoza brány
přihrál volnému Kabeláčovi, ten volil
ránu tentokrát nad lapačku a také byl
úspěšný - 2:0. Vzápětí se ozvali i hosté, konkrétně Šebek nabil od zadního
mantinelu Černému a veterán snížil
- 2:1. Vyrovnání přišlo zanedlouho v
přesilovce, kdy ideální Novosadovo
uvolnění nabídlo snadné zakončení
do odkryté klece Dubovi - 2:2. Bleskový obrat skóre dokonali Hanáci v
15. minutě zásluhou Novosada, jenž
neomylně využil samostatný únik v
oslabení - 2:3. Gólovou divočinu zahajovací třetiny pak minutu před sirénou
završil M. Chvostek vymetením růžku
Vrbovy svatyně - 3:3.
Druhá část se výsledkově nesla v režii Nového Jičína. Ve 28. Brynecký
přihrál Zedníkovi a ten bekhendem s
notnou dávkou štěstí překonal Vrbu -

4:3. Vzápětí bylo nařízeno trestné střílení po zákroku Guldy na ujíždějícího
Dubu, jenže kapitán LHK při exekuci
netrefil mezi tyče. Zbytek prostřední
periody patřil mnoha přesilovým hrám
na obou stranách, ovšem další trefa
padla krátce před odchodem do kabin během plného počtu hokejistů na
ledě. Ivan v nájezdu dvou na jednoho
nezištně posunul kotouč Mičulkovi a
bylo to 5:3.
Poslední třetina nezačala vůbec
dobře pro domácí, neboť početní

Čisté konto tentokrát udržel skvělý Vydržel,
v útoku řádila produktivní druhá formace

mil, ve zbytku střetnutí se už na nic
nezmohli. Naopak Hanáci si závěr
vítězného mače užívali a mnohokrát
mohli jasnou výhru ještě zvýraznit.
Jenže Dubův zásah neplatil kvůli postavení v brankovišti, dvě bomby Kumstáta v početní výhodě pět na tři vyrazil Plšek a zuby si na něm vylámali
také samostatně najíždějící Zachar
či Novosad. Vadit to však Jestřábům
nemuselo, i tak rozhojnili své konto o
další tři bodíky.

Očima trenérů

2. liga, skupina východ - 7. kolo
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Sestava lhK jestřábi

„Vyhráli jsme 3:0 a to je super! Soupeř měl však znova čtyři
nebo pět samostatných nájezdů, takže v defenzivě pořád
hoříme a musíme na ní dál pracovat. I přes chyby jsme
tentokrát nedostali žádný gól, ovšem jak říkám, výkon to z naší
strany nebyl zdaleka ideální, hlavně co se týká obranné fáze.
V ní máme stále rezervy. Mužstvo naštěstí podržel vychytanou
nulou Lukáš Vydržel, ale pochvalu zaslouží celý tým za bojovnost.“

Tomáš POTĚŠIL - AZ Havířov:
„Začali jsme špatně, málo bruslili. Brzy se nám však povedlo
rozjet a měli jsme mnohem víc šancí než domácí. Bohužel
nám nespadly do brány, naopak vedení získal soupeř.
Prostějov navíc ve druhé třetině přidal další dva góly, což tým
srazilo dolů. Celkově nebyl náš výkon až tak špatný, ale něco
mu chybělo: branky, které jsme dnes nedali.“

0:0

Branky a nahrávky: 19. Černý (Zachar, Šebek), 28. Zachar (Šebek,
Černý), 36. Zachar (Šebek). Rozhodčí: Slavka - Hanzlík, Maťašovský.
Vyloučení: 9:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1241.

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

Vydžel
Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes,

Kumstát, Kaluža,
Arnošt

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

Petr Zachar
a Martin Kužílek

SestavA vsetína:
Plšek - Farda, Vrba, Vodák, Tichý, Tesařík, Okuliar, Mečiar,
Žabčík, Zúbek, Vaněk, Brezáni, Dubec, Hruška, Mikšovský,
Kubo, Podešva, Kajaba, Vítek, Holík

Pozn. redakce: po otázce na ostrou hádku se svěřencem Markem Dubcem
bezprostředně po konci zápasu kouč reagoval okamžitým odchodem...

Jestřábi tvrdě dopadli zpátky na zem
výhodu Jestřábů přetavil ve snížení
Kumstát – 5:4. Pět minut před koncem si úspěšně zahráli přesilovku
také Severomoravané. Škumát se
šikovně uvolnil a nahrával volnému Vašutovi, načež Arnošt bruslí
nešťastně tečoval puk za záda
vlastního brankáře – 6:4. Následné šance Prostějovanů vychytal
Šrámek a v úplném závěru pečetil
Ivan, byť šlo o druhý vlastní gól,
tentokrát vinou náhodného odrazu
od Kaluži – 7:4.

Očima trenérů
Kamil GLABAZŇA - HC Nový Jičín:
„Začali jsme výborně a brzy vedli 2:0. Teď po zápase už se
můžu smát, ale je neuvěřitelné, co dokážeme z tak příznivého
vývoje udělat. Během pěti minut jsme tedy prohrávali 2:3,
naštěstí se kluci rychle zvedli a dali třetí gól. Potom si myslím,
že zbývajících čtyřicet minut jsme byli jasně lepší. Podali jsme
kolektivní výkon a určitě si zvedli sebevědomí. Mám radost ze
sedmi vstřelených branek, ale musíme se poučit z mnoha chyb. Pramení z toho,
že se bojíme o výsledek. Každopádně jsem rád za zisk zasloužených tří bodů.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání. Šance se střídaly
na obou stranách a domácí podržel gólman Šrámek. My
jsme doplatili hlavně na hromadu chyb vyrobených ve
vlastním obranném pásmu a také na naši nedisciplinovanost,
což rozhodlo. Dle mého názoru přispělo k porážce i minulé
vítězství nad silným Havířovem. Kluci zpychli a dneska si
nejspíš mysleli, že to půjde samo. Tím pádem hráli velmi lehkovážně, soupeři v
podstatě nahráli na šest ze sedmi branek a doplatili na to. Teď musíme zpátky na
zem a opět začít poctivě makat.“

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

Co na svůj bleskový přesun z
Hané na sever Moravy řekl samotný aktér? „Podobně jako při
mém příchodu do Prostějova proběhlo vše hrozně rychle. V neděli
sedmého října mi zatelefonoval generální manažer HC RT Pavel Hinner a hned v pondělí už jsem v Porubě vedl svůj první trénink. Takový je
prostě trenérský život. Vedení prostějovského klubu chci poděkovat, že
mi nedělalo potíže s uvolněním. Pro
mě byla možnost vést tým druhé ligy
jako hlavní kouč šancí, kterou jsem
chtěl využít,“ řekl Tomáš Sršeň.
Ve středu na ledě Nového Jičína
tak vedl Zachar mužstvo LHK
sám, během sobotního duelu se
Vsetínem už se vedle něho na střídačku postavil předchozí asistent
Martin Kužílek. „Jde o dočasné

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

2. liga, skupina východ - 6. kolo
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3:3

HC NOVÝ JIČÍN
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

2:0

2:1

Branky a nahrávky: 5. Škumát (Macháček), 7. Kabeláč (Škumát), 19.
M. Chvostek (Ivan), 28. Zedník (Brynecký), 40. Mičulka (Ivan, Brynecký),
55. Škumát (Andrýsek), 60. Ivan (Škumát) – 8. Černý (Šebek, Zachar),
11. Duba (Novosad, Jedlička), 15. Novosad, 42. Kumstát (Duba).
Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Oslabení: 0:1. Diváků: 300.

SestavA Nového Jičína:

Šrámek – Andrýsek, Vašut, Horák, Gulda, F. Chvostek, Cabák – Škumát, Macháček, Kabeláč – Mičulka, Ivan, Skaloš
– Uhlár, Zedník, M. Chvostek – Brynecký.
Trenér: Kamil Glabazňa

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Arnošt, Kolibár,
Tomiga, Finkes
Trenér:
Petr Zachar.

Kumstát, Kaluža

Handl, Duba, Novosad
Černý, Šebek, Zachar
Berčák, Kryl, Stráněl
Kovařík, Popelka, Jedlička.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. října 2012

stranu připravil Marek Sonnevend

Na omlazený extraligový tým BC DTJ čeká domácí premiéra nového ročníku

PROSTĚJOVSKÝ BOX A MEDAILE,

TO UŽ SE CELOU DEKÁDU RÝMUJE
Desetkrát za sebou od roku 2003
stáli rohovníci BC DTJ Prostějov
na pomyslných stupních vítězů v
mužské extralize družstev České
republiky! To je medailová bilance jako hrom, která píše fantasticky úspěšné novodobé dějiny
místního boxu a tým Dělnické
tělocvičné jednoty za poslední léta
výsledkově staví nejvýš ze všech
českých klubů - i před dříve suverénní Ústí nad Labem!
Tahle blyštivá strana hodnotné
mince má však i svou odvrácenou
stranu. Jde o to, že všechny tituly,
stříbra a bronzy pro naše město po-

sbírali vesměs borci, kteří z něj až na
výjimky vůbec nepochází. Pravda, v
tomhle ohledu se prostějovský box
v ničem neliší třeba od basketbalu
či volejbalu, ovšem jedna podstatná
odlišnost tady je. Na rozdíl od členů
a členek BK a VK totiž boxeři BC
„doma“ v podstatě ani netrénují,
jejich družstvo složené z odchovanců jiných klubů se společně schází
vlastně jen k mistrovským zápasům.
Jak vidno z pravidelného sběru cenných kovů, tenhle systém funguje,
ale v dospělé kategorii je oddíl DTJ
ve skutečnosti spíš virtuální, než reálně hmatatelný. Důvod přitom není

nutné složitě hledat: chybí vlastní
mladí odchovanci, kteří by se mezi
muži zařadili do národní špičky. A
na to, aby se kluboví reprezentanti
odjinud pravidelně sjížděli k přípravě do Prostějova, není dostatek
finančních prostředků...
Možná by tento zažitý model - bez
ohledu na každoroční obsazení extraligové bedny – nebylo od věci do
budoucna změnit. Na druhou stranu
buďme rádi, že v ekonomicky těžkých časech funguje prostějovský
box alespoň tak, jak funguje. Před
nedávnem došlo ke střídání stráží
v čele Dělnické tělocvičné jednoty,

když dosavadního předsedu Jaroslava Kořínka nahradil Vojtěch Tesař.
A je otázkou, co tahle výměna přinese. Doufejme, že pro divácky dost
oblíbený sport nic fatálního...

Boxeři vyměnili nedělní dopoledne za sobotní podvečer
Do prvního mistrovského duelu prostějovských boxerů před
vlastním publikem chybí už jen
pět dnů. V sobotní večer se tradiční dějiště vystoupení extraligových borců BC DTJ, kterým
je sokolovna na Skálově náměstí,
opět zaplní takřka do posledního
místečka, aby nažhavení fanoušci
shlédli souboj druhého kola Extraligy ČR.
„Společný tým České Kamenice a
Mostu kvalitativně řadím hned za
Ostravu. Došlo sice k přesunu z Děčína, kde se nějak nepohodli, ale pořád
mají k dispozici dobrý kádr s potenciálem na boj o zlato. Doma je porazit
bude velice těžké, rozhodně mnohem
náročnější než v minulé sezoně. Jejich stabilní kádr se totiž oproti loňsku
skoro nezměnil, zatímco my bez čtyř
borců, kteří v létě odešli, procházíme

omlazením,“ vyložil hlavní trenér BC
DTJ Prostějov Pavel Duda.
Sobotní protivníci mají za sebou
úspěšný extraligový start, když Hanáci zvítězili v Ústí nad Labem 10:6
a Severočeši porazili Plzeň 12:4. Nastoupili přitom v sestavě (od nejnižší
váhové kategorie): Daniel Freiherr,
Patrik Velký, Milan Gaži, Mário Zábojník, Jan Klikar, Stanislav Stárek,
Martin Horák a Vladimír Průša. „Z
tohoto složení však nelze tak úplně
vycházet, protože u nás podle mě
nastoupí se dvěma cizinci. A marně
si lámu hlavu, do kterých vah je nasadí a jak tedy sestavu poskládají,“
přemítal Duda.
Tudíž i skladba vlastního týmu bude
nesmírně důležitá. „Půjde o taktické šachy. Narazí na sebe dva plus
mínus podobně silné mančafty a
dost může rozhodnout, jak se komu

podaří na toho druhého vyzrát. Rozhodně nemíním předem prozrazovat, koho a do jaké váhy přesně pošleme. Záležet bude na zdravotním
stavu, momentální formě a zmíněných taktických záměrech. Případná
výhra jakýmkoliv poměrem by měla
velkou cenu, možná bych nepohrdl
ani remízou. Samozřejmě záleží na
průběhu zápasu,“ odtušil Duda.
Zatímco v minulých letech bylo tradičním termínem duelů BC v domácím prostředí nedělní dopoledne, od
nové sezony padla volba na sobotní
podvečery. „Fanoušci na prostějovský
box vždycky chodili a povzbuzovali
nás. Věřím, že zůstanou věrní a třeba
jich v nově zvolenou dobu bude chodit ještě víc. Vstupné jsme ponechali
ve stejné výši jako dosud, všechny
příznivce srdečně zveme do hlediště,“
zdůraznil kouč hanáckých bijců.

„Chceme dávat stále větší příležitost mladým,“ hlásí hlavní trenér Pavel Duda

Kouč prostějovských boxerů by s ohledem na generační obměnu byl v extralize spokojen i se ziskem bronzových medailí...
Je to necelý rok, co se bývalý boxer Pavel Duda stal
hlavním trenérem rohovníků BC DTJ Prostějov. Tým
pod jeho vedením funguje, o čemž svědčí extraligový
bronz z minulé sezony, když o titul či stříbro Hanáky
připravila až kontroverzní kontumace závěrečného
vítězství v Ústí nad Labem. Právě na severu Čech
vstoupilo prostějovské mužstvo do nového ročníku
nejvyšší soutěže ČR, před dvěma týdny tam vyhrálo
10:6 a teď hostí společenství Česká Kamenice+Most.
Exkluzivní rozhovor pro Večerník se s koučem BC
DTJ točil okolo mnoha různých témat...
Na úvod se ještě vrátím
ke květnové kontumační
porážce v Ústí nad Labem, kterou
jste napadli u soudu. V jaké fázi
tahle kauza momentálně je?
„Čekám, co bude... Když jsme před
nedávnem celou věc chtěli předat
k soudnímu řešení, vedení DTJ
Prostějov se od toho distancovalo!
Nutné poplatky jsem tedy zaplatil
ze svého, neboť můj známý právník
tomu zdarma věnoval spoustu času
i práce a to by přišlo nazmar. Jsem
přesvědčen, že jsme v právu, ale než
se kauza vyřeší, může to trvat hodně dlouho. Přitom mi nejde ani tak
o dodatečné přidělení druhého nebo
prvního místa, jako spíš o princip.
Česká boxerská asociace je úzce
propojená třeba právě s ústeckým

klubem a lidi ve vedení si dělají
v podstatě, co chtějí, někdy bez ohledu na objektivitu... Tohle nejen mně
vadí, a proto jsem jeden konkrétní
případ dal až k soudu.“
Družstvo SKP Sever jste
v zahajovacím kole extraligy 2012-2013 na jeho
půdě opět zdolali. Jak cenná to
byla výhra?
„Hodně moc, zvlášť při snížení počtu
váhových kategorií z devíti na osm.
Vzhledem k tomu můžou být nově i
remízy a každý bod zvenku má velkou cenu, nemluvě o dvou. Nevěděli
jsme, co od Ústí čekat, naštěstí nás
ničím nepřekvapili. Nenasadili žádné
cizince a dokonce jim chyběla i největší opora Chládek, čímž neměli obsazené hned dvě váhy a některé borce

posunuli o kategorii výš. Tohle nám
pomohlo k vítězství navzdory jasně
otočenému výsledku v utkání Hamo
Aperjana, kterého nesmyslně nechali
prohrát. Naštěstí nás to v součtu všech
zápasů nemuselo štvát.“
Jak vidíte rozložení sil v
elitní soutěži po rozšíření
počtu účastníků na pět?
„Co jsem zjišťoval a vím, tak největším favoritem je dle mého názoru Ostrava. Sice jde o nováčka vracejícího
se na scénu po víceleté pauze, ale dali
dohromady velmi kvalitní, vyrovnaný mančaft. Navíc jsou dohodnutí s
Nitrou na výpomoci Slováků, takže
adept na zlato bude útočit ze severu.
Hned za Ostravu kvalitativně řadím
společný tým České Kamenice a
Mostu. Došlo sice k přesunu z Děčína,
kde se nějak nepohodli, ale pořád mají
k dispozici dobrý kádr s potenciálem
na boj o titul. Za tuhle silnou dvojici
řadím nás a věřím, že Ústí i druhého
nováčka z Plzně necháme pod sebou.“
Můžete za jistých okolností útočit i na prvenství?
„Nevylučuji to, ale zároveň nevidím možný triumf ani jako
moc pravděpodobný. Oproti minulé
sezoně jsme přišli hned o čtyři kvalitní borce - Ruslana Shakaldaeva,
Jakuba Bambucha, Michala Vodárka a Pavla Šoura. Bez nich prostě
nemáme takovou sílu jako loni.
A současnou prioritou je dávat větší
příležitost mladým klukům, třeba ve

třetím kole do Plzně možná pojedeme bez cizinců. Kvůli perspektivě
do budoucna je potřeba dávat šanci
mladíkům, aby se otrkali a v dalších
letech jsme pak měli na koho sázet. Ti
starší zkušení nebudou boxovat věčně. Když zohledním stávající situaci
i kádr, považoval bych extraligový
bronz určitě za úspěch.“
Došlo ke zrušení váhové
kategorie do 54 kilogramů. Co na to říkáte?
„Jednoznačně tenhle krok schvaluji,
však jsem jej také sám navrhl. Jednak
v Česku nemáme skoro žádné tak lehké borce a navíc čtyřiapadesátka na
mezinárodní scéně vůbec není oficiální vahou. Za hranicemi se boxuje do
dvaapadesáti a pak až do šestapadesáti
kilo, my jsme si v republice vytvořili
jakýsi paskvil mezi tím. O jeho zrušení
se hlasovalo a naštěstí můj návrh prošel, ostatně nasadit v kategorii do 54
kg kohokoliv byl pokaždé problém.
Jinak jsme přes léto dávali mančaft
složitě dohromady a naštěstí se nám
to povedlo natolik, že jsme dokázali
zvítězit v Ústí. Jen zbývá dořešit problematickou váhu do jednaosmdesáti
kilogramů, kde zatím nemáme nikoho
a snažíme se sehnat nějakou posilu.“
Od minulého ročníku
oficiálně spolupracujete s Petrem Novotným,
který je nejen kapitánem, ale též
vaším asistentem. Vyhovujete si
navzájem?

„Za sebe můžu říct, že na sto procent
ano. S Peťou se známe už dlouho,
dřív jsme společně boxovali za jeden
tým, máme k sobě věkově blízko a
perfektně si rozumíme. Jak coby
trenéři, tak jako lidé. Na všem se
vždycky společně domluvíme.“

asistoval Vrbovi. V tomhle řešení
já nevidím žádný posun
osun dopředu,
Peťa Novotný tam naopak mohl
vnést čerstvý vítr. Sice
ce nemá s trénováním tolik zkušeností,
ností, ale studuje moderní trendy, rychle
ychle se učí
a z mého pohledu má vý-

„Když jsme celou věc chtěli předat k soudnímu řešení,
vedení DTJ se od toho distancovalo!
Nutné poplatky jsem tedy zaplatil ze svého,
neboť můj známý právník tomu zdarma věnoval
spoustu času i práce a to by přišlo nazmar.
Jsem přesvědčen, že jsme v právu, ale než se kauza vyřeší,
může to trvat hodně dlouho. Jde mi hlavně o princip!“
Lodivod prostějovských boxerů PAVEL DUDA o tom,
jak se vyvíjí kauza kolem květnové kontumace v Ústí n.L.
Jak jste vnímal jeho snahu dostat se k mužské reprezentaci ČR?
„Fandil jsem mu, držel palce a věřil,
že se jedním z koučů nároďáku dospělých stane. Bohužel to nevyšlo,
neboť vedení ČBA dalo nakonec
přednost konzervativní variantě s tím,
že ve funkci pokračuje dosavadní trenér Miroslav Vrba. Vasila Larionova
udělali šéftrenérem všech reprezentačních výběrů a na pozici kouče juniorů
přesunuli Jirku Kotibu, který doteď

borné dispozice pro
vedení jiných. Holt nedostal důvěru, já jsem
em
s tím bohužel nemohl
hl
nic dělat. Škoda...“
A jak vidí-te perspek-tivu boxu
u
v Prostějově do
budoucna?
„Z hlediska tradice
box rozhodně patří
mezi klasické a di--

vácky oblíbené pprostějovské
sporty. My všichni
všich z místního oddílu doufám
doufáme, že to tak
i nadále zůstane
zůstane, ale v první
řadě záleží na fi
financích. Po
téhle stránce je to v dnešní
době složitější,
slo
nad
vodou nás zatím
držely peníze od
města
měst a kraje.
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svých nejúspěšnějších sportovních od
odvětví. Snad
k tomu
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PETR NOVOTNÝ: „Podle mě se můžeme poprat i o titul!“
Touha trenérsky pracovat u mužské reprezentace
e
e
ČR mu nevyšla, a tak nadále pokračuje v kariéře
aaktivního boxera. Petr Novotný (na snímku) je kah
pitánem mužstva BC DTJ Prostějov, v posledních
áletech jeho největší oporou a od minulé sezony závi.
roveň dělá asistenta hlavnímu kouči Pavlu Dudovi.
nNa rozdíl od něho vidí v současném týmu potenciál, s nímž se dá zaútočit i na extraligové zlato...
Pavel Duda tvrdí, že prvenství není moc reálné
a velmi spokojený by byl
s bronzem. Co vy na to?
„Sice jsme po odchodu čtyř opor
měli problémy dát dohromady soupisku, ale nakonec se to povedlo
a po úvodním vítězství v Ústí nad
Labem vidím naše šance slibně.
Máme určité tipy na doplnění současného užšího kádru a pokud nás
nebudou ve velké míře trápit zranění, zařadíme se podle mě mezi
největší favority. Ostrava je hodně
silná a Most má stabilně kvalitní

mančaft, přesto klidně můžeme
me
zaútočit na titul. Aby se to povedlo,
o,
musíme vyhrát všechny domácí záápasy a vozit i nějaké body z venku.“
.“
Nadcházející souboj s
Mostem tedy bude velice
ce
důležitý, ne?
„Určitě. Potřebujeme potvrdit vítězství z Ústí nad Labem i dobrý
rý
li.
výkon, který jsme tam předvedli.
Když se to povede, budeme mít
plný počet čtyř bodů ze dvou kol a
ci
tím pádem skvělou výchozí pozici
do celé soutěže. Věřím, že v novém
m
termínu sobotního podvečera přijde
de

do hlediště co nejvíc diváků
a pomůžou nám k tomu.“
Nemáte obavu,
že při úzkém
kádru občas
dojde k neobsazení
některé váhy?
„To ne. Za prvé máme
v mančaftu vesměs
zodpovědné borce, kteří
v přípravě - byť jinde ve
svých mateřských klubech
- poctivě makají a na každé utkání se dobře
nachystají.

A pokud by nás postihla větší marodka, určitě jsme
schopní operativně sehnat náhradu tak, abychom do všech duelů
šli v kompletním počtu. Samozřejmě nelze úplně vyloučit nějaké krizové situace, ale
já věřím, že k ničemu
takovému nedojde.“

Jak pokračuje vámi vedený oddíl kondičního
ko
boxu?
„Řekl bych, že hodně dobře.
d
Trénujeme dvakrát týdně, zájem ze
strany veřejnosti je solidní
a tím
soli
pádem je nás docela hojný
počet.
ho
Skupina se slibně rozrůstá,
někorozrů
lik kluků už má za sebou
sebo i první
soutěžní zápasy. Věřím, že časem
by se někteří mohli zlepšit
zlepš třeba až
na úroveň možného nasazení
do
na
extraligy, aby Prostějov měl
m opravdové domácí boxery. To by pak určitě chodilo ještě víc fanoušků,
na
fan
vlastní odchovance by lo
logicky byli
zvědavější než na posily odjinud.
K podpoře téhle vize máme s
jedním kamarádem nněkolik nápadů, jak dění okolo zdejšího
boxu oživit, například
usponapřík
rohovnick
řádáním rohovnického
plesu
nebo turnajového večera za
účasti divácky zzajímavých
Uvidím
jmen. Uvidíme,
tyhle
naše plány jsou
zatím
j
zárodku
jen v zárodku.“

Kádr boxerů BC DTJ Prostějov pro extraligu 2012-2013
(s komentářem hlavního trenéra mužstva Pavla Dudy)
váhová kategorie do 56 kilogramů:
MATEUSZ MACZIK
„Jedna ze dvou polských posil. Zkušený a velmi kvalitní borec, od kterého si
slibujeme pravidelné bodování.“
PAVEL MOZGA
„Mladý šikovný kluk z Kroměříže.
Příležitost bude dostávat v případě, že
se rozhodneme nastoupit bez cizinců.“
váhová kategorie do 60 kilogramů:
HAMO APERJAN
„Boxuje výborně, ale rozhodčí ho už
několikrát poškodili – vůbec netuším proč. Snad zůstane zdravý, protože v šedesátce zatím nikoho jiného
nemáme.“

váhová kategorie do 64 kilogramů:
MIROSLAV ŠERBAN
„Na svůj nízký věk už má dost zkušeností a před sebou slibnou budoucnost,
zařadil se mezi opory týmu. Potřebujeme k němu do této váhy najít někoho
dalšího.“
váhová kategorie do 69 kilogramů:
EMIL KOCVELDA
„Vrátil se k boxu po zlomenině ruky
a vzhledem k delší pauze se rychle
dostal do tempa, má velice dobrou
výkonnost.“
MAREK ANDRÝSEK
„Přesune se o váhovou kategorii níž
z pětasedmdesátky, na kterou nemá

dostatečnou hmotnost. Jinak jde o hodně slibný talent, měl by se zlepšovat.“

váhová kategorie do 75 kilogramů:
VÍT KRÁL
„Vrací se po dlouhatánské, tři roky
trvající zdravotní pauze. O váhu níž,
kam ho přesouváme, musí postupně
nabrat někdejší výkonnost, což určitě
zvládne.“
PATRIK HEJL
„Lanaříme ho k nám z Ostravy, za
kterou extraligu boxovat nebude. Patrika chceme my a
uvidíme, zda jednání
dotáhneme do úspěšného konce.“

váhová kategorie do 81 kilogramů:
zatím nikdo...
„Tohle je bohužel naše největší bolest. Po přesunu Vítka Krále o váhu
dolů momentálně nemáme pro jednaosmdesátku nikoho a zkoušíme
shánět. Rozjednaného mám jednoho
Slováka z Galanty, snad jeho příchod klapne.“
váhová kategorie
do 91 kilogramů:
PETR NOVOTNÝ
„Ostřílený kapitán a dlouhodobě největší opora kolektivu, navíc můj trenérský kolega. Víc netřeba říkat, Peťa
je duší prostějovského mančaftu.“

VASIL DUCÁR
„Nadějný mladík ze Znojma. Zatím
působil v první lize a může začít sbírat
zkušenosti o soutěž výš mezi českou
elitou, je použitelný i v supru.“

váhová kategorie
nad 91 kilogramů:
ARKADIUS TOBOREK
„Druhá naše posila z Polska. Má dostatek zkušeností a odpovídající mezinárodní kvalitu, stejně jako Maczik by
měl často bodovat.“
DOMINIK MUSIL
„Další mladý borec ze Znojma, měl
problémy se zraněným ramenem a
teď se vrací zpátky do boje.“

Představení jedné z nových posil
Emila Kocveldy i další aktuality
z boxerského prostředí najdete už nyní
na www.vecernikpv.cz
Los extraligy družstev ČR v boxu mužů 2012/13
1. kolo (29. a 30. září): SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ
Prostějov 6:10, BC Česká Kamenice + Baník Most – Chimera
Fighters Plzeň 12:4.
2. kolo (20. a 21. října): Prostějov – Č. Kamenice + Most (sobota 20. 10., 18.00 hodin), BC Ostrava – Ústí nad Labem.
3. kolo (3. a 4. listopadu): Plzeň – Prostějov, Č. Kamenice +
Most – Ostrava.
4. kolo: Ostrava – Plzeň, Ústí nad Labem – Č. Kamenice + Most.
5. kolo: Prostějov – Ostrava, Plzeň – Ústí nad Labem.
6. kolo: Prostějov – Ústí nad Labem, Plzeň – Č. Kamenice +
Most.
7. kolo: Č. Kamenice + Most – Prostějov, Ústí nad Labem –
Ostrava.
8. kolo: Prostějov – Plzeň, Ostrava – Č. Kamenice + Most.
9. kolo: Plzeň – Ostrava, Č. Kamenice + Most – Ústí nad Labem.
10. kolo: Ostrava – Prostějov, Ústí nad Labem – Plzeň.
Pozn.: Od 4. kola budou termíny stanoveny až později.

Basketbal

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. října 2012

Basketbalisté Prostějova vstoupili do nové sezóny průměrně

Bálintův prostějovský návrat

88 BK DĚČÍN

75 BK PROSTĚJOV
40:35

čtvrtiny: 20:21, 20:14, 28:24, 20:16
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

42/24:50/22
22/8:16/6
21/16:24/17
31:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:11
22:20
6:3
9:11

Rozhodčí: Hruša Petr, Macela Miroslav, Kec Jakub
Diváků: 1010

Sestava a body Prostějova:
Paandula 200
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faul
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14
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1
Švrdlíkk 100
Šv
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Koohoout
ut 6
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B atčeenkkoovv 0
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava děčína:
Sedmák 18, Stria 16, Jiříček 13, Sanders 10, Pope 9, Alič 7, Landa 4,
Bažant 5, Bejček 0, Čonka 0, Linhart 0, Soukup 6,

usnadnila špatná domácí obrana
Několik sezon působil trenér Peter Bálint na prostějovské střídačce a dvakrát přivedl Orly až do
ligového finále. V současné době druhým rokem
vede Levice a právě s tímto týmem poprvé v kariéře nastoupil proti svému bývalému klubu. Pro slovenského kouče to byl vítězný návrat na Hanou,
přesto střetnutí nijak zvlášť neprožíval.
Prostějov/lv
„Od mého odchodu už uplynulo hodně času, tým se
změnil. Ale pochopitelně mě
potěšilo naše vítězství,“ řekl
Bálint po odchodu z prostějovské haly.
Nespokojený s výsledkem

a předvedeným výkonem
byl naopak domácí Zbyněk
Choleva. Jeho svěřenci vyhořeli především v obraně,
kde dostávali snadné koše po
hrubých chybách. Hráči reagovali pozdě na některé situace a byli vždy krok pozadu.

„Potřebovali bychom lépe číst
hru a předvídat vývoj konkrétních situací. S tím máme problém,“ uznává Choleva, kterému při zápasech chybí větší
komunikace na palubovce.
„Často se neumíme domluvit
ani na tréninku a to je špatně.“
Po první domácí palubovce byl
kouč Orlů hodně kritický. Jeho
výtky směřovaly k některým
mladým hráčům, kteří zatím
neumí využít své nové role
v týmu. „Někteří si po tréninku
přidávají, jiní ne a to mě mrzí.
Přitom by potřebovali získat
jistotu, aby v zápase své minuty uměli naplno využít,“ po-

znamenal prostějovský kouč.
Menší zkušenosti se dají nahradit vůlí a obětováním. Ani
v tom ale zatím Orli svého
trenéra nepřesvědčili. „Přesto
věřím, že se náš projev zlepší.

Do sestavy se už vrátil Pavel
Slezák, a proto můžeme trénovat v plném počtu. Chce to
pořádně makat a jít lepším výsledkům naproti,“ nabádá svůj
tým Choleva.

Slezák se po zranění vrátil do sestavy
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Prostějov/lv – První mistrovské
utkání v nové sezoně odehrál
Pavel Slezák. Zkušené prostějovské křídlo mělo problémy s
malíčkem na ruce, a proto přišlo
o tři úvodní zápasy. Proti Levicím Slezák nasbíral prvních pět
minut v dalším ročníku Mattoni
NBL.

BK PROSTĚJOV

78 ASTRUM LEVICE
37:42

čtvrtiny: 16:17, 21:25, 14:19, 11:17
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

32/17:21/14
45/18:51/26
16/3:15/4
35:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

4:8
15:27
6:6
12:16

Děčín/lv - Po vítězství proti
severočeskému celku z Ústí
změřili naši borci síly s
Děčínem. V repríze posledního ligového semifinále
domácí potvrdili, že ve vlastní hale často neprohrávají.
Orli se drželi až do konce
třetí čtvrtiny. V jejím závěru
ale v průběhu třiceti sekund
dostali sedm bodů a ztratili
šanci na vítězství. Prostějov
prohrál 75:88.

Začátek duelu patřil Orlům, i
když jejich soupeř proměnil první
dvě střely a vedl 5:0. Hanáci ale
hráli dobře a díky tomu se dostali
do těsného vedení (7:5). Děčín
odpovědět zvýšenou agresivitou,
i tak skončila úvodní desetiminutovka vítězstvím hostů 21:20.
Od druhé části střetnutí se začali
prosazovat domácí Válečníci.
V závěru poločasu získali náskok osmi bodů, především
díky malým minisériím po
nepřesných střelách hostujícího
výběru. Ten mírně upravil Venta
poslední přesnou střelou zpoza
oblouku. Ta znamenala průběžný
výsledek 40:35 pro Děčín.

Osud zápasu rozhodla jeho
třetí část. Orli neustále dotahovali mírnou ztrátu a dokázali
snížit až na 59:61. V této pasáži
se oběma soupeřům dařilo
zakončení a proto skóre na obou
stranách utěšeně narůstalo. Pak
ale následovala šňůra sedmi
děčínských bodů v samotném
závěru třetí fáze střetnutí a po
třiceti minutách Severočeši vedli 68:59. Rozjetého protivníka
už Orli nezastavili. Domácí
se prosazovali z podkošového
prostoru a drželi dostačující
náskok. V samotném závěru
navíc získali dvouciferné vedení, které již udrželi.

Prostějov/lv – Jediný slovenský celek v Mattoni NBL,
vedený bývalým prostějovským trenérem Peterem
Bálintem, dokázal porazit
Orly v rámci 4. kola nejvyšší
soutěže. Domácí celek vedl
pouze v průběhu první čtvrtiny, pak již marně dotahoval
náskok soupeře a po výsledku 62:78 prohrál třetí utkání
v sezoně.

Začátek duelu byl hodně vyrovnaný. Hosté získali mírný
náskok, v 5. minutě už ale domácí
vedli 8:7. Od té chvíle se soupeři
přetahovali o vedení až do konce
čtvrtiny. Těsný náskok si do další
pasáže střetnutí odnesli hosté po
přesné střele Gottselinga. Levice
díky tomu vedly 17:16.
Hosté si byli vědomi své výškové a hmotnostní převahy a
snažili se dopravovat míče do
podkošového prostoru. Ve své
aktivitě pokračovali v další části
poločasu a zvýšili na 22:16. Domácí dokázali snížit na rozdíl jediného koše, vyrovnání se přesto
nedočkali. Jejich soupeř se uměl

prosadit a natáhl své vedení na
osm bodů. Až v poslední minutě
Hanáci snížili na 37:42.
Po přestávce basketbalisté Levic
přitvrdili a po pěti minutách odskočili na 55:45. Dvouciferný rozdíl udrželi do konce čtvrtiny a díky
tomu Orli vstupovali do závěrečné
pasáže duelu za stavu 51:61.
Poslední šance na obrat výsledku přišla ve chvíli, kdy domácí
snížili na 58:66. Víc Levice nedovolily. Po oddechovém čase
opět jejich hráči utáhli šrouby
v obraně a po snadných koších
do rozhozené obrany své vedení naopak navýšili k výslednému skóre.

Sestava a body Prostějova:
Maarkko 4
M
Koho
houtt 4
ho
Brraattče
čenkov
kovv 0
Sezáák
Sl
ák 0
Práššiill 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava levic:
Gottseling 14, Nuhanović 13, Simmons 13, Vojtek 12, Sýkora 10, Kemp 7,
Bilić 5, Mrviš 2, Nuber 2, Morávek 0, Lehman 0, Marchyn
y 0,,

koše Mattoni nbl v číslech:
3. KOLO: Ostrava - Kolín 75:68 (24:13, 39:32, 54:45) Nejvíce bodů: Wilson 23, Ames
a Jurečka po 11, Pelikán 10 - Bolds 20, Zuzák 15, Field 8. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Večeřa.
Fauly: 24:23. Trestné hody: 22/15 - 35/26. Trojky: 8:4. * Děčín - Prostějov 88:75 (20:21, 40:35, 68:59)
Nejvíce bodů: Sedmák 18, Stria 16, Jiříček 13, Sanders 10 - Pandula 20, Dufault 14, Bohačík 12, Švrdlík 10.
Rozhodčí: Hruša, Macela, Kec. Fauly: 22:20. Trestné hody: 21/16 - 24/17. Trojky: 8:6. * Levice - Pardubice
80:86 (21:17, 40:43, 63:64) Nejvíce bodů: Kemp 17, Gottseling 15, Simmons 13, Sýkora 12 - Muirhead 19,
Pospíšil 15, Žabas 14, Čarnecký 10. Rozhodčí: Dolinek, Kučera, Holubek. Fauly: 22:16. Trestné hody: 12/9
- 20/15. Trojky: 5:5. * Ústí nad Labem - Chomutov 80:90 (19:26, 32:50, 60:68) Nejvíce bodů: Reese 22,
Tyrna 15, Gavin 13, Nolan 12 - Staněk 26, Bosák 17, Pecka 15, Glover 13, Hanzlík 10. Rozhodčí: Vondráček,
Benda, Baudyš. Fauly: 24:22. Trestné hody: 26/17 - 32/28. Trojky: 4:6. * Jindřichův Hradec - Nymburk
79:103 (17:31, 42:52, 60:78) Nejvíce bodů: Pavlík 14, Dygrýn a Tomanec po 13 - Hruban 21, Abrams 19,
Taylor 16, Benda 14. Rozhodčí: Hošek, Galajda, Linhart. Fauly: 30:30. Trestné hody: 35/30 - 32/24. Trojky: 5:13. * USK Praha - Svitavy 88:72 (23:21, 40:33, 58:56). Nejvíce bodů: Meno 21, Slavík 13, Feštr 12,
Vocetka 10 - Deloach 20, Harčar 14, Mróz 12, Miloš 10. Rozhodčí: Vyklický, Znamínko, Kučerová. Trestné
hody: 12/7 - 14/11. Fauly: 18:19.
4. KOLO: ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava 76:62 (21:14, 37:30, 54:48). Nejvíce bodů: Taylor 32,
Benda 12, Nečas 10 - Ames 14, Číž 12, Greene 11, Pelikán 10. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Jeřáb. Trestné
hody: 27/17 - 24/15. Fauly: 24:26. Trojky: 5:5. * Chomutov - Děčín 97:98 (26:22, 58:46, 81:69) Nejvíce
bodů: Glover 34, Staněk 20, Bosák 17, Pack 14 - Landa 25, Pope 16, Stria 13, Sanders 12. Rozhodčí: V. Lukeš,
Kučerová, Karásek. Fauly: 23:27. Trestné hody: 26/21 - 25/16. Trojky: 6:6. * USK Praha - Jindřichův
Hradec 100:91 (23:20, 50:49, 68:77) Nejvíce bodů: Meno 31, Votroubek 21, Mareš 15, Šotnar 12 - Tomanec
26, Kysela 20, Dygrýn 12, Pavlík 11. Rozhodčí: Hruša, Galajda, Baudyš. Fauly: 20:25. Trestné hody: 30/26 16/14. Trojky: 10:5. * Kolín - Ústí nad Labem 91:80 (21:23, 41:41, 69:56) Nejvíce bodů: Machač 19, Field
16, Gonzalez 15, Zuzák 11, Bolds a Jelínek po 10 - Reese 18, Nolen a Ličartovský po 13, Horák 12. Rozhodčí:
Kučera, Macela, Benda. Fauly: 21:25. Trestné hody: 30/21 - 21/18. Trojky: 6:4 * Pardubice - Opava 87:60
(24:12, 44:32, 65:50) Nejvíce bodů: Faifr 15, Nelson 14, Bohačík 12, Muirhead 11, Příhonský 10 - Blažek a Šiřina po 16, Dokoupil 10. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Znamínko. Fauly: 17:24. Trestné hody: 18/13 - 14/10.
Trojky: 8:6. Prostějov - Levice 62:78 (16:17, 37:42, 51:61) Nejvíce bodů: Pandula 14, Dufault 11, Bohačík
a Venta po 10 - Gottseling 14, Simmons a Nuhanovič po 13, Vojtek 12, Sýkora 10. Rozhodčí: Paulík, Kurz,
Nejezchleb. Fauly: 15:27. Trestné hody: 32/17 - 21/14. Trojky: 3:4

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

4
4
4
3
4
3
4
4
4
2
3
4
3

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

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

366:277
315:295
334:319
249:214
321:317
244:224
308:315
331:343
319:346
186:172
220:228
294:356
197:278

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

KAM PŘÍŠTĚ
5. kolo, středa 17. října, 18.00 hodin: Lions J. Hradec - Tuři Svitavy (19:00),
NH Ostrava - USK Praha (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk, BK Děčín - BC Kolín, Astrum Levice - Levharti Chomutov,
BK Opava - BK Prostějov
6. kolo, sobota 20. října, 18:00 hodin: Tuři Svitavy - BK JIP Pardubice
(19:30), Levharti Chomutov - BK Opava (20:30), BC Kolín - Astrum Levice
(17:45), ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín, USK Praha - SLUNETA Ústí
nad Labem (17:30), Lions J. Hradec - NH Ostrava, BK Prostějov volný los

„Potřebujeme být kompletní.
Kvůli zápasům i tréninku.
V přípravě se nám to prakticky nepodařilo a musíme
hodně věcí dohánět. Bylo
by příjemné, kdyby se nám
v dalších měsících zdravotní
problémy vyhýbaly,“ přeje si
Choleva.

Foto: www.bkprostejov.cz

V repríze semifinále se Orli drželi tři čtvrtiny

Rozhodčí: Paulík Robert, Kurz Vlastimil, Nejezchleb Petr
Diváků: 980

Paandula 144
Duufaaul
Dufa
ultt 11
11
V ntta 10
Ve
1
Bohačí
č k 10
10
Švrdlík 9

„Pavel absolvoval dva tréninky a
pomalu se vrací. To je dobrá zpráva, protože to vypadalo, že bude
chybět delší dobu,“ uvedl trenér
Orlů Zbyněk Choleva.
Ani návrat hráče do sestavy nepomohl mužstvu k vítězství, přesto
kormidelníka ligového mužstva
těší vyprázdněná marodka.

Očima trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
„Náš výkon nebyl špatný. Tři čtvrtiny jsme se soupeřem
drželi krok. Zlom ve vývoji střetnutí přišel na konci třetí
čtvrtiny. Děčín v rychlém sledu proměnil trojku a trestné
hody. Pak si začal věřit a nám už se je nepodařilo zastavit.
Domácí ukázali, že na vlastní palubovce budou také v
novém ročníku těžko k poražení.“.

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
Díky volnému losu a nedohraném utkání v Pardubicích šlo
prakticky o naši premiéru v novém ročníku, a proto jsem
očekával těžký zápas. To se potvrdilo. Tři čtvrtiny to bylo
hodně vyrovnané utkání. V pravý čas jsme se chytili a získali
náskok, který nám přinesl klid do koncovky. Přístup hráčů
byl výborný, výhru jsme si zasloužili.“

Slovenské Levice vybraly hnízdo Orlů
Očima trenérů
Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
„Utkánísenámnepovedlo.Nedařilosenámanivútoku,anivobraně.
Kromě toho nám chyběla koncentrace a to se projevilo špatnou
střelbou trestných hodů. V poslední čtvrtině jsme minuli několik střel
a přišli o možnost s výsledkem ještě něco udělat. V rozhodujících
chvílích se soupeři začalo dařit při střelách z dálky a bylo definitivně
rozhodnuto.

Peter Bálint (Astrum Levice):
Vítězství se nerodilo vůbec lehce. V úvodu zápasu jsme
velmi špatně pohybovali míčem a to nám pak značně
komplikovalo hru. Teprve ve druhé polovině zápasu jsme se
dostali k takovému pohybu míče, jaký bych si představoval.
Dostávali jsme tak míč na podkošové hráče, na místa, kde
jsme hodně silní a to bylo klíčové pro konečný výsledek.

„Byl to speciální zápas,“ uznal Jaromír Bohačík
Do basketbalové ligy vytáhnul Jaromíra Bohačíka
trenér Peter Bálint. Právě proti bývalému kouči nastoupil prostějovský křídelník v utkání Orlů
s Levicemi a po zápase přiznal, že šlo o trošku jiné
utkání, než na jaké je zvyklý. „Byl to zvláštní pocit.
Ale jen před zápasem, pak už jsem na to nemyslel,“ řekl autor deseti prostějovských bodů.
Prostějov/lv
„Kouč Bálint vás přivedl do nejvyšší mužské
soutěže. Vzpomněl jste si na to
před zápasem proti Levicím?“
Minulost mi probleskla hlavou.
Vzpomněl jsem si, jak mě trenér vytáhnul z Hladnova, který
nikdy nehrál nejvyšší soutěž, do
reprezentační šestnáctky a také
na prostějovské sezony, kde jsem
dostal šanci naskočit do ligy. Tre-

nér Bálint v mojí kariéře zanechal
výraznou stopu.
„Utkání jste celkem hladce
prohráli. Největší problém
byl v obraně. Proč vám to v defenzivě nejde podle představ?“
To není snadná otázka. Někdy
se zdá, že problém je při bránění
vlastního hráče. Rychle nám odskočí, musí přijít rychlá výpomoc
a soupeř má hodně času, aby si
míč několikrát přihrál a střílel
z otevřené pozice.

„Před sezonou jste říkal,
že chcete vylepšit střelbu
a zatím se to docela daří. Váš
průměr je přes dvanáct bodů.
Jste s tím spokojený?“
Hlavně jsem spokojený s časem,
který strávím na palubovce. Dostávám hodně prostoru a to je
vidět i na bodech. Minuty s nastřílenými body hodně souvisí.
Znamenají více střeleckých příležitostí.
„Ve čtyřech zápasech
Orli třikrát prohráli.
Trápí vás nepovedený vstup do
sezony?“
Není to nic příjemného, ale jsme
pořád na startu nového ročníku.
Musíme prostě přidat v tréninku a zlepšit obranu. Dostáváme
hodně bodů a to je největší problém. Ten je třeba vyřešit a pak
se vše zlepší.

Sport

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. října 2012

házenkářská sedmička
2. liga; Morava-jih: V sobotu odpoledne byl na programu regionální
i ál í souboj rivalů

Házenkářské derby ovládla kostelecká zkušenost

Prostějov/son
Oba celky sužuje marodka, ale už
dopředu šli do dlouho očekávané
bitvy s výhodou Kostelečtí. Rozhodl se jim totiž pomoci navrátilec

Jurka, naopak Prostějovanům citelně scházela největší opora Černíček
(pracovní důvody). A hned začátek
střetnutí ukázal, že aktuálně je na
tom opravdu mnohem lépe výběr
HK.

Sokol II Prostějov

vs. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

25:31(10:16)

Mach, Hrubý – Kozlovský 5, Burget 2, Jurik 2, Chytil, Navrátil, Varha – Kopečný, Grulich 3, Jurka 7/2, Rikan
Jurečka 3, Ordelt, Šestořád 1, Mikulka, Gazdík 4, Valach 1, Ševčík 6, M. Grepl 1, Chalupecký, Švec 1, J. Grepl,
1, Raška 1, Kosina 6. Trenér: Josef Zedníček.
Hochvald, Varhalík 12. Trenér: Alois Jurík.
Hosté totiž otevřeli souboj územně
blízkých klubů doslova excelentně.
Do hry od úvodní minuty vkládali
maximum energie, na rozdíl od utrápeného soupeře se jim vše dařilo a
bleskově získali klíčový náskok pěti
gólů. Jako zamlada přitom řádil čtyřicetiletý kapitán Ševčík, rozehrávkou i střelecky úřadoval ex-trenér
Varhalík a náramně se chytil rovněž
výše zmíněný Jurka.
Naopak projev Sokola II měl k ideálu daleko, stejně jako turista shora
shlížející na dno Macochy. Nabuzený Kosina se snažil všechno brát
individuálně na sebe, jenže mnohem víc kazil, než skóroval. A něco
kloudného předvést směrem dopředu se nedařilo ani žádnému z jeho
parťáků, navíc obrana domácích
připomínala pověstný ementál. Sok
tedy bez větších problémů udržoval

počáteční odstup a do šatny si nesl
luxusní šestibrankovou převahu.
Tu po změně stran ještě zvýšil na
11:18, aby pořádající tým vzápětí
zásluhou dvojice Gazdík – Kozlovský vykřesal jiskru naděje na obrat
(14:18). Poté se rivalové dlouho přetahovali o každý gól, až se probuzený prostějovský soubor deset minut
před koncem přiblížil na slibných
21:24. Do přestávky výborně chytajícího Navrátila v tu chvíli vystřídal
zkušený Varha a byl to právě on,
kdo svůj mančaft podržel několika
perfektními zákroky. Naproti tomu
brankáři Sokola II nezlikvidovali
skoro nic, Kostelec znovu utekl na
21:27 a závěr proběhl plně v jeho režii zejména zásluhou neudržitelného
Varhalíka. Ten sám nasázel dvanáct
tref (!) a hosté suverénně dokráčeli
k jasnému vítězství 25:31.

Navrátilec Michal Jurka: „Chtěl jsem klukům pomoct!“

Marek Sonnevend
Jak vás přesvědčili k návratu?
„Pořád chodím jednou týdně
každý pátek trénovat, abych se
zpotil. Už ve středu mi ale volal trenér Jurík, že je zraněných

několik kluků a jestli bych byl
ochotný jít mančaftu pomoct do
zápasu v Prostějově. Manželka
ještě nerodí, tak mě pustila a já
jse nastoupil.“
jsem
Jde o jednorázovou výpomoc nebo trvalejší
zapojení?

„Nevím. Teď to nedokážu vyhodnotit, po utkání jsem plný
emocí. Strašně dlouho trvalo,
než se mi povedlo znovu vyhrát v Prostějově, takže jsme
všichni moc spokojení. A teprve
uvidím, co přijde dál. Asi se domluvíme vždy podle času, jestli
budu stíhat, a nějaké zápasy
možná ještě odehraju.“
Minule jste ze zdejší palubovky odcházel předčasně po červené kartě, dnes
triumfálně s vítězstvím. Pocity jsou určitě o mnoho lepší,
že?
„Přesně tak. K derby jsme přistoupili velmi soustředěně a
hlavně jsme věděli, že musíme pohlídat Kosinu. Ten byl

z mého pohledu od první minuty herně mimo tím, jak chtěl
všechno brát na sebe a rvát za
každou cenu do brány, kterou
nemohl trefit. Tohle byl rozhodující faktor, Prostějov bez
dobře hrajícího Kosiny je poloviční.
viční.“
Očekával jste, že se vám
po čtyřměsíční zápasové
pauze bude tak dařit?
„Vůbec ne. Hlavně jsem chtěl
pomoct klukům, protože jich
bylo málo a v letošní sezoně
se zatím trápili. Tentokrát jsme
všichni zahráli dobře a třeba
před Davidem Ševčíkem smekám klobouk, co ve čtyřiceti letech dokáže předvést. Doufám,
že mančaft dnešní úspěch na-

kopne a po předchozích nepovedených utkáních si opět začne
věřit. Ukázalo se, že Kostelec
dokáže herně šlapat a v tabulce
by měl patřit do horní poloviny.
Což platí také o Prostějovu, byť
dos trápí.“
se dost
Neměl jste strach, aby
vám po skvělém vstupu
do střetnutí nedošly v závěru
síly?
„Takové obavy jsme po pravdě
trochu měli, ale pomohla nám
trpělivost v útoku. Tím se nám
povedlo otupit nejsilnější zbraň
soupeře v podobě rychlých protiútoků, za celý zápas dali snad
jen tři nebo čtyři góly z trháků.
Navíc až v poslední desetiminutovce, kdy už bylo rozhodnuto.“

Mladým nohejbalistům Prostějova náleží extraligové stříbro
Právem! Stratov byl ve finále play off lepší...

Stratov, Prostějov/pk - V
neděli 7. října se odehrál na
kurtu Sokola Stratov rozhodující finálový zápas o titul
dorosteneckého mistra ČR
v nohejbale družstev mezi domácím týmem Sokola Stratov
a hostujícím celkem Sokola I
Prostějov. Favoritem tohoto
finále byl dle očekávání Sokol
Stratov, který v základní části
dorostenecké extraligy neztratil jediný bod a první prohru utrpěl až v prvním finálovém duelu právě se Sokolem
I Prostějov. Hráčům Sokola
I Prostějov chyběl v zápase
J. Ftačnik, hostům naopak
zraněný J. Kalous a očekával
se velký finálový boj. Tak se
také stalo, hostující Prostějov
byl oproti domácímu utkání
se Stratovem mnohem bojovnější, leč i v tomto rozhodujícím utkání se hosté nevyvarovali zbytečných chyb na
útoku a to nakonec rozhodlo
o novém držiteli titulu mistra
ligy, kterým se stal právě domácí celek Stratova.

Na první dvojku postavil trenér
hostů Zrubeckého s Pírkem, a
především první set byl naprosto
vyrovnanou partií a pouze trocha štěstí připravila prostějovskou dvojici o vedení v tomto
zápase. Druhý set měl již jednoznačnější průběh a domácí celek
šel poprvé do vedení. Druhá
dvojka patřila prostějovskému
celku ve složení Pacejka-Roba,
kteří po tuhém odporu domácí
dvojice nakonec dotáhli zápas
k vítěznému konci : Stratov-Prostějov 1:1. Ve trojicích se celé
finále prakticky rozhodlo, neboť
první trojka Stratova porazila
prostějovskou druhou trojici
hladce 2:0 a bohužel vzápětí nejlepší trojka Prostějova ve složení
Pacejka,Pírek, Anděl podlehla
podobně jako v předchozím
utkání v Prostějově druhé trojce
domácích 0:2 a domácí tým šel
do dvoubodového vedení na 3:1.
V singlu domácí nasadili málo
ostříleného Červinku, neboť
svým způsobem šetřili svého
leadra Strejčka na další trojkový duel a navíc Roba je nyní

„Střelecky se nám nedaří, a proto jsem očekával, že se bude
hrát na málo branek. V kádru mi bohužel chyběla řada hráčů,
od pracovně zaneprázdněného Černíčka přes vážně zraněné
Juríka s Münsterem a nemocného Juráčka až po dlouhodobě
laborujícího Bečičku. Kostelec dnes zvítězil zaslouženě,
nezbývá mi než mu poblahopřát. Na hřišti byl chytřejší,
proměňoval šance a jeho lídři Ševčík, Varhalík, Jurka i Grulich dokázali prodat
své zkušenosti. My jsme je neubránili a navíc ani nedávali góly, na pětadvacet
vstřelených se těžko vyhrává. Zápas od zápasu se opakuje, že nedáváme
příležitosti. Kromě toho nám teď moc nefunguje defenziva. Tím pádem se zrodil
vcelku očekávaný výsledek a my jsme padli až na dno. Jediný získaný bod za
čtyři kola včetně tří domácích utkání je hrozně málo, přímo katastrofa. Musíme
se z toho nějak vyhrabat, jenže vinou četných absencí v podstatě nemáme jak.
Na tréninky chodí pět až sedm lidí, a to se složitě na něčem pracuje, pořádně
se nesejdeme ani v pátek před mistrákem. Nastávají tak velké problémy, vždyť
v tabulce pravdy jsme na mínus pěti bodech. Což hovoří za všechno. A do
Velkého Meziříčí pojedeme doslova s torzem mužstva, neboť víc než polovina
kluků bude zdravotně či pracovně mimo.“

Alois Jurík - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
Brankový sled: 0:5, 2:5, 2:7, 4:10, 7:11, 7:13, 9:13, 10:16, 11:18, 14:18, 19:24, 21:24, 21:27,
24:29, 24:31. Rozhodčí: Krejčí a Lédr. Vyloučení: 2:5. Sedmičky: 0:4/3. Diváků: 250.
Sestava a branky Prostějova:
Sestava a branky Kostelce na Hané:

Více úspěšnější. Kostelečtí házenkáří dokázali proměnit větší počet svých střeleckých příležitostí.
Foto: Zdeněk Pěnička

Prostějov - Fotbalová Sparta Praha před léty dokonale
zaskočila svého slávistického rivala, když do derby nečekaně nasadila z „důchodu“ se navrátivšího Jozefa
Chovance. Loni na podzim podobný tah pro duel
v Kostelci na Hané úspěšně kopírovali prostějovští házenkáři návratem Tomáše Flajsara. A tentokrát jim stejnou mincí dokonale oplatil HK tím, že na soka překvapivě
vyrukoval i s Michalem Jurkou. Pivot, který v létě ukončil
hráčskou kariéru, se nechal přemluvit k výpomoci a při
výsledku 25:31 byl jedním z tahounů vítězné družiny.

Očima trenérů
Josef Zedníček - TJ Sokol II Prostějov:

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Ve špatném rozpoložení vstupovali do sobotního derby
4. kola 2. ligy mužů Morava jih oba rivalové z našeho
okresu. Jak TJ Sokol II Prostějov, tak TJ Sokol Kostelec
na Hané HK měly po třech utkáních na kontě jediný bod,
takže shodně potřebovaly vítězství jako sůl. Zlomit dosavadní mizérii nakonec dokázal hostující tým, naopak
domácí kolektiv upadl do ještě větší bídy.
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Foto: archív Večerníku
pro každého singlistu v dorostu příliš silným soustem.
Roba dle očekávání neztratil ani set a snížil na 3:2 pro
domácí družstvo. Následující
trojice určily nového mistra
ČR dorosteneckých celků pro
letošní rok, když nejprve nejlepší trojka Stratova přehrála
ve dvou setech prostějovskou
první sestavu a v dalším duelu trojic zvítězila s notnou
dávkou štěstí druhá formace

Stratova nad prostějovskou
sestavou Roba, Zrubecký, Pospíšil a Matkulčík 2:1, když
ještě v rozhodujícím setu byl
stav na ukazateli skóre 8:8.
Celkový výsledek utkání mezi
Sokolem Stratov a Sokolem I
Prostějov byl tedy 5:2 a korunovace a předávání medailí
od prezidenta Českého nohejbalového svazu mohla po více
jak třech hodinách kvalitního
utkání začít. Prostějovský tým

obdržel stříbrné medaile, což
lze při omlazeném kádru počítat jako úspěch.
„V utkání se naplnily i v tomto
utkání moje obavy, hráči byli
především na útoku příliš nervózní, mnoho chyb bylo nevynucených, což překvapilo především u zkušených hráčů a
tahounů týmu Pacejku a Pírka.
Naopak snad svůj nejlepší letošní výkon podal jediný hostující hráč v Sokole I Prostějov
Lukáš Zrubecký, ale ani to
nestačilo na vítězství v tomto
utkání,“ zhodnotil souboje Richard Beneš, kouč mládeže v
nohejbalovém oddílu TJ Sokol
I Prostějov. „Celkově ovšem
musím být s dosažením stříbrných medailí velmi spokojen,
neboť v závěru základní části
to vypadalo, že finále vůbec
hrát nemusíme. Každý, kdo
se pohybuje v mládežnickém
sportu, dobře ví, jak složité
a těžké je udržet se na špici a
nám se to zatím docela daří,“
dodal přece jen uspokojený
Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol II Prostějov

„Celému mančaftu patří velké poděkování. Při naší početné
marodce zaplaťpánbůh, že Michal Jurka vyslyšel mou prosbu
a vrátil se do sestavy, na dnešním úspěchu má lví podíl. On
je persona a pomohl herně obživnout Milanu Varhalíkovi,
Davidu Ševčíkovi i všem ostatním. Podle mě jsme Prostějov
zaskočili osobním bráněním Kosiny, který přesto chtěl brát všechno na sebe.
Jenže se mu nedařilo, znervózněl a z toho jsme těžili. Za zodpovědnou obranou
dobře chytali Pavel Navrátil a v závěru Tomáš Varha, naše poměrně vysoká
výhra byla zasloužená. Projevily se zkušenosti ostřílených kosteleckých opor. A
mně vyšly tahy se zařazením Jurky do sestavy i s přesunem Ševčíka na spojku.
Dal jsem hlavu na špalek a kluci zařídili, že mi nebyla useknuta. Právě zkušení
matadoři přitom těm mladším názorně ukázali, jak se hraje házená, co je to vůle
po vítězství a respektování trenérských pokynů. Oni se odevzdali pro tým, což
rozhodlo. Vyrovnali jsme se i s chvilkovým útlumem po přestávce a na rozdíl
od soupeře těžili z kolektivního pojetí. Bohužel nám ze zdravotních důvodů
dál budou chybět Vasyliev, Vymětal, Říčař i Smékal, takže v neděli 21. října od
10.30 hodin musíme doma proti Ivančicím zase pořádně makat.“

Tentokrát vše proběhlo v klidu a přátelsky
II Tomáš Flajsar (momentálně
po operaci kolena) čtyřicetiletému kapitánu HK Davidu
Ševčíkovi. Ten předvedl na
svůj věk obdivuhodný výkon a
společně s dalšími zkušenými
lídry Milanem Varhalíkem či
Michalem Jurkou sklízel zaslouženou pochvalu. A to nejen
od vlastních parťáků, ale také
od protihráčů.
Sympatické gesto a důkaz, že
i hodně vypjaté mače mohou
místo negativních emocí končit
v klidu a pozitivně.

Prostějov/son - Na rozdíl od
předchozího derby v červnu letošního roku proběhlo to sobotní mezi házenkáři Prostějova a
Kostelce na Hané zcela v duchu
fair play i korektních vztahů.
Vzájemný duel se tentokrát obešel bez hrubých faulů, červených
karet i zbytečných hádek a oba
rivalské tábory bez ohledu na
výsledek rozebíraly střetnutí po
jeho konci společně před halou
RG a ZŠ ve Studentské ulici.
„Tys nám dal, veteráne,“ naoko
vyčítala někdejší ikona Sokola

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
4. kolo: Sokol Telnice - SK Kuřim 22:22, Házená Legata
Hustopeče - Sokol Velké Meziříčí 32:18, TJ Jiskra Havlíčkův
Brod - Sokol Sokolnice 28:31, HK Ivančice - Tatran Bohunice
21:25 (10:14), Sokol II Prostějov - Sokol Kostelec na Hané
25:31 (10:16), SHC Maloměřice - Handball KP Brno „B“
25:25 (14:12)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4. kole
 Mužstvo
1. Hustopeče n.B.
2. Bohunice
3. V. Meziříčí
4. Brno „B“
5. Kuřim
6. Telnice
7. Sokolnice
8. Maloměřice
9. Kostelec n.H.
10. Ivančice
11. Prostějov
12. Havl.Brod

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

R
0
0
0
1
1
2
0
1
1
0
1
1

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

S
111:88
125:93
99:102
104:108
103:107
103:95
107:124
117:108
98:108
93:101
73:79 1
95:109

B
8
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

KAM NA házenou?
5. kolo, neděle 21. října, 15.00 hodin: Kostelec na Hané – Ivančice (sobota
20. 10., 14.00 hodin), Velké Meziříčí – Prostějov (sobota 20. 10., 15.00 hodin), Kuřim – Hustopeče, Sokolnice – Telnice (16.00), Brno B – Havlíčkův
Brod (sobota 20.10., 19.00), Bohunice – Maloměřice.

NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT

MŮŽETE I V PRÁCI

Máte možnost INZEROVAT I NA WEBU
TEL.: 733 325 041
inzerce

Volejbal
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Dlouhá volejbalová nuda končí, fanoušci zpět do hlediště!

„AGELKY“ OTEVŘOU NOVÝ EXTRALIGOVÝ ROČNÍK SE ŠTERNBERKEM

„Naším cílem je opět v tuzemsku dominovat,“ uvedl kouč Čada
Velice dlouhá bývá každoročně pauza mezi dvěma sezonami UNIQA extraligy žen ČR. Nejinak tomu bylo i letos, ovšem čekání na první mistrovský
zápas nového ročníku 2012-2013 už je přece jen
u konce. V úvodním kole nejvyšší tuzemské soutěže volejbalistky VK AGEL Prostějov přivítají na své
palubovce v Městské hale Sportcentrum DDM tým
TJ Sokol Šternberk. Premiéra vypukne ve čtvrtek
18. října od 17.00 hodin.
Prostějov/son
„Příprava začala již koncem července, takže celkově trvala hodně
dlouho. Pouze měsíc z této doby
jsme však trénovali v kompletním
složení a snažili se obměněné družstvo maximálně sehrát. Zdá se mi,
že v rámci možností už působíme
na hřišti dobře a věřím, že do prvních soutěžních utkání jdeme kva-

litně nachystaní,“ uvedl hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Z loňského kádru mu zůstaly
původně jen tři, po dodatečném
zpětném angažování Anny Velikiyové čtyři svěřenky. Naopak
přišlo hned devět nových tváří!
„Tým jsme omladili s výhledem
perspektivy do budoucna. To ale
neznamená, že by musel nutně být

Přehled vzájemných zápasů
Sezona 2009/2010
11. kolo extraligy (26. listopadu 2009): Prostějov – Šternberk 3:0 (19,
8, 14). 22. kolo extraligy (6. února 2010): Šternberk – Prostějov 1:3
(23, -14, -16, -7). Čtvrtfinále extraligy, první utkání (2. dubna 2010):
Prostějov – Šternberk 3:0 (9, 16, 17), druhé utkání (3. dubna 2010):
Prostějov – Šternberk 3:0 (16, 19, 14), třetí utkání (7. dubna 2010):
Šternberk – Prostějov 0:3 (-17, -16, -21).
Sezona 2011/2012
7. kolo extraligy (27. října 2011): Šternberk – Prostějov 0:3 (-12, -13,
-16). 16. kolo extraligy (14. ledna 2012): Prostějov – Šternberk 3:0
(12, 16, 10). Čtvrtfinále extraligy, první utkání (24. března 2012):
Prostějov – Šternberk 3:0 (9, 12, 14), druhé utkání (25. března 2012):
Prostějov – Šternberk 3:0 (23, 18, 14), třetí utkání (27. března 2012):
Šternberk – Prostějov 0:3 (-11, -21, -10).
Celková bilance: Prostějov – Šternberk 10:0 na zápasy (30:1 na sety).

slabší než předchozí výběr. Půjde
o to, jak nám to bude společně
klapat, klidně můžeme předvádět
velmi dobrý volejbal. V extralize
každopádně máme povinnost zase
obhájit titul, k tomu je potřeba získat další Český i Česko-slovenský
pohár,“ neskrýval Čada tradičně
vysoké ambice.
Vstupní překážkou je většinou
nenápadný Šternberk. „Dlouhodobě však funguje propojeně s UP
Olomouc a z této úzké spolupráce
těží. V létě solidně doplnil a zkonsolidoval kádr, klidně může atakovat střed tabulky. Zvlášť v prvním
střetnutí celé sezony nesmíme
takového soupeře ani trochu podcenit. Snad věrné fanoušky hned
potěšíme kvalitním výkonem i
jasným vítězstvím,“ přál si kouč
„Agelek“.
Prvním soupeřem tedy bude hanácký rival z nedalekého Šternberku. Vyšší cíle tohoto družstva
oproti osmé pozici z uplynulého
ročníku neskrývá předseda TJ
Sokol Šternberk Michal Oborný.
„Vrátila se blokařka Piňosová,
přičemž právě na bloku jsme měli
rezervy. Podařilo se nám i zprofesionalizovat realizační tým, když
se asistentkou hlavního trenéra
Radomila Juříka stala někdejší reprezentantka Jana Teplá, od jejíchž
zkušeností si hodně slibujeme. Jinak základ družstva zůstává stejný, stavět budeme opět na osvědčených oporách. Chtěli bychom
pokud možno dříve než posledně a

hlavně v poklidu postoupit do play
off a tím si také zajistit záchranu.
Pak se uvidí, jestli z toho bude
šesté, nebo třeba sedmé místo,“
plánoval Oborný.

Hned dva dny po vstupním duelu
se Šternberkem vycestují Prostějovanky ke střetnutí 2. kola UNIQA
extraligy do Ostravy, kde hrají
v sobotu 20. října od 17.00 hodin.

HRÁČSKÝ KÁDR VK AGEL PROSTĚJOV
smečařky
1
Andrea Kossányiová
Česko
1993
3
Juliana Gomesová
Brazílie
1986
4
Marina Miletičová
Chorvatsko 1983
5
Anna Velikiyová
blokařky
6
Cvetelina Žarková
Bulharsko
1986
9
Flávia de Assisová
Brazílie
1979
12
Veronika Hrončeková
Slovensko
1990
univerzálky
10
Solange Soaresová
Brazílie
1980
13
Saskia Hippeová
Německo
1991
nahrávačky
11
Michaela Jelínková
18
Pavla Vincourová
libero
7
Markéta Chlumská
2
Šárka Melichárková
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:

187 cm
182 cm
180 cm
187 cm
183 cm
190 cm
182 cm
186 cm

Česko
Česko

1985
1992

182 cm
185 cm

Česko
Česko

1982
1990

177 cm
183 cm

REALIZAČNÍ TÝM
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

Hráčská soupiska TJ Sokol Šternberk
blokařky: Kateřina Holásková (č. 1), Lucie
Piňosová (č. 3), Alexandra Sochorcová (č.
5); univerzálky: Zuzana Římská (č. 4);
nahrávačky: Michaela Rašková (č. 7), Martina
Dřímalová (č. 10); smečařky: Lenka Oborná (č.
8), Markéta Janečková (č. 9), Jana Vláčilová (č.
12); univerzálka: Simona Janečková (č. 15);
libero: Veronika Grofková (č. 14), Simona Hronová (č. 6)
Hlavní trenér: Radomil Juřík. Asistentka trenéra: Jana Teplá

„Oděvářky“ vstoupily do druhé ligy

podle očekávání průměrně

Prostějov/son - Částečná letní tech, a zvláště na podání, což vedpřestavba týmu volejbalistek TJ lo k zasloužené i cenné výhře nad
OP Prostějov měla zkraje nové favoritem.“
sezony předpokládaný dopad.
Bronzové družstvo z minulého Česká Třebová – OP Prostějov
3:0 (15, 24, 18)
ročníku 2. ligy žen, skupiny C
v šesti úvodních střetnutích jen
a 3:0 (20, 18, 22)
dvakrát zvítězilo a v průběžné Hodnocení trenéra Ladislava Syptabulce je šesté, pouhé dva bodíky ka: „Bylo to jako na houpačce,
od posledního místa. Na druhou střídali jsme horší pasáže s lepšími.
stranu však herně nepředvádí nic Těch slabých však bylo bohužel víc
a proto nastalo zklamání ze dvou
účastníka italské Serie A1 výrazně podniku. V pětisetové řeži přemoh- vyloženě špatného.
hladkých porážek. V trochu impropovzbudilo. Naopak Agelky těsně ly tým Bologne a v našlapané konLanškroun – OP Prostějov
vizované sestavě jsme doplatili na
ztracený závěr srazil dolů, druhá kurenci, jež do San Rema dorazila,
0:3 (-22, -23, -22)
problémy se servisem i přihrávkou.“
sada se jim poté vůbec nepovedla. obsadily třetí pozici.
a 3:1 (25, -24, 20, 21)
Až v prostřídaném složení šampi- Obě družstva se střetla už podruhé
Hodnocení trenéra Ladislava Syp- Do soutěže v dresu oděvářek zatím
ónky ČR zabraly, ovšem zlepšení během tří dnů, tentokrát v souboji
ka: „Oba zápasy byly velmi vyrov- zasáhly nahrávačky Dočkalová,
během třetího dějství nedokázaly o bronz. Začátek duelu patřil jed- nané, rozhodovalo vždy pár míčů Jančíková a Klhůfková, blokařky
udržet ve čtvrtém a zápas celkově noznačně souboru z tradičně silné v koncovkách jednotlivých setů. Ty Kučerová, Skopalová a Brablecovolejbalové země, Bologna vedla jsme v úvodním duelu lépe zvládali vá, smečařky K. Korhoňová a B.
prohrály.
již 2:0 na sety. Po četných střídáních my, naopak v odvetě domácí. Tím Korhoňová, univerzálka Veselá a
O třetí místo
se však Hanačky přece jen chytily a pádem se zrodila spravedlivá dělba libera Žlebková s Navrátilovou.
bojovností nakonec těžký mač obrá- bodů.“
„Sezonu jsme zahájili vcelku podle
Idea Volley Bologna
tily ve svůj prospěch.
předpokladů, jen to chtělo aspoň
VK Prostějov
OP Prostějov – Přerov B
Vystoupení na Apeninském polonějaké body z Třebové. Jinak věřím,
2:3 (17, 21, -22, -21, -11)
0:3 (-21, -21, -20)
ostrově tak završily s bilancí dvou
že z průměru časem vyskočíme alespoň trochu výš jak volejbalově, tak
a 3:1 (17, 25, -19, 17)
Sestava: Vincourová, Assis, Go- vítězství a jedné porážky, což při vymes, Soares, Hrončeková, Miletič, soké kvalitě protivníků není vůbec Hodnocení trenéra Ladislava Syp- výsledkově,“ připojil kouč žen TJ
libero Chlumská – Jelínková, Hip- špatné. Pozitivní je hlavně samotný ka: „V prvním utkání holky působi- OP Sypko.
pe, Velikiy, Kossányiová, Žarkova. fakt, že mohly v krátkém sledu ab- ly ustrašeně a proti soupeři, kterého Po nadcházející pauze čeká jeho
jsme dlouho neporazili, podal celý svěřenky další dvojutkání v sosolvovat tři tak špičkové zápasy.
Trenér: Miroslav Čada.
Náročné a dramatické utkání se Celkový triumf si ze San Rema od- mančaft slabší výkon. Naštěstí bě- botu 27. října doma proti Litovli
šťastným koncem sehrály naše vo- vezlo Giaveno díky finálové výhře hem druhého vzájemného souboje (10.00 a 14.00 hodin, Letní hala
děvčata přidala ve všech činnos- TK Plus v Kostelecké ulici).
lejbalistky na závěr mezinárodního 3:2 nad Cannes.

Foto: www.vkprostejov.cz

VOLEJBALISTKY SKONČILY NA TURNAJI V SAN REMU TŘETÍ
Prostějov/son - Generálka žen VK AGEL Prostějov na
start soutěžního ročníku 2012/13 sice neskončila turnajovým triumfem, ale splnila hlavní účel. Na mezinárodní
přípravné akci v San Remu naše volejbalistky absolvovaly tři velmi kvalitní zápasy a do nové sezony půjdou
dobře nachystané. Z Itálie přitom vezou třetí příčku.

První kolo
Idea Volley Bologna
VKProstějov
1:3 (21, -19, -17, -23)
Sestava: Vincourová, de Assis,
Gomes, Soares, Žarkova, Miletič, libero Chlumská – Velikiy.
Trenér: Miroslav Čada.
Závěr náročného pátečního dne
zvládly české mistryně výsledkově úspěšně. Po leteckém i
autobusovém přesunu do dějiště
turnaje vyhrály večerní duel 1.
kola nad Bolognou a pro sobotní
semifinále si zajistily papírově
schůdnějšího soupeře.
V úvodním setu se Agelky ještě
sžívaly s prostředím a hledaly po-

hodu, takže hra patřila účastnicím
Serie A1, tedy nejvyšší soutěže
v Itálii. Od druhé sady však Hanačky zabraly a zlepšeným výkonem otočily vývoj střetnutí. Ve
čtvrtém dějství to byl sice těžký
boj, ale s vítězným koncem pro
Prostějov.
„Utkání neslo všechny znaky přípravy, výkonem nejvíc uspokojila
smečařka Juliana Gomes,“ stručně
zhodnotil sportovní ředitel VK
Peter Goga, spokojený hlavně
s bezproblémovým přesunem na
Apeninský poloostrov.
Jelikož v zahajovacím střetnutí favorizované Cannes zdolalo celek
Giavena 3:0, šly naše ženy v semifinálovém mači právě na další
italský klub.

Během italského klání Prostějovanky narazily výhradně
na domácí týmy, dvakrát vyhrály a jednou podlehly
Semifinále
Cuatto Volley Giaveno
VK Prostějov
3:1 (25, 16, -21, -18)

Sestava: Jelínková, Hrončeková,
Gomes, Hippe, Assis, Velikiy, libero Chlumská – Vincourová, Soares,
Žarkova, Miletič, Kossányiová.
Trenér: Miroslav Čada.
Na očekávaný souboj dvou účastníků evropské Ligy mistryň ve
finále Memoriálu Dada Tessitoreho nedošlo. Zatímco francouzské
Cannes do boje o trofej postoupilo
zdoláním Bologne, naše volejbalistky ve druhém semifinále nestačily na Giaveno a musely se spokojit s duelem o bronz.
Celé sobotní střetnutí hodně ovlivnil
hned první set. Byl vyrovnaný a rozhodla jej dramatická koncovka, což

Los UNIQA extraligy ČR ve volejbalu žen 2012/13
1. kolo (čtvrtek 18. října, 17.00 hodin):
VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk, SK UP Olomouc – VK Královo Pole
Brno, TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Ostrava, Přerovský volejbalový klub Precheza –
Volleyball club Slavia Praha (18.00), PVK
Olymp Praha – VK SG Brno (19. října).
2. kolo (sobota 20. října, 17.00 hodin):
Ostrava – Prostějov, Slavia Praha – SG
Brno, Šternberk – Olymp Praha, KP Brno –
Frýdek-Místek (18.00), Přerov – Olomouc
(18.00).
3. kolo (sobota 27. října, 17.00 hodin):
Prostějov – KP Brno, Olomouc – Slavia
Praha, Frýdek-Místek – Přerov, Olymp
Praha – Ostrava, SG Brno – Šternberk (17.
října).
4. kolo (čtvrtek 1. listopadu, 17.00 hodin):
Přerov – Prostějov (18.00), Ostrava – SG
Brno, Slavia Praha – Šternberk (18.00), Olomouc – Frýdek-Místek (8. listopadu), KP
Brno – Olymp Praha (8. listopadu, 18.00).

Brno – Šternberk (18.30), Slavia Praha – Ostrava (19.00).

13. kolo (sobota 8. prosince, 17.00 hodin):
Prostějov – Přerov, Šternberk – Slavia
7. kolo (čtvrtek 15. listopadu, 17.00 hodin): Praha, SG Brno – Ostrava, Olymp Praha –
Prostějov – Slavia Praha (16. listopadu), KP Brno, Frýdek-Místek – Olomouc.
Olymp Praha – Frýdek-Místek, SG Brno –
Olomouc, Šternberk – Přerov, Ostrava – KP 14. kolo (sobota 15. prosince, 17.00 hodin):
Olomouc – Prostějov (14. prosince), KP
Brno.
Brno – SG Brno (13. listopadu), Ostrava –
8. kolo (sobota 17. listopadu, 17.00 hodin): Šternberk, Přerov – Olymp Praha (18.00),
Prostějov – Olymp Praha, Šternberk – Slavia Praha – Frýdek-Místek (18.30).
Olomouc, Frýdek-Místek – SG Brno, Přerov
– Ostrava (19.00), Slavia Praha – KP Brno 15. kolo (sobota 22. prosince, 17.00 hodin):
Prostějov – Frýdek-Místek, Ostrava –
(18. listopadu, 19.30).
Slavia Praha, Šternberk – KP Brno, Olymp
9. kolo (sobota 24. listopadu, 17.00 hodin): Praha – Olomouc, SG Brno – Přerov (11.
SG Brno – Prostějov, Olymp Praha – Slavia prosince).
Praha, Šternberk – Frýdek-Místek, Ostrava –
16. kolo (sobota 12. ledna, 17.00 hodin):
Olomouc, KP Brno – Přerov.
Slavia Praha – Prostějov (18.30), Frýdek10. kolo (čtvrtek 29. listopadu, 17.00 hodin): -Místek – Olymp Praha, Olomouc – SG Brno,
Šternberk – Prostějov, Slavia Praha – Pře- Přerov – Šternberk (18.00), KP Brno – Ostrava
rov, Ostrava – Frýdek-Místek, SG Brno – (18.00).
Olymp Praha, KP Brno – Olomouc (18.00).
17. kolo (sobota 19. ledna, 17.00 hodin):
11. kolo (sobota 1. prosince, 17.00 hodin): Olymp Praha – Prostějov, Olomouc –
Prostějov – Ostrava, SG Brno – Slavia Pra- Šternberk, Ostrava – Přerov, SG Brno –
ha, Olymp Praha – Šternberk, Frýdek-Mís- Frýdek-Místek, KP Brno – Slavia Praha
(18.00).
tek – KP Brno, Olomouc – Přerov.

Extraligové mládežnice VK se trápily,

ale kadetky aspoň bodovaly
Prostějovské volejbalové naděje v nejvyšších soutěžích ČR zatím nepředvádí nijak
vrcholné výkony. Ve 2. dvoukole extraligy
to moc nešlo juniorkám v Ostravě ani kadetkám na hřišti Frýdku-Místku, avšak druhý
jmenovaný tým přesto vydatně bodoval a
vede průběžnou tabulku skupiny B. Naopak
juniorské Agelky oba duely na severu
Moravy prohrály a jsou poslední, byť těsně.

Juniorky
TJ Ostrava – VK Prostějov
3:1 (-23, 13, 18, 25)
a 3:0 (21,18, 21)

Sestava: Gogová, Lakomá, Missottenová, Růžičková, Chludová, Kolderová, libero Uličná – Koblerová,
Adamčíková, Křičková.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
5. kolo (sobota 3. listopadu, 17.00 hodin):
„U nejvíc vytížených hráček se projevila únava ze zbytečně dlouhých sobotních zápasů kadetek ve Frýdku,
Prostějov – Olomouc, Frýdek-Místek – Slaodkud jsme se vrátili až v deset hodin večer. Mančaft
via Praha, Olymp Praha – Přerov, Šternberk
18. kolo (sobota 26. ledna, 17.00 hodin):
v prvním zápase dostatečně nenakopl ani těsně získa– Ostrava, SG Brno – KP Brno (2. listopadu). 12. kolo (čtvrtek 6. prosince, 17.00 hodin):
KP Brno – Prostějov (18.00), Slavia Praha Prostějov – SG Brno, Slavia Praha – ný úvodní set, naopak od druhé sady nastal kolaps na
6. kolo (sobota 10. listopadu, 17.00 hodin): – Olomouc, Ostrava – Olymp Praha, Štern- Olymp Praha, Frýdek-Místek – Šternberk, přihrávce. Nefungovala ani obrana a další základní věci,
Frýdek-Místek – Prostějov, Olomouc – berk – SG Brno, Přerov – Frýdek-Místek Olomouc – Ostrava, Přerov – KP Brno holky dělaly školácké chyby včetně taktických. Vyvr(18.00).
cholení přišlo v závěru čtvrtého setu, kdy jsme z dobře
Olymp Praha, Přerov – SG Brno (18.00), KP (18.00).

rozehraných výměn neproměnili vinou vlastních hrubek
hned čtyři setboly za sebou. Odveta byla z naší strany
celkově lepší a vyrovnanější, jenže jsme stejně podlehli
0:3. Přidala se trocha smůly a na první pohled jasná porážka byla na světě.

Kadetky
Sokol Frýdek-Místek
VK Prostějov
2:3 (-23, 19, 22,-14, -11)
a 1:3 (25, -16, -12,-10)
Sestava: Gogová, Lakomá, Adamčíková, Stavinohová,
Chludová, Přibylová, libero Kratochvílová – Koblerová,
Meidlová, Jetelová.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„V prvním střetnutí jsme podali špatný a nekoncentrovaný výkon bez jistoty i plnění úkolů, naopak
se spoustou chyb. Po snadném začátku asi došlo
k uspokojení, navíc vnitřně tým ještě nešlape. Pomohl až důrazný pohovor mimo tělocvičnu po
třetím setu, kdy jsem děvčata vzal ven na vzduch.
Zbytek utkání pak byl z naší strany mnohem lepší a
vedl k otočení vývoje. V odvetě jsme sice zbytečně
ztratili vstupní sadu, ale potom znovu došlo k obratu
až směrem k hladšímu vítězství. Přesto nejsem spokojený, neboť jsme soupeře po volejbalové stránce
jasně převyšovali a měli dvakrát vyhrát zcela jednoznačně, nikoliv po takovém trápení.“

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. října 2012

MICHAL ČERNÝ: „Naší lajně to zatím šlape výborně!“
Prostějov - Nejproduktivnější útočná řada druholigové skupiny Východ v probíhajícím ročníku 2012-2013?
Jednoznačně prostějovská formace Michal Černý, David
Šebek, David Zachar! Pravidelně v každém střetnutí ničí
obrany protivníků, v sobotu zařídila všechny tři góly do sítě
Vsetína. Hru bezvadně fungující trojky přitom řídí devětatřicetiletý veterán Michal Černý, který na ledě řádí jako
zamlada a se třinácti kanadskými body (6+7) vede nejen
žebříček Jestřábů, ale celé soutěže! Bezprostředně po
skolení Valachů poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Marek Sonnevend
Jak si užíváte báječně rozjetou sezonu?
„Naší lajně to zatím šlape, body
přibývají. A kdyby mi je David
Šebek nebral, mohl jsem jich mít
ještě víc. On si je do statistik píše,
jak chce... (směje se na procházejícího parťáka) Hlavní je, že nám
to společně jde. Mančaftu se taky

docela daří, ale pořád máme problémy s bráněním. Hru dozadu
potřebujeme zlepšit.“
Čím to, že se vaší formaci
tak daří? Funguje mezi
vámi herní chemie?
„Já do toho dávám hlavu, myšlenku
a oba Davidové jsou výborní bruslaři. Oni to objezdí a vybojují puky,
já si vždycky najdu nějaké místo,
dostanu puk nebo jim ho vrátím a

Forvard s přezdívkou „Benzín“ vede kanadské bodování
celé soutěže, ale nabádá ke zlepšení týmové defenzivy

takhle dáváme hodně gólů. Samozřejmě jsme za to moc rádi a doufáme, že podobně budeme pokračovat
celou sezonu. Nesmím přitom zapomenout na beky, kteří naší souhře
pomáhají zezadu, oni též zaslouží
pochvalu.“
Mluvil jste o nutnosti zkvalitnění defenzivy. Fungovala
dnes vzhledem k čistému kontu
dobře?
„Vždycky si říkáme, že je potřeba
dávat větší pozor na hru dozadu,
jenže pak stejně pokaždé děláme
vyloženě dětské chyby. Takových se
dopouštíme snad jedině my. Kluci
si to prostě musí srovnat v hlavách,
že současný hokej se hraje jinak,
bez zbytečného vymýšlení, z čehož
pramení časté hrubky. Trenér to opakuje každý zápas, bohužel chyby

Malá kopaná: Inzultace

hráče ukončila zápas

Prostějov/jp – Třetím turnajem v I. okresní lize pokračovala soutěž v malé
kopané. Na umělce bývalé
ZŠ Husova se proti sobě
postavila celkem čtyři
mužstva. Ovšem ani v této
odnoži fotbalu se to občas
neobejde bez nějakého
toho karambolu.
Vše spělo k pohodovému
průběhu dalšího turnaje, hrál se poslední, čtvrtý
zápas dne mezi celky SK
Griffins 98 Prostějov a
Ariston Prostějov. Skóre se
měnilo jako na houpačce,
ale nejenom skóre. Také
faulů přibývalo, zejména

pak úmyslné provokace a
napadání od hráče Aristonu
Marka Chmelaře. Ten byl
také několikrát napomínán
rozhodčím, ale očividně si
z toho velkou hlavu nedělal. Za rozhodnutého stavu,
pár minut před koncem, se
slovně a fyzicky pustil do
protihráče, čímž vznikla potyčka většiny zúčastněných.
Konec všemu dala až inzultace zmiňovaného hráče a
na přání vedoucího týmu
Griffinů byl zápas ukončen.
O výsledku tak bude muset
rozhodnout až STK + DK.
Paradoxem toho všeho je,
že celá situace byla hlášena

i na prostějovském oddělení
Policie ČR hráčem Markem Chmelařem, viníkem
celého incidentu, jenž si
údajně odnesl zlomený nos.
Na konečné rozhodnutí si
tedy budeme muset ještě
počkat. „Nevím, co to do
něj vjelo. Hrajeme fotbal,
ale soupeř úmyslně napadá hráče, kteří hrají fotbal
na vyšší úrovni a jdou si
zahrát s kamarády malou
kopanou. Pak někomu rupne v hlavě a je po fotbale,“
svěřil se s bezprostředními
pocity vedoucí týmu SK
Griffins 98 Martin Popelka.

přicházejí stále dokola. Projevuje se,
jak citelně chybí ti čtyři borci na hostování z Olomouce. S nimi v sestavě
by naše hra dozadu vypadala podle
mě o poznání lépe.“
Pomohl výrazně ke zdolání
VHK skvělý výkon mladého
gólmana Lukáše Vydržela?
„Samozřejmě. Vychytal několik vyložených šancí, což mužstvu vždy
pomůže. Nechci přitom nic svádět
na Adama Vrbu, který předtím taky
chytal dobře, ale jako mančaft jsme
mu často vůbec nepomohli. ´Vydra´
teď chytil svou příležitost za pačesy
a uvidíme, nakolik se mu bude dařit
dál. Důležité je, že jsou s Adamem
kamarádi a jeden druhému pomáhají. Takhle by měla fungovat každá
brankářská dvojice, aby hlavně šlapal celý tým.“

Máte patnáct bodů z jednadvaceti možných. Očekával
jste tak výborný zisk s ohledem
na velké oslabení kádru?
(Než mohl Benzín odpovědět,
přiřítil se spoluhráč Zdeněk Novosad a s tradičním úsměvem
od ucha k uchu prohlásil: Tohle
je mistr světa v čekání! Vzápětí
mohlo interview pokračovat.)
„Abych pravdu řekl, tolik bodů
na našem kontě jsem fakt nečekal!
Beru to jako příjemné překvapení,
navíc jsme tři zbytečně ztratili v
Novém Jičíně. Mohlo to být ještě
lepší. Z dosavadních soupeřů nás
zatím přehrál jen Přerov a Havířov, i když AZ jsme se štěstím
udolali. Všechny ostatní celky
byly hratelné a věřím, že je můžeme i dál porážet.“

Prostějovští kulečníkáři
pořádají Mistrovství ČR
Od soboty 20. do neděle 21.října bude v klubu SPRESO Prostějov probíhat Mistrovství ČR v karambolovém kulečníku.
Do hlavní soutěže se nominovalo osm nejlepších hráčů z celé
ČR. V sobotu od 10.00 hodin budou probíhat utkání ve čtvrtfinálových skupinách. V neděli od 10.00 pak semifinále a finále. Největším magnetem bude určitě účast druhého hráče
evropského žebříčku v technických disciplínách Marka Fause z Prahy.
Partneři kulečníkového oddílu

Extraliga dorostu
Prostějov – Č. Budějovice
27:6 (15:2)

Sestava SK RG: Vyroubal 7,
Havlová 5, T. Marek 4 (31. Šnajdr 2), M. Marek 4, Francová 2,
Lorencová 2, Křížková 1, Galíček
(31. Rieger, 45. Štefák).

Rieger), M. Marek 1 (38. Štefák),
Křížková 1, Lorencová.
Mladí Hanáci patří v letošní sezoně nejvyšší české soutěže k hlavním favoritům na titul, což proti
papírově slabším Jihočechům stoProstějov – Č.Budějovice
procentně potvrdili. Se soupeřem
26:4 (11:2)
si pohrávali jako hladová kočka
Sestava SK RG: Vyroubal 10, s unavenou myší navzdory tomu,
Havlová 6, T. Marek 3 (38. Šnaj- že zkoušeli různé herní varianty a
dr 1), Francová 2, Galíček 2 (45. protáčeli sestavu. Hosté přesto ne-

měli žádnou šanci a prostějovské
dorostence mnoho nedělilo od alespoň jednoho pokoření magické
hranice třiceti nastřílených košů.

věkové kategorie a současné
družstvo minižactva SK RG
tudíž musí postupně sbírat zkušenosti. V úvodním ligovém
turnaji na náchodské palubovLiga minižáků
ce to bylo za cenu dvou vysokých porážek, do budoucna by
Kutná Hora – Prostějov 18:0, měly jít výkony mladičkého
Náchod – Prostějov 17:4.
kolektivu nahoru. A společně
Všechny hlavní opory loň- s tím se určitě dostaví i přízniského výběru odešly do vyšší vější výsledky.

Nikase zastavila díra v trati, Mandarina znechutil špatný start
Velká pardubická koním z
Prostějovska bohužel nevyšla.
Mandarino byl dokonce v jejím
průběhu zadržen. „Vůbec mu
nevyšel start závodu. Přitom
je to kůň, kterému nevyhovuje
útočit zezadu, potřebuje být
přímo v centru dění. Mandarino byl samotným průběhem
závodu natolik znechucen, že
už se mu nechtělo dál bojovat
a byl zadržen,” popsal Stanislav Popelka. Jiné to bylo

u loňského vítěze prestižní
Ceny Labe Nikase. Ten byl
bez problémů schopen zvládat
vražedné tempo, které hned
od začátku nastavila pozdější
vítězka Orphee des Blins. Do
dvou třetin náročné tratě se
držel mezi první pěticí koní.
Pak však přišla neuvěřitelná
smůla, kterou nezaznamenaly
ani kamery České televize. „Při
cválání po rovině Nikas šlápl
do nějaké díry na trati, škobrtl
a vyhodil svého žokeje Petra
Tůmu ze sedla. Byla to velká
škoda, do té doby si vedl více
než dobře,” prozradil nám Stan-

islav Popelka s tím, že kůň je
zcela v pořádku. „Pokud bude
zdravý, chceme s ním na Velkou pardubickou i příští rok. Co
se týče dosud velmi úspěšného
Mandarina, tak u něj možná
budeme zvažovat i ukončení
jeho sportovní kariéry. Rozhodneme se podle toho, jakou bude
mít chuť do dalšího tréninku,”
naznačil trenér další osud
obou špičkových koní. Sobotní odpoledne v Pardubicích
však nebylo pouze o hlavním
závodě. A právě v rámcových
dostizích byli Popelkovi koně
velmi úspěšní. Radost trenérovi

aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
4
Dobří bobři Olomouc
4
Hanácká šipka Olomouc
4
Vetřelci Prostějov
4
Pitbulls Prostějov

udělal především Čáriray, který
dokázal zvítězit v Křišťálovém
poháru. „Jeho triumf na
proutěných překážkách byl
naprosto jednoznačný. Přitom
ještě donedávna běhal rovinové
dostihy. Do budoucna bychom
jej rádi připravovali na klasickou steeplechase,” dodal trenér,
který se těšil i z druhého místa
Borderlanda v Memoriálu kapitána Poplera. „Na to, že nemá
moc zkušeností, podal opravdu
skvělý výkon. Moc nechybělo a
i on bral vítězství,” chválil svého svěřence Popelka. Poslední
zástupkyní našeho regionu byla

v sobotu v Pardubicích klisna
Godea, ta se však v Ceně Labe
letos prosadit nedokázala. Pozitvní však byl určitě fakt, že
všech pět koní se v sobotu z
východních Čech do stáje mezi
Hvozdem, Ludmírovem a Ponikví vracelo zdravých. „Velká
pardubická je určitě vrcholem našeho celoročního úsilí,
nicméně dostihová sezona je v
plné proudu a nás čeká spousta
dalších závodů. Třeba hned v
neděli brzy ráno jsem s jedním
koněm vyrazil na závodiště do
Slušovic,” uzavřel Stanislav
Popelka.

Karel Böhm se stal mistrem republiky v terénní lukostřelbě

Hosté
Miagi Mohelnice
Zavadila o jedličku Čechovice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Atlant Olomouc

BD BH LD LH
10
9
26
24
3
15
12
32
13
5
28
12
přeloženo na 18.1.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým



Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1 Atlant Olomouc

3

2

1

0

0

0

0

33:22

75:51

8

2 Miagi Mohelnice

3

2

0

0

1

0

0

34:21

77:58

7

3 Dobří bobři Olomouc

4

1

2

0

0

1

0

43:31

106:78

7

4 Vetřelci Prostějov

4

2

0

0

1

1

0

39:34

89:84

7

5 Pitbulls Prostějov

3

2

0

0

0

1

0

30:24

74:65

6

6 Sportingbet.cz Olomouc

3

2

0

0

0

1

0

29:25

68:62

6

7 Zavadila o jedl.Čechovice

3

1

0

0

1

1

0

30:25

68:64

4

8 Poslanci Bělkovice-Lašťany

3

0

0

0

0

3

0

18:36

46:80

0

9 Hanácká šipka Olomouc

4

0

0

0

0

4

0

17:55

54:115

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
4
4
4
4
4
4

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

Hosté
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Asi Prostějov
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov

BD BH LD LH
15
3
31 7
15
3
30 12
8
10 21 23
neznámo v době uzávěrky
7
11 17 23
přeloženo na 14.10.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Korfbalový dorost smetl Budějovice, minižáci se zatím učí
Vedle seniorského A-týmu, který senzačně porazil úřadující
mistry ČR, zahájily nový soutěžní ročník také mládežnické
týmy korfbalového oddílu SK
RG Prostějov.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Legy

BO

1 Darts Club Držovice

Kol V VP R PP P K Skóre
4

4

0

0

0

0

0

58:14

118:47

12

2 Berini Ivanovice na Hané

3

2

1

0

0

0

0

38:17

83:39

8

3 O tečku Prostějov

4

2

1

0

0

1

0

35:38

83:92

8

4 Orli Kojetín

4

2

0

0

1

1

0

42:31

90:82

7

5 Jiřina Black Bears Prostějov

3

2

0

0

0

1

0

30:24

70:57

6

6 Mexičani Čelčice

4

2

0

0

0

2

0

31:41

79:96

6

7 KRLEŠ Kralice na Hané

4

1

0

0

1

2

0

26:47

69:105

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 Seniors Hamry

4

1

0

0

0

3

0

26:46

64:101

3

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

4

1

0

0

0

3

0

24:48

62:106

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
4 Fénix Prostějov
Němčická střela
4 Skalní Na Nové Doloplazy U Žida Ivanovice na Hané
4 ŠK Brablenci Kojetín
Capa team U Jedličky Čechovice
4 Hroši od Jedličky Čechovice Věčná žízeň Ivanovice na Hané
4 Žabáci Ivanovice na Hané Soběsuky 49

BD BH LD LH
12 6 26
17
6 12 18
27
14 4 30
12
přeloženo na 20.10.2012
přeloženo na 17.11.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 Fénix Prostějov

4

4

0

0

0

0

0

46:26

101:71

12

2 ŠK Brablenci Kojetín

4

3

1

0

0

0

0

51:22

116:60

11

3 Twister Kroměříž

3

2

0

0

1

0

0

41:14

90:43

7

4 Němčická střela

4

1

1

0

0

2

0

31:42

79:99

5

5 Capa team U Jedli. Čechovice

4

1

0

0

1

2

0

30:43

75:101

4



Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

6 Hroši od Jedličky Čechovice

3

1

0

0

0

2

0

31:23

73:63

3

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

2

1

0

0

0

1

0

17:19

44:50

3

8 Soběsuky 49

2

1

0

0

0

1

0

15:21

37:49

3

9 U Žida Ivanovice na Hané

3

1

0

0

0

2

0

22:32

65:78

3

10 Skalní Na Nové Doloplazy

2

0

0

0

0

2

0

12:24

32:57

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

Kostelecký závodník vylepšil druhé místo z kvalifikace a slaví titul

Plzeň, Kostelec na Hané/jim
- Do mužské eliminace vstupoval Karel Böhm s nástřelem
313 bodů ze druhé pozice a postup mezi osm i čtyři nejlepší si
s přehledem pohlídal prvním a
druhým nejvyšším skóre. V se-

mifinále bylo jeho 47 bodů opět
nejlepších a ve finále vyzrál na
Štěpána Vlčka ze Startu Praha
po napínavém souboji 45:44!
V ženské kategorii se sešlo méně
početné startovní pole. Hana
Majarová zvládla s převahou
kvalifikaci i střetnutí čtyř nejlepších, finále jí už tolik nevyšlo. Se ziskem 44 bodů na Janu

Bednářovou z Mariánských Hor
nestačila a brala stříbro. Těsně
pod stupni pak skončila Zdeňka Hegedüsová z Kostelce na
Hané, třetí po kvalifikaci. Start
mezi seniory proměnil ve stříbro rovněž prostějovský Zdeněk
Zapletal. Z kvalifikace postoupil
díky rovným 250 bodům jako
třetí, v semifinálové skupině

U Matesa budou opět létat šipky…
Prostějov/red -Podzim zaklepal hlasitě na dveře a ty tam
jsou doby sluníčka a posezení na zahrádce. Vracíme se
z dovolených a pomalu upadáme do zažitého monotóního rytmu. Nejinak je tomu
i s hráči moderních elektronických šipek. Kola a jiné
sportovní náčiní postupně
ukládají k zimnímu spánku
a vrací se před šipkové terče

trénovat, aby při ligových
zápasech či turnajích navázali svými výkony na jarní
úspěchy. Pokud máte pocit,
že píši právě o Vás, dovolím
si Vám nabídnout výbornou
příležitost k tréninku formou
účasti v nové šipkařské sérii
pořádané hostincem U Matesa v Prostějově, která se
koná každý čtvrtek od 18.00
hodin. Každý turnaj se hraje

o věcné ceny, turnaj řídí delegovaný rozhodčí s licencí
UŠO a o veškerém dění Vás
bude informovat generální
mediální partner této série Prostějovský Večerník. Více
informací naleznete na www.
sipky.org www.cds-sipky.cz
a Facebooku /Českomoravský šipkový svaz/. Začínáme
tento týden a už teď se na
Vás těšíme!!!

si polepšil na postupové druhé
místo a v závěrečném duelu pak
o pět bodů prohrál s Jaroslavem
Suchým ze Startu Praha.
Juniorů se na startu závodu sešla
pouze čtveřice, mezi nimi i Miroslav Hudec z TJ OP Prostějov.
Kvalifikaci zvládl v druhém nejkvalitnějším výkonu 277 bodů,
semifinále se mu však o fous

nevyvedlo, ale bronz si vzít nenechal. Duel nad Lukášem Hádkem z Plzně ovládl poměrem
46:27 a skončil třetí. Mimo medaile se pak umístil prostějovský
Pavel Zapletal na sedmém místě
v reflexním luku kadetů a třináctý Petr Musil v kladkovém luku
mužů.

POZVÁNKA
Okresní komise futsalu v Prostějově si dovoluje pozvat vedoucí
popř. zástupce všech týmů na úvodní schůzi sezony 2012/2013, na
které se bude projednávat:
Příprava sezony 2012/2013 v soutěžích futsalu okresu Prostějov.
Rozlosování soutěží 1. a 2.třídy okresu Prostějov. Rozpočet soutěže. Diskuse, různé.
Termín schůze: čtvrtek 18.října. 2012 v 18.30 hodin
zasedací místnost OFS Prostějov, Za Místním nádražím, Prostějov.
Je nanejvýš nutné, aby se na této schůzce zúčastnili zástupci všech
mužstev, která chtějí hrát futsal na Prostějovsku , protože z počtu
týmů vychází hrací systém, rozpočet aj..
Mužstva, která po minulé sezoně 2011/12 zvažují svou další účast
v soutěžích futsalu, prosím o sdělení konečného stanoviska za tým
obratem, nejpozději však do středy 17.10.2012 na níže uvedené telefonní číslo popř. e-mail.

MALÁ KOPANÁ
Výsledky a tabulky soutěží na Prostějovska
1. okresní liga mužů 2012/13
Třetí kolo – hřiště Vrbátky: MK Brodek u Prostějova – SK Chaloupka Prostějov 2:5, DD Sport Dubany – Brodek u PV 9:1, Chaloupka
PV – Sokol Dubany 5:3, S. Dubany – DD Dubany 2:7. Rozhodčí
Krátký a Čuba. Hřiště Husovo náměstí, Prostějov: SK Amatér 1993
Hluchov – SK Tomek Dobrochov 0:4, A. Hluchov – Ariston Prostějov 4:9, SK Griffins 98 Prostějov – Dobrochov 5:2, Griffins PV
– Ariston PV 6:4. Rozhodčí Lízna a Kučera.
1. Chaloupka PV
5
1
0
38:15
16
2. DD Dubany
4
2
0
35:16
14
3. Griffins PV
3
0
3
31:31
9
4. Dobrochov
3
0
3
16:17
9
5. Brodek u PV
3
0
3
23:26
9
6. S. Dubany
3
0
3
21:26
9
7. Ariston PV
1
0
5
19:25
3
8. A. Hluchov
0
1
5
15:42
1
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.
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INZERCE

„Bez fotbalu bych

nemohla být, je to můj život!“
Prostějov/jp - Ať už jde o malou kopanou, futsal nebo velké soutěže, přístup k ženské kopané se v České republice
začíná pomalu podobat situaci v Západní Evropě či Americe. Fotbal už není jen pro chlapce. Vznikají i týmy, které
si budoucí talenty vychovávají i z malých holčiček.
Je pátek odpoledne, na kosteleckém hřišti organizovaně pobíhá parta s fotbalovými míči. Na tom by nebylo nic zvláštního, dokud člověk nepřijde blíž a neprohlédne si samotné

osazenstvo. Ženy kličkující s míčem u nohy jsou pro někoho
pořád fantaskní představou. Poslední dobou se však stále více
dívek a žen k tomuto „chlapskému“ sportu obrací. Co je láká
na pobíhání po hřišti v kopačkách? Nejen o této tématice jsme
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník vyzpovídali nejlepší
hráčku a kapitánku FC Kostelce na Hané Lucii Tomešovou...
INTERVIEW VÁM PŘINESEME JIŽ V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ!

INZERCE

Seznamte rodinu s vozem,
který je pro ni jako stvořený.
Nový vůz ŠKODA Rapid již brzy
v naší nabídce!
Přijďte se podívat na zcela nový model
ŠKODA Rapid. Ochotně vám představíme
velkorysý prostor a chytrá řešení,
která určitě nadchnou i vaši rodinu.
Více informací najdete také na
www.skoda-auto.cz.

20. října 2012
Den, kdy ho představíte rodině

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz
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