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BOŽENU SEKANINOVOU,

Určice, Prostějov, Olomouc/mik, jp

Má to! Božena Sekaninová může slavit. Jako vůbec
první politik obhájil na Prostějovsku senátorský post.
Foto: Martin Zaoral
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Podrobné zpravodajství z průběhu a kompletní
Podrobn
výsledky druhého kola senátních voleb, bezprostřední rozhovory
roz
se staronovou senátorkou i poraženým m
mužem, aktuality z jednání po krajských
volbách o nové vládě i analýzy, komentáře a
ohlasy
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Celé Určice se ponořily do černého
smutku. Dobrovolně z tohoto světa
totiž odešel tady všem dobře známý
a velmi oblíbený Tomáš M. Ve svých
teprve osmadvaceti letech se rozhodl
k sebevraždě. Jeho tělo s prostřelenou hlavou našli v noci ze středy na
čtvrtek na poli u televizního vysílače u
Dobrochova! Na celém neštěstí je neuvěřitelné to, že mladík z Určic hrůzný
čin plánoval dlouho dopředu. Několik
dní před smrtí napsal dopis lékařům
s jasným vzkazem: MÉ ORGÁNY
ROZDEJTE! více čtěte na straně 6

Opustil tento svět. Tomáš M. z Určic měl rád lidi a pro ostatní by se rozdal.
Měl ale také svůj vlastní svět, do kterého občas nikoho nepouštěl. Vzal si
život, aby díky svým orgánům zachránil jiné.
Foto: archiv Pavly Pitnerové

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hlava kance!
Ve středu po deváté hodině
ranní čekala na ženu neobvyklá podívaná. V oblasti Družstevní ulice ležela u stromu
v trávě hlava divočáka. Kdo ji
zde odložil, se vypátrat nezdařilo. Strážníci vyrozuměli pracovníky technických služeb,
kteří provedli úklid.

Podezřelý pytel
Předminulou sobotu o půl sedmé večer bylo přijato na linku
156 sdělení od ženy, která uvedla, že při projížďce na koni po
polní cestě spatřila větší pytel,
který se hýbal. Z toho pojala podezření, zda v něm není uvězněno zvíře. Hlídka na uvedeném místě pytel zkontrolovala
a zjistila, že jsou v něm nahnilá
jablka. Ty pravděpodobně ohlodávaly myši. Nález strážníci
převezli na přilehlý kompost.

Záchod na silnici!
V pondělí po jedné hodině
v noci bylo nahlášeno stání mobilního WC ve vozovce v ulici
Plumlovská. Kdo jej tam postavil, se vypátrat nepodařilo. Hlídka přemístila zařízení k přilehlé
stavbě. V případě vypátrání pachatele může správní orgán uložit pokutu až do 300 tisíc korun.

Uvězněná kočka
V pondělí odpoledne přijali
strážníci sdělení o zraněné kočce, která se nachází na stromě
v oblasti Petrského náměstí.
Hlídka zjistila, že není zraněná,
ale zamotaná na šňůře ve větvích, a to ve výšce zhruba pěti
metrů. Z důvodu nevybavenosti
strážníků byli o situaci vyrozuměni hasiči, kteří za pomoci
žebříku kočku vysvobodili.

Chabá výmluva
„Mříže jsem nalezl v křoví,“
vypovídal zadržený třicetiletý
muž na ulici M. Pujmanové.
Strážníci v této lokalitě prováděli dohled na dodržování
veřejného pořádku a v úterý
po deváté hodině ranní si povšimli zmíněného občana, nesoucího dvě železné mříže od
kanálových vpustí. Dotyčný se
doznal, že je nese zpeněžit do
sběrného dvora. Ke zcizení se
však nepřiznal. Přesto je muž
podezřelý z přestupku proti
majetku, neboť si věc přisvojil
nálezem. Hlídka v místě jeho
bydliště objevila chybějící poklopy, které měl u sebe. Mříže
byly dány zpět.

Morčata v tašce
Neznámá osoba odložila ve
čtvrtek na dětském hřišti na Neumannově náměstí kabelu, kde
se uvnitř nacházelo šest morčat.
Tři mláďata a tři dospělí jedinci.
Tašku objevil muž, od kterého
si strážníci hlodavce převzali.
Všech šest putovalo následující den k ochráncům zvířat do
IRISU.
Opuštění zvířete s úmyslem
se ho zbavit nebo jej vyhnat je
porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se
tedy o protiprávní jednání, kdy
u správního řízení lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
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ze soudní síně...

ŠÍLENEC volal exmanželce i stokrát denně. DVA ROKY...
CHLÍPNÍK ji vyzýval ke styku se zvířaty!
Pronásledování pomocí mobilu mohl už zažít snad každý z nás. Ale takováhle
„magořina“ se hned tak nevidí! Již postarší chlapík Josef Brych prožil s manželkou třicet let života a vychoval s ní dvě dospělé dcery. Poté jej však žena v
listopadu 2010 opustila, načež on se s touto tvrdou ranou osudu nedokázal
vypořádat. A to ani po dvou letech... Svoji exmanželku proto začal obtěžovat
neustálými telefonáty a zašel hodně daleko. „Volal mi někdy až stokrát denně!
Navíc mi posílal hodně sprosté esemesky (jednu z nich má Večerník k dispozici v autentickém znění - pozn.red.). Šel z nich opravdu strach...,“ uvedla
nešťastná žena, kterou muž i škrtil. Josef Brych se zaměřil také na jejího současného přítele,s nímž žena momentálně žije v Prostějově. Právě u tamního
okresního soudu se nyní případ projednává a Večerník byl čtvrtečnímu stání
přítomen. A skutečností je, že Brychovi reálně hrozí, že půjde do vězení....
Prostějov/mls
„Mrdej s prasetem a chcípni
na rakovinu, kurvo!“ Takovou a další podobné SMS
zprávy posílal šedesátiletý
dělník Josef Brych po rozvodu
své bývalé ženě. Ta z něj měla
celkem pochopitelný strach,
jednou ji totiž už napadl.
„Chytil mě zezadu, povalil a škrtil. Pak toho nechal a řekl mi, že
jednou stejně pod jeho rukama
umřu. Když jej zlost přešla, dali
jsme si společně Becherovku a
každý si šel po svém,“ povyprávěla jednu ze „scén z manželského života“ padesátiletá poškozená. Její bývalý manžel na
to reagoval velice impulzivně.
„Vzniklo to kvůli tomu, že jsi

opakovaně souložila se svým
zetěm, s manželem své vlastní
dcery! Byl jsem z toho úplně hotový...,“ reagoval velice impulzivně v soudní síni obžalovaný.
Poté, co si jeho žena změnila
číslo mobilního telefonu, přesunul Josef Brych svoji pozornost
na jejího současného partnera.
„Opičí kurevníku, zaplať dluhy,
hajzle, pičo, nebo dostaneš do
rypáku!” vyhrožoval prostřednictvím dalších esemesek panu
Jiřímu z Prostějova. A to i přesto,
že jej viděl v životě jen několik
málo minut. „Za ty zprávy se
stydím. Zůstal jsem úplně sám
a ovládla mě zlost. Manželka
mi byla nevěrná, nadělala dluhy a proto se začala skrývat.
Prohospodařila i naše společné

spoření,“ snažil se u prostějovského okresního soudu hájit
Josef Brych, který se dle svých
slov o rodinu vždy dobře staral
a finančně ji zajišťoval. „Po rozvodu jsem ale začal pít a hrozně
spustnul,” připustil Brych, který
nyní žije se svojí matkou.
Je nepochybné, že případů takzvaného stalkingu v dnešní době
neustále přibývá. „S trestním
oznámením tohoto druhu se setkávám čím dál častěji. Obvykle
se týká podstatně mladších lidi,
ve vyšším věku už stalking není
obvyklý. Mladí lidé si obvykle
brzy najdou někoho jiného a
na křivdy z minulosti tak zapomenou,“ vyjádřila se státní
zástupkyně Libuše Bártlíková s
tím, že v uvedeném případě byl

in
jednoznačně naplněn trestný čin
ní.
nebezpečného pronásledování.
mu
Za něj by dosud netrestanému
ýJosefu Brychovi hrozil nejvýel
še podmíněný trest. Bohužel
mu
on už je nyní kvůli stejnému
e...
trestnému činu v podmínce...
oji
Přesto si nedal říct a svoji
le.
ženu pronásledoval i nadále.
ižNechal toho až před přibližto
ně dvěma měsíci. Přesto
mu nyní reálně hrozí, že
kvůli své impulzivní povaze nakonec skončí za
mřížemi. Možné je i
to, že dostane domácí vězení.
Rozsudek v této
věci ovšem dosud nepadl, jednání bylo odročeno.
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co je stalking?
Stalker je člověk patologicky posedlý zájmem o jinou osobu, často
veřejně známou, nebo jemu blízkou. Projevuje se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.),
dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; někdy ústí až v trestní stíhání stalkera.
Pojem „stalking“ se začal používat v devadesátých letech v USA a
označoval způsob chování, kdy se pachatel zaměří na nějakého člověka, po němž potom slídí, pronásleduje ho, obtěžuje, hrozí mu, případně ho fyzicky napadá a ve vzácných případech dokonce usmrtí.
Takovéto chování vyvolává u oběti pocit strachu. Třebaže se výraz
stalking objevil teprve nedávno, velice rychle se ukázalo, že problémům spojeným s tímto jevem by se měla věnovat větší pozornost.

RABIÁT
TYRANIZOVAL
CELOU
RODINU
Bratry vyhodil na ulici, policie pak vyhodila jeho!
Horní Štěpánov, Prostějov/
mik - Jak se do lesa volá, tak
se z něho ozývá! Tímto heslem se měl řídit osmadvacetiletý násilník z Horního
Štěpánova, který se dostal
do fyzické potyčky se svými
dvěma bratry a poté vyhodil je z domu na ulici. To ale
neměl dělat. Policie, kterou
oba bratři přivolali, naopak

vyhodila osmadvacetiletého
agresora!
„Mohu potvrdit, že prostějovští policisté realizovali další
vykázání z bytu. Tentokrát se
jednalo o osmadvacetiletého
muže, který v místě trvalého
bydliště v Horním Štěpánově
ve středu večer v silně podnapilém stavu vulgárními slovními nadávkami a následně i

fyzicky napadl své dva bratry
ve věku dvacet a devětadvacet let. Ty z domu vyhodil a
odmítal je pustit zpět,“ prozradila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Rabiátovi bylo pak úplně jedno, že bráchové na něj přivolali policii. „Muži zákona na
místě zjistili, že se nejedná o

první takové jednání ze strany osmadvacetiletého muže
a že již v minulosti, nejméně
od roku 2010, se takového
jednání dopouští nejen vůči
svým bratrům, ale také proti
své třiapadesátileté matce.
Policisté využili zákonného
oprávnění a muže vykázali
na dobu deseti dnů ze společného obydlí a jeho bezpro-

středního okolí,“ popsala dále
Irena Urbánková.
Incident je nyní šetřen jako
přestupek proti občanskému
soužití a po zadokumentování
bude oznámen na příslušný
správní úřad k projednání.
V loňském roce vykázali prostějovští policisté z bytu celkem
sedm osob, v letošním roce to
bylo zatím už čtrnáct násilníků!

NOC HRŮZY v Plumlovské: Stařík za volantem škodovky se
čtyři VYKRADENÉ FIRMY! na přejezdu „šťouchnul“ s vlakem
Prostějov/mik - Noc ze středy na čtvrtek by podnikatelé
z Plumlovské ulice nejradši
vymazali z paměti. Byla to
pro ně noc hrůzy a beznaděje. Zatím neznámý zloděj totiž „navštívil“ v této lokalitě
hned kvarteto firem, které
drzým způsobem vykradl.
A škoda není zanedbatelná,
zloduch čmajznul především
finanční hotovost přesahující
půl milionu korun!
„V jedné z firem poškodil
několik dveří, jak v přízemí,
tak i v prvním patře. Vnikl do několika kanceláří, ze
kterých ukradl peníze. Škoda
byla vyčíslena na jednatřicet
tisíc korun. Do další firmy se
dostal otvorem ve zdi, který

sám vytvořil. Z trezoru ukradl
peníze a poukázky. V tomto
případě škoda přesáhla třistapadesát tisíc korun. V další
soukromé společnosti pronikl
do kanceláří, z nichž ukradl
peníze i s kasou. Škoda byla
vyčíslena na šestadevadesát
tisíc korun. V další firmě sice
nic neukradl, ale svým řáděním zde napáchal škodu za
patnáct tisíc korun. Celková
hmotná škoda, kterou svým
řáděním pachatel napáchal,
přesáhla půl milionu korun,“
vypočetla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Pokud policie zloducha vypátrá a dopadne, hrozí mu až pět
let kriminálu.

Smržice, Mostkovice/mik - V
pátek po druhé hodině odpolední došlo k dopravní nehodě
na železničním přejezdu mezi
Smržicemi a Mostkovicemi.
Senior za volantem měl obrovské štěstí, když ve staré škodovce přežil srážku s vlakem.
Zřejmě i duchapřítomnost
strojvedoucího zabránila fatálním následkům.
„Dvaaosmdesátiletý řidič ve voze
značky Škoda 130 nerespektoval
výstražné houkání přijíždějícího
vlaku a vjel na přejezd. Došlo
naštěstí jen k lehké srážce, při níž
nebyl nikdo zraněn. Obě dechové
zkoušky byly negativní,“ uvedla
k nehodě Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Škoda na vozidle i vlaku

inzerce

Razie na cizince
Cizinecká policie ve
spolupráci s Inspektorátem práce kontrolovala ve středu
provozovny a ubytovny se zaměřením
na odhalování nelegální migrace a zaměstnávání
bez příslušného povolení. Během akce bylo zkontrolováno
42 osob, sedm stavenišť, tři živnostenské podniky a dvě ubytovny. Zjištěn byl jeden správní
delikt a ve čtyřech případech
bylo zjištěno porušení zákona o
zaměstnanosti.

Nářadí je v tahu
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
na začátku minulého týdne na
ulici Venclovského v Prostějově
vnikl do stavební buňky. Z místa
odcizil dva prodlužovací kabely,
ruční brusku, příruční vrtačku a
elektrické kabely o délce 300
metrů. Celkově tak způsobil
škodu kolem 14 tisíc korun.

Opilý boural
K dopravní nehodě, v níž sehrál
svoji roli alkohol, došlo v úterý
ve 14.00 hodin v Kostelecké ulici. Osmatřicetiletýý řidič vozidla
Škoda Fabia nezvládl řízení a
vyjel vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do zaparkovaného
vozidla Ford Mondeo. To bylo
nárazem vychýleno a narazilo
do dalšího auta značky Peugeot.
Po příjezdu policejní hlídky na
místo byla u řidiče provedena
dechová zkouška na alkohol,
která byla pozitivní a bylo mu
naměřeno 1,98
, ppromile alkoholu v dechu. Škoda na vozidlech
byla vyčíslena na 85 tisíc korun.

Lapka je stavař?
Na stavební práce se zřejmě
chystá neznámý lapka, který
p jjednoho z
ukradl ze sklepa
domů na ulici Újezd pět kusů
nerezového lešení. Na cestu si k
tomu přibral i gola sadu a vrak
kola. Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 54 tisíc korun.

Místo telefonu
dostala brambory!
Neznámý pachatel nabízel přes
internetovou aukci k prodeji
mobilní telefon. Jednačtyřicetiletá žena z Prostějova na nabídku reagovala a telefon si objednala. Ten jí byl doručen a částku
ve výši 7 840 korun zaplatila při
doručení. Po otevření však zjistila, že v balíčku žádný mobil
není, ale jsou v něm brambory.
Policisté případ vyšetřují pro
přečin podvodu, za který pachateli hrozí dvouletý kriminál.

Měl štěstí. Škodovka dvaaosmdesátiletého řidiče skončila jen s pomačkanými plechy.
Foto: HZS Ol kraje
byla vyčíslena na 55 tisíc korun.
„Při střetu s vlakem se osobnímu
vozidlu roztrhl chladič a vytekla
z něj kapalina. Místo události
si převzala jednotka drážních
hasičů a profesionální i dobrovolní hasiči se vrátili zpět na své
základny. Příčina nehody je v

po kvartetu hledaných

současné chvíli v šetření,“ dodala Vladimíra Hacsiková, mluvčí
HZS Olomouckého kraje.
Provoz na železniční trati z Prostějova do Kostelce na Hané a na
zmíněné křižovatce byl přerušen
v době od půl třetí do čtyř hodin
odpoledne.

inzerce

Hledáte práci?
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Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v
Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

ČERNÁ KRONIKA

Konzulant
Charakteristika:
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PAVOL KRIŠTOF

LADISLAVA BLÍHALOVÁ

JIŘÍ SOLDÁN

JITKA MARKOVÁ

se narodil 16. března 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 21. dubna 2010.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, jeho výška je
nezjištěna, má hnědé oči a hnědočerné kadeřavé vlasy.

se narodila 20. února 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. srpna 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří mezi 160 až 170
centimetry. Má obarvené vlasy a
nosí dioptrické brýle.

se narodil 14. června 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. října 2012. Jeho
zdánlivé stáří je 38 let a měří
mezi 170 až 180 centimetry. Jakékoliv další údaje k jeho osobě
policejní databáze neobsahuje.

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

Kontakt:
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%RKGDQ%X]HN
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Dům kolotočářů ve Smržicích NĚKDO ZAPÁLIL!
Majitelka Aloisie Finková: „Proboha, kdo?“
Už více jak tři týdny se protahuje vyšetřování ničivého požáru luxusního domu rodiny Finkových ze
Smržic. V neděli 30. září časně ráno (Večerník informoval jako první - pozn.red.) spolykaly plameny celý interiér nemovitosti v ulici V Olší, z domu
po pár desítkách minut zbyly jen trosky ohořelých
zdí. Škoda nakonec dosáhla částky sedmi milionů korun a přímo ve Smržicích se hodně nahlas
hovoří o pojistném podvodu! To ale nedávném
exkluzivním interview rázně odmítla samotná rodina Finkova. Na sklonku minulého týdne se ale
Večerníku podařilo zjistit jednu zásadní informaci.
Dům přece jen někdo zapálil!
Smržice, Olomouc/mik
Lidé ze sousedství kolotočářské
rodiny jsou přesvědčeni, že Finkovi si dům zapálili sami. Mají totiž
nemovitost pojištěnou a údajně zadlužená rodina peníze v hotovosti
potřebuje... „Na dům máme jedinou exekuci, a to ve výši osmnácti
tisíc korun jako dluh za plyn. Prosím vás, proč bychom si kvůli pár
tisícovkám podpalovali barák? To
by mohl udělat jenom blbec,“ rea-

govala před dvěma týdny na šířící
se drby Aloisie Finková, na níž je
dům napsán, ale který prý obývala
celá rodina.
Zatímco Finkovi veškerá nařčení rezolutně popírají, minulý
týden se redakce Večerníku dostala k zásadním informacím
ohledně vyšetřování požáru.
Přestože oficiální místa k celému případu zatím mlčí, nám se
podařilo zjistit, že příčina vzniku ničivého ohně je odhalena!

„Na místě požáru byla nalezena tři
ohniska požáru, což vylučuje technickou závadu. Jde každopádně o
cizí zavinění, někdo vnikl dovnitř
domu a na třech místech založil
požár,“ sdělil Večerníku zdroj obeznámený s vyšetřováním ničivého
požáru ve Smržicích.
To ovšem mění celou situaci!
Kdo tedy dům zapálil? Sami Finkovi kvůli pojistce? Nebo někdo
cizí, třeba aby se rodině za něco
pomstil? O našem zjištění jsme
o uplynulém víkendu odjeli do
Smržic informovat rodinu Finkovu. Drtivá většina kolotáčářské
famílie je nyní rozseta po celé republice, doma byla pouze nejstarší členka rodiny a majitelka vyhořelého domu Aloisie Finková.
„Cože? Že nám barák někdo
zapálil? To není možné, tomu
nevěřím. Myslela jsme, že se to
stalo kvůli elektrice,“ zareagovala na naše sdělení o cizím úmyslu
starší dáma. „Nechápu, kdo by se
nám mstil. Nebo myslíte, že ze závisti? Prosím vás, já jsem ten barák stavěla s manželem deset let,
nadřeli jsme se na něm jako koně.
A jak by se ten žhář jako do na-

Bývalá redaktorka Večerníku

Jarmila Pospíšilová ZEMŘELA
DNES POHŘEB!

Cizí zavinění! Dům rodiny Finkových ve Smržicích někdo zapálil. Teď
bude na policii, aby zatím neznámého žháře usvědčila. Koláž Večerníku
šeho domu dostal? Všechno bylo
uzavřené a po dvoře běhali psi,“
nechápavě odmítala tyto informace a přitom kroutila hlavou Aloisie
Finková.
Jak jsme již předeslali, oficiální
místa o příčinách požáru zatím
nechtějí příliš mluvit. „Není možné sdělit, co bylo příčinou. Na místě požáru jsme samozřejmě nalezli
několik stop, které by mohly celý
případ osvětlit, ale veškeré vzorky
jsme poslali na expertízu a výsledky ještě nemáme. A nějaký týden
na ně budeme ještě čekat,“ prozradila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Na otázku, zda může po-

tvrdit, že v domě byla skutečně
nalezena tři ohniska požáru, odpovědět nechtěla. „Nejsem kompetentní k tomuto podávat jakékoliv
informace,“ dodala mluvčí krajských hasičů.
V podobném duchu se neslo také
vyjádření mluvčí policie. „Bez
výsledků expertíz nemůžeme vynášet žádné závěry,“ poznamenala Irena Urbánková, nová tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dozvíme se tedy brzy pravdu? A pokud požár ve Smržicích opravdu někdo záměrně
způsobil, podaří se policii
žháře usvědčit? Večerník samozřejmě celý případ nadále
pečlivě sleduje.

Prostějov/red - Její halasné a nezaměnitelné „čááu“
už nikdo z nás neuslyší...
V úterý 16. října podlehla
zákeřné chorobě ve věku
58 let dlouholetá novinářka Jarmila Pospíšilová (na
snímku vlevo). Přestože
byla několik let těžce nemocná, až do posledního
dne stále přispívala texty
do médií... „Psaní mě drží
nad vodou,“ říkávala sama.
Jarmila Pospíšilová byla
nějaký čas i součástí redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Kromě novinářské praxe
v různých médiích byla
činná i na kulturním poli.
„Okrašlovací spolek města
Prostějova vyjadřuje hluboký zármutek nad úmrtím své dlouholeté členky a
místopředsedkyně Jarmily
Pospíšilové, která zemřela
po dlouhé a těžké nemo-

Foto: archív
ci ve věku 58 let. Jarmila
byla vynikající kamarádkou, která nikdy neodmítla
nezištně pomoci, a to až do
samého konce svého života.
Svým přístupem k životu i
práci, věčným optimismem
a úsměvem nám zůstane
navždy v srdcích. Rodině, příbuzným a známým
vyjadřujeme
upřímnou
soustrast.,“ uvedla smutná
Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
S Jarmilou Pospíšilovou
se naposledy rozloučíme
právě dnes, tj. v pondělí
22. října v 10.15 hodin v
obřadní síni na prostějovském městském hřbitově.

IRONIE SOUČASNOSTI: lidí ubývá, počet aut roste geometrickou řadou
Zdá se vám to přehnané? Tak to ani náhodou. Statistická čísla mluví jasně. Zatímco
úmrtnost lidí je v regionu větší než porodnost, Prostějované si pořizují stále více a více motorových vozidel! Čím to je? Odborníci
soudí, že našinec je čím dál tím lenivější a
pěšky se mu už moc chodit nechce. Dalším
důvodem je v dnešní hektické době naprostá potřebnost jakéhokoliv rychlejšího „přibližovadla“ a rovněž fakt, že oproti době před
dvaceti či třiceti lety je vozidlo vzhledem k
platům daleko dostupnější...
Prostějov/mik
Počet registrovaných motorových
prostředků na Prostějovsku roste
geometrickou řadou. Zatímco v
roce 2006 bylo na odboru dopravy
prostějovského magistrátu evidováno 65 562 vozidel, o dva roky
později to bylo už přes sedmdesát
tisíc. A k dnešnímu datu je v celém
okrese evidováno přesně 76 173
aut, motocyklů nebo čtyřkolek!
„Víte, na tu statistiku se musíme
dívat dvěma pohledy. V okrese žije
něco málo přes sto tisíc obyvatel, z
toho šedesát tisíc dospělých, zhruba
čtyřicet tisíc jich má řidičský průkaz. Současných šestasedmdesát

tisíc registrovaných vozidel na Prostějovsku je tak skutečně číslo na
pováženou. Teoreticky by to znamenalo, že každý řidič u nás je v
průměru majitelem téměř dvou
vozidel! Jenomže na straně druhé
je potřeba brát v úvahu, kolik těchto
aut je služebních nebo kolik z nich
je odstavených a majitelé s nimi vyjedou párkrát za rok?,“ uvedl Večerník do tajů čísel Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Podle něj je ale
auto nebo alespoň motorka nejenom zálibou, ale dnes už naprostou
nutností a samozřejmostí. „Znám
spoustu lidí, kteří tvrdí, že bez auta
by se naprosto neobešli, utrpěl by

Není divu, za komunistů se na škodovku vydělávalo pět let,
teď si „RACHOTINU“ KOUPÍTE ZA ČTVRT ROKU...
Registrovaná motorová vozidla na Prostějovsku

Problém dneška. Ucpané silnice, křižovatky a také parkoviště. Kam až
povede rostoucí počet aut v Prostějově a okolí? Foto: archiv Večerníku

PROVOZOVANÁ VOZIDLA V KRAJI
aut celkem osobní nákladní motocykly
Olomoucký kraj
400 758 242 343
28 837
58 412
Jeseník
23 682
14 247
1 522
3 381
Olomouc
143 372
88 777
11 830
20 096
Prostějov
76 173
45 265
4 808
12 565
Přerov
80 478
48 247
5 688
10 372
Šumperk
77 053
45 807
4 989
11 998
Zdroj: ČSÚ
tím jejich život a hlavně pracovní
kariéra. Dnes kdo nemá auto, tak
platí za tak trochu nenormálního člověka. Bohužel, taková je
doba...,“ dodává Nakládal.
„Auta jsou pro mnohé občany naprosto dostupná. Zdražily se jiné
komodity, ale koupit si dnes auto, to
pro mnohé vydělávající lidi není zas

až takový problém. Za komunistů
se na škodovku vydělávalo v průměru pět let, dnes si ojetinu koupíte
za dva nebo tři platy. Samozřejmě
otázkou je, v jakém stavu a jak dlouho vám vydrží. Ostatně město je
plné starých ´rachotin´, ale pro lidi je
spíš důležité, že alespoň jezdí a splní
svůj účel,“ přidala svůj pohled Ale-

Zdroj: odbor dopravy Magistrátu města Prostějova

na Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov, která
je zodpovědná za dopravu.
Jak šéf prostějovské „dopravky“,
tak i náměstkyně primátora se
shodují v tom, že rostoucí počet
aut je skutečným problémem. Jak
z hlediska intenzity dopravy, tak z
pohledu bezpečnosti a hlavně kapacity parkovacích míst ve městě. „O
tom, že intenzita dopravy v Prostějově každoročně roste, není potřeba
diskutovat. Přitom řidiči se vydávají

často napříč městem a hledají takzvanou cestu nejmenšího odporu.
Tudíž zahlcují svými vozidly vedlejší silnice a menší křižovatky.
Naštěstí se řidiči v posledních letech
učí využívat vnitřní okruhy, přesto
je stále centrum města přeplněno
vozidly,“ konstatoval Nakládal.
Co se týká parkovacích míst,
tak to je problém sám o sobě.
Ten může vyřešit snad jen
masová výstavba podzemních
či několikapodlažních garáží.

„To jsou ovšem tak náročné investiční záležitosti, že jejich realizaci v
Prostějově nevidím reálně. Možnou
cestou by mohl být i zákon, aby
každý rodinný dům měl povinně
garáž nebo aby každý majitel auta
prokázal, že má kde parkovat,“
pokrčil rameny vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
„Nebude dlouho trvat a k tomuto
skutečně jednou může dojít...,“ souhlasí Alena Rašková. „V současných podmínkách dělá město vše
pro to, aby se parkovací prostory v
Prostějově co nejvíce rozšířily, nebo
dokonce vybudovaly nové. Naráží
to však stále intenzivněji na problém se záborem veřejné zeleně a já
už nikdy nezvednu ruku pro to, aby
se někde místo parčíku vybudovalo
parkoviště,“ přidala rázně náměstkyně primátora.
Problém s parkováním hlavně
v centru města by mohl, ale jen
částečně, pomoci vyřešit parkovací dům mezi Wolkerovou a
Komenského ulicí, jenž se chystá postavit v rámci obrovského
obchodního centra společnost
Manthellan. Ale co dál?

PASEKA ve Smetanových sadech. Pokácí se 30 stromů! Občanské demokraty na Prostějovsku
povede dál JIŘÍ POSPÍŠIL
„Jde o bezpečnost, není vyhnutí,“ vysvětluje náměstek Fišer
Prostějov/mik - Jak Večerník informoval veřejnost už
v minulém čísle, co nevidět
se zahájí totální rekonstrukce Smetanových sadů. Tento
historický park v samém
centru města projde takovou
změnou, že ho v budoucnu
nemusíme ani poznat! Jak
jsme totiž zjistili, z celkového počtu zhruba sedmdesáti
vzrostlých stromů jich město
nechá pokácet hned třicet!
Co čeká prostějovský tradiční park v příštích měsících?
INZERCE

Rekonstrukce zeleně, osvětlení a kompletní cestní sítě. Jako
první se zřejmě dostanou ke
slovu dřevorubci. „Mohu potvrdit, že se počítá s kácením
zhruba třiceti stromů. Některé
z nich do tohoto parku nepatří druhově, jsou takzvaně
náletové, jiné půjdou k zemi
na doporučení dendrologů
vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Odborníci provedli průzkumy a vrty u všech
stromů v parku, u některých
z nich pak zjistili, že jsou ne-

bezpečné svému okolí. Jejich
kmeny vlastně tvoří jen jakási
slupka s kůrou, jinak jsou duté
a při silném větru by na někoho mohly spadnout,“ vysvětlil
důvod masivního kácení Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov s
tím, že k tak razantnímu zásahu do zeleně ve Smetanových
sadech dochází jen kvůli bezpečnosti. „Na druhé straně
chápu, že z hlediska ochránců přírody může jít o příliš
obrovský zásah, ale kvůli

možnému nebezpečí si nikdo
z nás nechce vzít na svědomí
ohrožení životů návštěvníků parku. Vzpomeňme si na
nedávnou revitalizaci Kolářových sadů. Tady lidé taky
nadávali, že město nechalo
pokácet desítky stromů a podívejte se dnes! Nově vysazené
stromy už dorůstají a skoro už
není poznat, že se zde někdy
kácelo. To samé připravujeme
ve Smetanových sadech. Zrušenou zeleň okamžitě nahradíme,“ dodal Zdeněk Fišer.

Prostějov/red - Sedm desítek zástupců občanských demokratů z celého okresu zvolilo
minulé pondělí večer vedení ODS na Prostějovsku pro další dva roky. Pozici v čele
okresní organizace největší pravicové strany
obhájil náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil (na snímku). Jeho místopředsedy se stali vysokoškolský učitel a bývalý poradce exministra Pospíšila Petr Sokol z Prostějova a zastupitel z Otaslavic Mojmír Sokol.
V oblastní radě, jak se v ODS okresní vedení jmenuje, zasednou ještě podnikatel Miloš
Musil, IT koordinátor Tomáš Iránek, podnikatel Jiří Walla a student práv Marek Jančík
(všichni z Prostějova), vysokoškolská docentka
Foto: archiv Večerníku
a bývalá europoslankyně Nina Škottová z Bedihoště, jednatel společnosti Vilém Novotný z
Vranovic-Kelčic, nový krajský zastupitel Kamil
Zápeca z Hrubčic a podnikatel Miloslav Dvorský z Konice.
Sněm se zabýval také výsledky voleb. „Výsledky nás samozřejmě netěší. Zaplatili jsme zejména za celostátní politiku,“ uvedl staronový
předseda Jiří Pospíšil. „Určitou útěchou může
být snad jen fakt, že prostějovská ODS nedopadla v krajském srovnání vůbec špatně a ve
srovnání okresních výsledků skončila hned za
Olomouckem. Potvrdilo se také, že kandidáti
z Prostějovska získali podporu voličů, o čemž
svědčí vysoký zisk preferenčních hlasů,“ okomentoval volební čísla prostějovských demokratů jejich staronový šéf.
Delegáti sněmu také nominovali kandidáty do
nejužšího vedení ODS na celostátní úrovni do Výkonné rady ODS - přičemž nominaci již
znovu nezískal dosavadní člen tohoto orgánu z
Prostějovska Radim Fiala...
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Číslo týdne
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M i ál ě o stovku.
Maximálně
k
R
Radní
d
minulý
ý
týden poprvé přiznali, že s největší
Nedají
pravděpodobností budou nuceni pro
ani korunu.
příští rok zdražit poplatky za odZlá zpráva přišla z
pad. Jak ovšem vzápětí dodali,
Regionálního operačnímaximálně o stovku. A
ho programu. Z tohoto fondu
přitom by podle
totiž úředníci vzkázali městu, že
zákona mohli až
na vydláždění nádvoří prostějovského
o pětikilo!
zámku nepřispějí jedinou korunou!
Radní tak budou muset „vyplenit“ městskou kasu...

Přesně tolik milionů korun nyní chybí v městské
pokladně díky schodku v
příjmech radnice z takzvaných sdílených daní.
A může být hůř, do konce
roku by tato „díra“ mohla
být až třicetimilionová. O
to méně peněz se bude za
rok investovat.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„PROČ
PRO
ROČ
Č JÁ
Á JENOM
JEN
ENOM
OM
CINKAL NA NÁMĚSTÍ
KLÍČEMA, KDYŽ TEĎ
ZAS CINKAJÍ KOMOUŠI
SRPEM A KLADIVEM?“

JIŘÍ LANGMAJER
Díky divadelním festivalu Aplaus se v úterý
terý
do Prostějova po roce vrátil herec Jiří Langngmajer. A předvedl zcela jinou polohu herecrectví než minulý rok. Zatímco loni exceloval
val v
hlavní roli dramatu Klause Manna Mefisto,
letos diváky v prostějovském městském
divadle bavil coby zamilovaný lékař v
komedii Pohleď a budeš udiven.

Známý prostějovský
disident měl minulý
týden po volbách
hlavu v dlaních…

VÝZNAMNÁ ŘÍJNOVÁ DATA, I DNES POUČNÁ

Analýza

Minule jsem vám slíbil
opět trochu historie a
dnes tedy slib plním,
což na rozdíl od mnoha
jiných dělám vždy, až
si někdy říkám, zda to
není na škodu.
Martin Mokroš
Tím nejvýznamnějším říjnovým výročím je 145 let od
zvolení prvního českého prostějovského starosty, kterým se
stal 19. října 1867 pan Florián

na předvolební činnosti se v jejich vedení podíleli i jedinci spíše ducha slabého, načež výsledek je pak šokoval (jak typické
i pro některé současné politické
strany...)!
Vyhráli Češi a bylo vymalováno. Prameny říkají, že v den
volby byla uspořádána velká
slavnost i s průvodem, jejímž
hlavním organizátorem byl prostějovský pěvecký sbor Orlice
(ten začal svou pravidelnou činnost v roce 1862, takže tu máme
také výročí pěkných 150 let).
Dokonce mělo dojít na dělové
salvy, ale sám nový starosta Novák poprosil, aby se nestřílelo.
Stejně bylo ale slávy tolik, že se
jeho choť Marie rozplakala radostí z toho, že jsou spoluobčané
na jejího manžela tak hodní.
Tehdejší tisk napsal: „Po stopadesáti letech opět přišel náš lid,
mluva jeho ke cti a vážnosti.
Stopadesát let panovala cizí řeč
na újmu řeči mateřské, náš jazyk
nádeničil cizímu... Tím se sta-

Novák, člen Národní strany,
jenž nebyl z kandidatury až
tak nadšený, neboť měl podlomené zdraví a z tohoto důvodu
byl již v předčasné penzi. Věk
šestačtyřiceti let znamenal v
devatenáctém století již skoro
kmetství, ale i on slíbil něco
svým věrným, a tak byl nakonec v městské radě zvolen
devatenácti hlasy, když jeho
konkurent, německý kandidát Neudörfl, získal hlasů jen
jedenáct.
Jak se vůbec stalo, že byla česká
Národní strana ve volbách roku
1867 tak úspěšná? Volilo se tehdy poněkud složitěji než dnes.
Do obecních zastupitelstev mohli volit všichni majitelé domů.
Obyvatelé byli rozděleni do tří
kurií: velkostatkářské, městské a
venkovské. A právě rozdělování
voličstva do jednotlivých kurií
dosud vládnoucí Němci v Prostějově podcenili, neboť si byli až
moc jisti svým vítězstvím, a tak
přesouvali voličstvo sem a tam a

NA EMIGRACI JE ZATÍM ČAS
Rostislav Kocmel
Ihned po sečtení volebních hlasů mi
telefonovalo
několik přátel.
Všichni v návalu
vzteku vyhrožovali emigrací a jinými
nesmysly. Posteskl si prý i
neúspěšný kandidát na senátora - Ladislav Županič.
Nic se nejí tak horké, jak se
to uvaří. Všichni ti potencionální emigranti zažili horší
věci. Sovětskou armádu v
plné zbroji na náměstích,

normalizaci, kádrování, dělnický původ, nesprávný původ, rudé koutky, stranické
odborníky v čele továren,
škol a úřadů. Lidé generace
pana Županiče si ještě matně
vzpomínají na čistky v padesátých letech. To bylo dílo!
Tenkrát ovšem bylo těžké
emigrovat. Dneska už stačí jen odjet. Na krátký čas,
nebo déle. Já osobně vnímám výsledky voleb zčásti
pozitivně. A to už jsem drahně let antikomunista. Sociální demokracie se bude muset
vůči KSČM jasně vymezit.
Zvážit výsledky Bohumínského sjezdu. Bude muset

glosa týdne

lo, že byl v opovržení. Protivná
strana ovšem bdí a nepřestane
hledati cest, by ztracenou půdu
opět nabyla. Pozor tedy!“
Zřejmě tehdy novinář ani netušil,
jak je blízko pravdě. Hned následující dny ukázaly, že fungování
úřadu a městské rady vůbec nebude jednoduché. Česká většina
se sice snažila, seč mohla řešit
palčivé problémy, které přetrvávaly od války rakousko-pruské z
roku 1866, ale německá opozice
bohužel vše torpédovala, a tak
sice vzniklo třeba veřejné osvětlení v okrajových městských
čtvrtích. Zlepšila se poté i kvalita
vozovek, ale nakonec po třech
letech se problémy tak nakumulovaly, že starosta Novák a česká část rady odstoupili. K moci
se vrátila německá klika a ta
vládla v různých obměnách až
do roku 1892, kdy se stal dalším
českým starostou Karel Vojáček. Sám Florián Novák zemřel
na nervové zhroucení v roce
1876, a to takřka bez zájmu

tého října uplyne totiž pětatřicet let od doby, co byla na
náměstí vztyčena socha V. I.
Lenina, této dramatické dějinné postavy, jež způsobila tolik
tragédií v dějinách lidstva svými
myšlenkami a v roce 1917 také
výstřelem z Aurory. Znovu opakuji, tuto sochu již dnes naštěstí
míjet nemusíme. Po listopadu
1989 zmizela v propadlišti dějin
a na své místo se vrátil obnovený pomník T. G. Masaryka, ale
připomínat její existenci není vůbec k zahození. Ono totiž kdyby
se náhodou zas někdy objevila,
a už jsem zase u těch voleb (že
nám tedy ty poslední dopadly?!),
tak to nebude věstit nic dobrého.
Takže pozor, vážení, pozor!
Připomenul jsem dnes pár dějinných faktů. Na většinu z nich
může být naše město hrdé, z některých se může poučit i dnešní
generace. O nic jiného mi dnes
ani nešlo a to vám mohu slíbit,
ale pro dnešek se sliby končím.
Tedy asi...

Proč by Miroslav Pišťák (ne)měl snít?
Martin Zaoral

místostarosta města na ní působí
od roku 1998. Od té doby vždy
patřil a stále patří k jednoznačně
nejaktivnějším zástupcům města.
O aktuálních problémech města
měl na rozdíl od jiných vždy výtečný přehled a byl pokaždé o nich
schopný věcně hovořit. Ač si vždy
v konečném důsledku stojí za
svým, činí tak šikovně a diplomaticky. Díky tomu se mu lidi kolem
sebe daří mnohem více spojovat
než rozdělovat.
Do sféry Miroslava Pišťáka vždy
patřily mimo jiné městské finance
a rozpočet města. Právě zde se
jemu i celému zastupitelstvu daří
něco, co by Prostějovu mohla
ostatní města skutečně závidět. Po
celou dobu jeho působení město
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a kromě pravidelných ročních
splátek za aquapark nikdy nemělo
žádné větší závazky do budoucna.
V době všeobecného zadlužování
řady „nás obyčejných lidí“, malých i větších obcí, velkého množství soukromých firem, krajských
samospráv a konečně i celé České republiky se jedná o skutečně
husarský kousek.
Když se Miroslav Pišťák před
dvěma roky stal starostou, a později i primátorem města, hovořilo
se v zákulisí o tom, že do toho

šel hlavně kvůli tomu, aby „měl
obraz na radnici“. Osobně si to
nemyslím, křeslo starosty totiž v
jeho případě bylo jen formálním
a celkem logickým završením
jeho dosavadního působení na
radnici. Navíc Miroslav Pišťák i
jako starosta a primátor rozhodně
„nepolevil“.
Nyní však o své další budoucnosti
v čele města pochybuje. Jde přitom o člověka, který nemá ve zvyku hovořit do větru. Pokud mluví
o tom, že reálně přemýšlí o odchodu do politického důchodu, dá se
mu věřit určitě víc než takovému
Miloši Zemanovi. Navíc stále platí zásada, že čím vyšší strom, tím
více schytá blesků. Člověk v čele
pětačtyřicetitisícového města je už
pak poměrně dost vysoko na to,
aby do něj čas od času „neuhodilo“. To, že je na to člověk připraven, ještě nemusí znamenat, že ho
to nebude unavovat a že ve svých
třiasedmdesáti letech nezačne snít
o poklidném životě řadového důchodce. O tom totiž sní i řada nás
podstatně mladších.
Z jeho dosavadního působení
je však jasné, že v případě Miroslava Pišťáka by pro město
Prostějov byla škoda, pokud
by se právě tento jeho sen stal
skutečností...
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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...

Jsme normální?
Výsledky nedávných krajských a senátních voleb pro mě
znamenaly osobní prohru. Před
třiadvaceti lety jsem byl těsně
před listopadovými událostmi
vyhozen z práce, protože jsem
si pustil hubu na špacír a komunistickému šéfovi v Oděvním
podniku si dovolil říct, co si o
něm myslím. Pak přišla takzvaná sametová revoluce, a tak
jsem si říkal, že komunisté v
této republice už lehli popelem
a nikdy už nevstanou. Omyl.
Po třiadvaceti letech jsou znovu u vesla a budou řídit náš
život. A tak se ptám, jsme normální, když je volíme? To už
jsme zapomněli na nedávnou
dobu, kdy dnes mělo být lépe
než včera? Říkám vám, že za
letošní volby nás čeká trest!
Jan Krátký, Prostějov

komentář redaktora

Článek o tom, že
Miroslav Pišťák
zvažuje konec
vyslat jasný signál občanům.
svého působení
Pouvažuje o myšlence jedna prostějovské
notné levice? Chce velmi
radnici, rozpouúzce s komunisty spolupratal mezi lidmi
covat zatím na krajské úrovna Prostějovni? Rozštěpí se ČSSD, nebo
sku podstatně živější debatu než
se máme těšit na slučovací
výsledky letošních krajských a
sjezd? Jak budou reagovat
senátních voleb. Ohlášený odjednotlivci - sociální demochod většiny současných politiků
kraté? Jak se na všechno
napříč celým politickým spektrem
bude dívat Miloš Zeman.
obvykle ze strany občanů provází
Nejvíc se těším na reakce
škodolibé: „KONEČNĚ!“ V příJiřího Dienstbiera. Rozhodně to nebude žádná politická
padě současného prostějovského
nuda...
primátora tomu tak kupodivu
není. Přesněji řečeno, není tomu
tak ve většině případů...
Bylo by totiž více než podezřelé,
pokud by Miroslav Pišťák mezi
Prostějovany neměl kritiky, kteProstějovské supermarkety se vás snaží zblbnout a už nyní vás
ří by nevolali po jeho odchodu.
chtějí vtáhnout do vánočního stresu. Nenechte se obalamutit a
Stal by se tak historicky prvním
snažte se myslet jen na současné problémy, které musíte nutně
člověkem, kterému by se podařilo
řešit. Všechny rodiče čekají tento týden obrovské patálie s dětmi
zavděčit všem. To se mu ovšem
ohledně školního prospěchu.
nepovedlo a stejně jako každému
z nás se mu to také zřejmě nikdy
nepovede.
Na druhou stranu si většina lidí
Berani - 20.3.- 18. 4. Nemáte zrovna dobré Váhy - 22.9.-21.10. Dokážete se pohádat i kvůli městskou radnici bez tohoto třiavyhlídky na zlepšení pracovních vztahů. Neu- titěrné maličkosti a tato vlastnost bude převládat sedmdesátiletého prostějovského
stále vás bude tížit stres, nedokážete se srovnat i tento týden. Do jednoho sporu bude zatažen patriota nedovede představit. Jako
s nároky, které na vás bude klást nadřízený. i blízký známý, z čehož může pramenit hořký
Buď změňte zaměstnání, nebo zajděte k psy- rozchod. Uvědomte si, zda to máte zapotřebí.
chologovi.
Štíři - 22.10.-20.11. Dostanete velmi lukrativBýci - 19.4.-19.5. Nezmiňujte se nikomu o své ní nabídku. Můžete celkem lehce zbohatnout,
finanční situaci, mnoho lidí má na vás „pifku“, aniž by vás to stálo bůhvíjakou práci. Má to
takže by to mohli lehce zneužít. Pokud máte po- samozřejmě jeden háček, byli byste donuceni
tíže, obracejte se výhradně na členy své rodiny, se stěhovat stovky kilometrů od bydliště. Promyslete to.
ti to nebudou roztrubovat do světa.
Blíženci - 20.5.-19.6. Jelikož si v těchto dnech Střelci - 21.11.-20.12. Odhalíte své skryté
budete chtít dopřát více klidu, zákonitě se ne- schopnosti. Objevíte u sebe vlohy, které zatím
budete pouštět do žádných velkých akcí. Je to nedostaly možnost se prosadit. Může se to týkat
ale škoda, protože právě tento týden vám bude jak oblasti práce, tak i zálib, kde si s potěšením
osedláte nového koníčka. Ve středu si vsaďte.
nakloněno štěstí v obchodních záležitostech.
Raci - 20.6.-21.7. Jste naprosto nepoučitelní a Kozorohové - 21.12.-19.1. Přestože vás všichznovu se budete pouštět do sporů s lidmi, se kte- ni přemlouvají, vy budete neustále a jako berarými není možná žádná domluva. Zbytečně vy- ni trvat na svém. Půjde o zrušení nepřátelství,
bitá energie vám bude chybět v soukromí. Ne- které jste před časem vyhlásili jednomu z kolebudete mít náladu na sportování ani na kulturu. gů. Už se konečně na něho usmějte a povolte! Volby dopadly tak, jak dopadly.
Lvi - 22.7.-21.8. Neustále budete něco hledat, Vodnáři - 20.1.-18.2. Měli byste více dbát na Nikdo nemůže tvrdit, že národ
naplno se projeví vaše roztržitost a naprostá svoji životosprávu, nebo si budete muset opět byl v podnapilém stavu. Naopak
skleróza. Možná někomu budete k smíchu, ale povolit kalhoty či sukni. Začněte se více zajímat - všichni byli až příliš střízliví. Je
jinak jde o osobní katastrofu. V těchto dnech o zdravou stravu a samozřejmě i o více pohybu. tedy nutno říci, že před volbami
neuzavírejte žádné smlouvy, ani ústní dohody. Což si takhle během týdne skočit do posilovny? byli občané otrávení metanolem
Panny - 22.8.-21.9. V těchto dnech se vám Ryby - 19.2.-19.3. Navštíví vás člověk, kte- a po volbách kdo ví čím. Zatím
budou zapalovat lýtka, což určitě budete chtít rý požádá o bezodkladnou pomoc. Mnohým snad nejsou ztráty na životech
nějak řešit. Buďto se necháte strhnout a udá- lidem jste v podobných situacích vyhověli, vyvolané politickou změnou.
lostem necháte volný průběh, nebo se zavřete jenomže nyní buďte ostražití. Ve vzduchu nad Národ nyní očekává snížení
doma a budete věrní partnerovi. Doporučuje- vámi tento týden visí hrozba neskutečného daní, zvýšení platů a životní
me to druhé.
úrovně. To se zase načeká...
podrazu.

Konstalace hvězd Prostějova

širšího okolí. Jak příznačné pro
mnoho významných osobností i
v dnešních časech. Zájemcům o
další detaily z tohoto období doporučuji knihu Ondřeje Přikryla
z roku 1929 s názvem „Z těžkých dob Prostějova“, ze které
zde bylo i citováno.
A teď k dalším významným
datům. Až půjdete zas okolo
zatím fungujícího Prioru a
budete míjet sochu básníka
Jiřího Wolkera, tak vězte, že
tu stojí již šedesát let. Slavnostně odhalena byla 9. října 1952 a
jejím autorem je sochař A. Kalvoda. Co se bude dít s vedlejším
Priorem, tak to je ve hvězdách
(problematika nákupních galerií
v našem městě je, jak známo,
velmi zajímavá), ale socha významného prostějovského rodáka, který se kromě literární tvorby proslavil třeba i ve skautském
hnutí, tu snad zůstane na věky.
O jiné soše toto říci nemůžeme
a já hned dodávám: NAŠTĚSTÍ. Právě v pátek šestadvacá-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

V Prostějově mezitím vypukly další šlágry. Oprava Olomoucké ulice, stavba rozhledny na Kosíři a všemu tomu dal
korunu primátor, který taktně,
ale dostatečně věrohodně naznačil svůj politický odchod
z radnice a politiky vůbec.
Jak to tak vypadá, opozice se
z toho neraduje a vládnoucí garnitura je posmutnělá.
Asi byl, je a chvíli ještě bude

Miroslav Pišťák dobrým primátorem. Uvidíme, kdo jej v
křesle vystřídá. Adeptů je dost.
Někteří si jistě brousí zuby.
Jiní doufají. A pozor! Rýsuje
se tu možnost historicky první
ženy v čele města Prostějova.
Černocha asi mít nebudeme,
ale žena - to je zajisté také
jistý politický a společenský
pokrok.
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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Radši oranžovou
než rudou
Svoji volební povinnost
jsem si poctivě splnila a bez
uzardění přiznávám, že moje
hlasy patřily kandidátům
ODS. Možná teď vzhledem
ke svému pravicovému smýšlení řeknu něco kacířského,
ale když už lidi chtěli volit
levici, měli dát hlas sociálním
demokratům a nikoliv komunistům! Tento národ hrozně
rád zapomíná, projevilo se to
několikrát v naší historii a teď
znovu. Ale dobře nám tak!
Radmila Jánská, Prostějov

Nefungují nikde!

Ve vašem Večerníku jsem si
přečetl článek o svízelných
chvílích pro chodce, kteří na
přechodech na vnitřním městském okruhu mají žalostně
málo času na překonání vozovky. Stručně řečeno, zelený panáček jim svítí hrozně
krátkou dobu. Je to tak, chodci
to mají skutečně v Prostějově
těžké... Já se ovšem přiznám,
že jsem línější člověk a pěšky
skoro nechodím, po městě se
pohybuji autem. A proto vám
také píši, protože ani řidičům
na vnitřním okruhu pšenka
moc nekvete. Nepochopím,
proč semafory nejsou seřízeny takzvaně na zelenou vlnu,
jak je všude v jiných městech
naprosto samozřejmé. Nejvíc
mě dokáže naštvat jízda od
Vápenice po křižovatku u hudební školy. Jedu plynule padesátkou a blikne mi červená u
Rejskovy školy. Pak popojedu
o padesát metrů dál a blikne
červená u Kostelecké. Než
dojedu k lázním, šup, a zase
červená? A co dál? U lázní se
rozjedu na zelenou a už vidím,
že u hudebky se připravuje
rovněž červená. Proboha, kde
to jsme, v Absurdistánu?
Jiří Novák, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

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

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V poslední době jsme se z médií mohli doslechnout o uvažovaném zrušení domácích úkolů. Zejména ve Francii studentům
svítá tato, zasadil se o ni sám prezident. Dokonce i dvě pražské
školy by rády zrušily tuto rutinní záležitost. Spousta dětí, ale i
rodičů by tuto novinku určitě ocenila. Tentokrát jsme se tak v
prostějovských ulicích ptali...

SOUHLASILI BYSTE SE ZRUŠENÍM DOMÁCÍCH ÚKOLŮ?
Roman KŘÍŽ,
Prostějov

Martina LOŠŤÁKOVÁ,
Prostějov

NE

NE

„O zrušení
domácích
úkolů jsem
již slyšel z
rádia a hned
jsem si říkal,
že nevím,
jestli je to
správné...
Děti by určitě neměly být domácími úkoly přetěžovány, ale
úplné zrušení je dle mého názoru nesmysl. Domácí úkoly byly,
jsou a vždy by podle mě měly
být. Jak se říká, škola je základ
života a k nim domácí úkoly
neodmyslitelně patří. Vždyť už
v dnešní době děti neumí celou
spoustu věcí a bez úkolů, kdy si
mají možnost učivo procvičit, by
toho uměly ještě méně a navíc by
zlenivěly. Pokud je úkolů přiměřeně, jsem pro jejich zachování.“

„Se
zrušením domácích
úkolů bych
nesouhlasila! I když
mě některé
nebaví, tak
vím, že je
třeba si učivo procvičit. Je to
takový donucovací prostředek,
díky kterému se na učivo alespoň podívám. Samozřejmě,
většina žáků a studentů je nesnáší, ale úkoly nejsou o zábavě, ale o naučení, takže jejich
funkce je správná. Kdyby úkoly
nebyly, tak by spousta studentů
do školy nedělala už vůbec nic!
Avšak úkolů by nemělo být příliš. Rozhodně by neměly sloužit
jako náhrada za výuku učitele,
což někdy učitelé praktikují...“

V nevinu Braunera

věří jen málokdo…
David Brauner, který je obviněn jako spolupachatel z podílu na vraždě jednaosmdesátiletého seniora
z Okružní ulice, toužebně vyhlíží
konec vyhodnocování stop, které
byly nalezeny na místě činu. Toto posouzení ze strany policie by
podle Braunera mohlo znamenat
jeho propuštění z vazby. „Ukáže
se totiž, že veškeré otisky prstů i
stopy DNA patří Romanu Mičkovi,
a nikoliv mě,“ napsal nám z vazby
David Brauner.
Prostějov/mik
Brauner i nyní, více než půl roku po otřesném činu v Okružní ulici, Večerníku přiznává, že poblíž domu, kde k vraždě seniora
došlo, skutečně byl. Neměl však údajně potuchy o tom, že jeho známý Mička je rozhodnutý vraždit. „Nabídl mi brigádu, že prý
budeme stěhovat nějakou paní do jednoho
z bytů v tom domě,“ zopakoval Brauner.

Když jsme se během minulého týdne ptali
na názory Prostějovanů, málokdo jeho verzi
věří. „Jsem přesvědčený o tom, že po tom
důchodci šli společně. Nejprve ho chtěli společně vykrást, protože se nějak dozvěděli, že
má doma velmi cennou sbírku starých mincí. Jeden se dostal bůhvíjak dovnitř, druhý
hlídal na chodbě. Když nic v bytě nenašli,
snažili se mince z nebohého staříka vymlátit.
Asi se toho násilí nedopustili oba dva najednou, ale zavřel bych je oba na stejně dlouhou
dobu,“ svěřil se Večerníku se svým názorem
jeden z nájemníků bydlících v domě, kde se
v březnu vraždilo. Své jméno si z pochopitelných důvodů přál utajit. „Vim jen, že
Mička s Braunerem se znali už z dřívějška.
A co jsem slyšel, tak toho spolu napáchali
víc než dost. Pochybuju, že Brauner nevěděl,
o co v bytě v Okružní ulici půjde. Teď hledá
výmluvy, aby se vyhnul dlouholetému kriminálu. A Mičku znal natolik, že věděl, že je
schopný kvůli penězům vraždit, tomu bylo
už všechno úplně jedno,“ míní zase jeden
z mužů bez trvalého domova, který Braunera
rovněž dobře zná.
Co se nakonec prokáže pomocí stop získaných na místě činu? Kdo vraždil a kdo na
chodbě kryl vrahovi záda? Snad se to již
brzy dozvíme!

Netvrdíme, že úplně všichni v tomto týdnu zatouží po
experimentech v sexu, ale hodně erotiky chtivých jedinců zcela jistě dostane chuť na milování v autě. Že je to
jen pro mladé? Omyl! To je pořád samá kámasútra, tisíc
a jedna sexuální poloha, ale na to, když si chcete užít
v autě, nikdo nemyslí. Ať už je to z toho důvodu, že nemáte kam jít, nebo se na to vrhnete naprosto spontánně, protože máte zrovna chuť. Jestli jste to ještě nezkusili, tak honem do toho! Ovšem jestli vlastníte například
vůz Fiat 500, tak vám nepomůže ani sebevětší fantazie.
Doporučujeme milovat se alespoň ve škodovce! Také
chceme důrazně varovat, že podobné praktiky byste
neměli zkoušet za jízdy, obzvláště pokud vy nebo váš
protějšek zrovna řídí…

INZERCE

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Žákům prostějovské ZUŠ-ky
se na zámku líbí...

jak šel čas Prostějovem ...

Šafaříkova ulice

Prostějov/mls

Bydlela tu řada osobností. Šafaříkova ulice byla otevřena
od roku 1893 a pojmenovaná podle slovenského vědce a
básníka Pavla Josefa Šafaříka (1795-1861). V letech 19401945 byla zvána německy Šafařík-Gasse. Ulice patří do
klidné obytné zóny poblíž městského centra. V domě č. 4
sídlil konfekcionář Arnošt Lukavský, v č. 7 řídící učitel Ignác
Pacholík, činitel Orlice a Sokola, v č. 17 proslulý židovský
zubař Arnošt Löwy. V budově č. 20 byla v roce 1912 otevřena kuchařská škola Lada.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Partyzánská
INZERCE

3. ŘÍJNA 2011
Rekonstrukce prostějovského zámku, která začala už v roce 2009,
pokračuje nezměněným tempem. Nedávno se však v médiích objevila kritika, že co se týká dalšího využití této budovy, tak město stále
ještě tápe a nemá v tom žádný systém. Tato informace však pořádně
zvedla ze židle prostějovského starostu Miroslava Pišťáka. Pravdou
bylo, že v říjnu loňského roku v zámku působilo jen informační
středisko a následně se do zrekonstruovaných prostor přestěhovala
Domovní správa. A ví se, že další křídlo se připravuje pro nastěhování
části Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose. Další využití
město teprve hledá, avšak představu má. Miroslav Pišťák uvedl, že na
určení, kdo dále bude v zámku působit či jaké organizace zde budou
sídlit, je ještě moře času.
ŘÍJEN 2012
V září byla dokončena rekonstrukce západního křídla prostějovského
renesančního zámku. Náklady na opravu přesáhly pětadvacet milionů
korun. Od nového školního roku v zámeckých prostorách funguje
prostějovská ZUŠ, která se sem částečně přestěhovala z Kravařovy
ulice. Přestěhovaly se sem dva obory: literárně-dramatický v prvním
patře zámku má k dispozici divadelní sál s jedinečnou malířskou
výzdobou z období rané renesance, taneční pak může využívat sál
v krásném klenutém sklepení bývalé vinárny. Kromě toho jsou
zde další učebny, hygienické zázemí, šatny a toalety. Současně zde
vzniklo nové schodiště a bezbariérový přístup výtahem. „V prostorách
zámku se nám moc líbí. Oproti těm v Kravařově ulici jsme pro žáky
získali mnohem větší zázemí a prostory, což se pozitivně promítlo i
do našeho fungování,“ pochvalovala si vedoucí tanečního oboru
Pavla Jahodová. Nyní na zámku probíhá úprava venkovní fasády. V
příštím roce by se město chtělo pustit do oprav nádvoří, kde by měla
vzniknout letní scéna s hledištěm pro více jak sto padesát diváků a
zázemí pro konání kulturních akcí.
napsáno před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
rti
time
ment
ntu:
u:

SÝRY

Sýr eidam
100g

Sedlčanský
hermelín100g

Balkánský sýr
100g

Tvarůžky
100g

Mozzarela
100g

Niva
100g

12,90

22,90

12,10

26,90

21,90

19,90

12,90

25,90

18,90

27,90

19,90

18,90

13,90

24,90

17,90

26,90

24,90

21,90

16,90

22,90

16,90

25,50

26,90

15,90

14,90

22,90

32,90 (200g)

-

16,90 (125g)

-

9,90

24,90

16,90

26,90

29,90

15,90
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Úterní vražda
starého
faráře z kostela v Dubu
nad Moravou
otřásla i Prostějovem. Hrůzný
čin totiž spáchal osmadvacetiletý D. G. Z Kralic na Hané, který
nakonec pár hodin po vraždě
sám zavolal na policii a ke všemu se doznal.
Mladý muž, který je v rodné obci
považován za brutálního vyznavače satanismu, v úterý časně ráno
napadl nejdříve prostějovského
taxikáře a lahví mu rozbil hlavu.
Taxikáři se naštěstí podařilo utéci
a zraněný vrah ukradl jeho vozidlo, které se mu porouchalo právě
v Dubu nad Moravou. Místní farář
ho nejdříve ošetřil, místo odměny
se mu však dostalo bodnutí nožem
a zatnutí sekery doprostřed čela.
Chladnokrevný muž si poté zavolal další taxík a nechal se dovézt

lety

Naše RESUMÉ
Tentokrát jsme se při našich
cestách prostějovskými supermarkety zaměřili na výrobky
sýrové, které patří k běžnému
nákupu běžného občana. A
tak je dobré vědět, že nejlevnější eidam pořídíme v Tesku,
pro Sedlčanský hermelín se
vyplatí vyrazit do Lidlu, Kauflandu, Albertu, u něhož dobře
pořídíme i Balkánský sýr. Tvarůžky si vezměte v Kauflandu,
mozzarelu v Lidlu a Nivu v
Tesku či Kauflandu.
Tak ať jste zdraví, a ještě si pochutnáte!

DOŽIVOTÍ PRO BESTII?
do baru v Přerově. Zřejmě po pár
skleničkách našel odvahu a sám
zavolal policii. „Případ vraždy šetří olomoučtí kriminalisté, ovšem
ani naši detektivové nezůstávají
pozadu. Policie v současné době
přehodnotila napadení taxikáře
na trestný čin pokusu o vraždu.
Osmadvacetiletý muž z Kralic na
Hané se v minulosti dopustil na
našem okrese již několika násilných činů. Většinou šlo o ublížení
na zdraví, vydírání a výtržnictví.
Například v roce 1994 společně
se skupinou pachatelů poškodil
na kralickém hřbitově dvaadvacet
pomníků a rovněž napadl místního faráře,“ uvedla k minulosti
vraha Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dlužno dodat, že při svém zatčení nyní pachatel vraždy a pokusu
vraždy žádal sám pro sebe doživotí. Pokud se prý tak nestane, bude
zabíjet znovu!

Zpravodajství
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OLOMOUCKÁ MÁ NOVÝ KOBEREC, NEJHORŠÍ HRBY ALE ZŮSTALY!
„Pro nezasvěcené to vypadá fakt hloupě,“ přiznává šéf odboru dopravy

Od čtvrtka do neděle proběhla v Olomoucké ulici druhá etapa rekonstrukce povrchu vozovky.
Uzavírka této frekventované lokality se nijak neprojevila na dopravních problémech, k žádným
komplikacím na vnitřním okruhu města nedošlo.
Větší část této ulice má tak nyní nový asfaltový
povrch. U železničního přejezdu se však na silnici
ani nesáhlo! Proč? Večerník to ví!
Prostějov/mik
Vyfrézování starého hrbolatého asfaltu a položení nového
koberce na většině vozovky v
Olomoucké ulici si pochvalují
občané i radní našeho města.
Přesto však nad několikamilionovou krajskou investicí zůstává mnohým rozum stát. Proč se
ty největší hrboly a vyjeté koleje
z obou stran železničního přejezdu nechaly bez povšimnutí?

Na to jsme dostali odpověď od
Miroslava Nakládala, vedoucího odboru dopravy prostějovského magistrátu. „Musím
přiznat, že pro nezasvěcené
to vypadá opravdu hloupě a
nelogicky, když zhruba třicet
metrů na obě strany od železničního povrchu zůstává starý
a nekvalitní povrch vozovky.
Vysvětlení je ale jednoduché.
Jde o součást křižovatky Sladkovského a Olomoucké ulice,

jejíž rekonstrukce spadá pod
úplně jinou investiční akci,“
objasnil Nakládal. „A jak již
všichni víme, tato rekonstrukce
je spíše během na dlouhou trať.
Město už disponuje projektem,
ve kterém se počítá i s odbočovacím pruhem ze Sladkovského do Olomoucké ulice.
Bohužel, proti tomuto plánu
vystupují jak České dráhy, tak
hygienici. Křižovatka je totiž
velmi blízko kolejí a přejezdu
a podléhá tak mnohem přísnějším bezpečnostním kritériím.
Hygienici zase namítají, že provoz na této změněné křižovatce
by nesplňoval hlukové limity.
Jsme tak trošku v pasti, ale vím,
že radní dělají všechno pro to,
aby křižovatku prosadili,“ uvedl dále pro Večerník Miroslav
Nakládal.
Své k celé transakci má říct i vedení statutárního města Prostějo-

va. „Než se projekt a následnou
investiční akci na rekonstrukci
křižovatky Sladkovského - Olomoucká podaří prosadit, nechává
se povrch vozovky v takovém stavu, v jakém je teď. Vím, že to pro

mnohé vypadá nelogicky, když
se Olomoucká ulice vybavuje
novým asfaltovým povrchem a
ten nejhorší úsek se ponechává ladem. Ale představte si, že by nový
asfalt byl položen i na zmíněné

F ott orr ep
p ortážž

křižovatce u přejezdu a za rok, až
prosadíme projekt, bychom ho
znovu rozkopávali. To bychom se
zase stali terčem kritiky občanů,“
vysvětlil dále Zdeněk Fišer, náměstek prostějovského primátora.
Olomoucká ulice je dnes už
opět v plném provozu. Navíc

směrem na Vápenici je vybudován prodloužený odbočovací pruh. Proč ale v tomto
úseku není vybaven novým
asfaltovým kobercem ani padesátimetrový kus vozovky
až k semaforům, to je další
záhada…

jak probíhala rekonstrukce olomoucké ulice
3x foto: Michal Kadlec

V době uzavírky. Během čtvrtka a pátku, v době Bude kvalitní? V sobotu dopoledne už dělníci Proč ne u kolejí? Úsek plný hrbolů a děr
frézování starého povrchu vozovky, mohly Olo- pokládali asfaltový koberec, který pak několi- u železničního přejezdu zůstal beze změny.
Tady si na nový asfalt ještě počkáme...
krát přejel obrovský válec.
mouckou ulicí projíždět pouze autobusy MHD.

MAGISTRÁT BUDE MÍT FOFR. Než se zbourá „KASKO“, Po romské diskotéce zůstala
musí být postaven nový „kulturák“ v Jezdecké ulici
u Společenského domu SPOUŠŤ!

Prostějov/mik - Bude to problém? Podle našich radních
nikoliv. Jde o to, že minimálně do dvou let musí město mít
zbouraná Jezdecká kasárna
a na uvolněném místě začít
stavět nový společenský-sportovní objekt. Tato akce totiž
musí začít paralelně s demolicí Společenského domu v
Komenského ulici! Tak zní
prostě dohoda se společností
Manthellan.
„Od Rady města Prostějova
jsem obdržel úkol přes náš stavební úřad vypracovat regulační
plán na demolici Jezdeckých kasáren a plán následné výstavby
nového multifunkčního domu,
který bude sloužit jak pro kulturní, tak sportovní vyžití. Problémem zřejmě bude, že musíme
vše sjednotit s plány společnosti
Manthellan, která zanedlouho
začne budovat obchodní centrum u Špalíčku. V rámci této investice bude zbourána současná
budova Společenského domu
a v tuto chvíli město dle platné
smlouvy musí už začít s výstav-

Místo pro kulturák. Jezdecká kasárna jsou připravena k demolici, místo nich bude stát nové multifunkční zařízení pro sport a kulturu.
Foto: Michal Kadlec
bou nového kulturáku. Bude to
složité, ale věřím, že se to dá
stihnout,“ prozradil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova.
Zmíněný regulační plán musí
projít náročným schvalovacím procesem. Navíc musejí
být rychle povoláni architekti
zvučných jmen, aby vyprojektovali nový kulturák, který místo

Jezdeckých kasáren bude sloužit Prostějovanům desítky let.
„Vyhlásíme architektonickou
soutěž na zpracování projektu,
který by měl navazovat na studii
prostějovského architekta pana
Gottwalda. A zároveň musíme
co nejdříve vyhlásit výběrové
řízení na demolici kasáren v Jezdecké ulici,“ potvrdil náměstek
primátora.

Večerník tak na sklonku minulého týdne obdržel potvrzenou
a definitivní zprávu, že nový
kulturák bude opravdu stát na
místě, kde v současnosti stojí
bývalá kasárna. Ta už jsou dnes
přitom na pokraji rozpadnutí.
„Co se týká jejich demolice, to je
otázka krátkého časového úseku.
Dnes už existují takové technologie, že půjde snad jen o několik
týdnů, než staré nemovitosti budou zbourány a bude zde také
vyklizen prostor potřebný pro
výstavbu nového multifunkčního
centra,“ dodal Zdeněk Fišer.
Z rozhovoru s náměstkem také
vyplynulo, že nejtěžším úkolem
pro město bude sladit veškeré
plány se společností Manthellan.
Jak nakonec znovu zdůraznil,
podle platné smlouvy se musí jak
demolice Společenského domu
v Komenského ulici, tak i výstavba nového kulturáku v Jezdecké ulici dít paralelním způsobem. „Odhaduji to tak na dobu
dvou let, než se obě investiční
akce začnou,“ uzavřel debatu
Zdeněk Fišer.

Taky by vás to naštvalo. Po nočním virválu našli obyvatelé
domu ve Špalíčku před svým domem igelitové pytle s odpadky.
2x foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Igelitové
pytle přetékající odpadky,
nedbale naházené u popelnic za restaurací „Na Špalíčku“. To byl výsledek akce z
předminulé soboty pořádané v prostějovském Společenském domě. Podle vedení
Společenského domu byli za

odklizení odpadků odpovědní organizátoři akce z Demokratické aliance Romů...
„Při téměř každé akci konané
v ´Kasku´ musíme skoro celou
noc snášet nejrůznější hulákání a výtržnosti mladých lidí,
na které bych někdy nejraději
vzala klacek. Ráno kolem na-

šeho domu nacházím spousta
střepů od rozbitých flašek. V
neděli jsem pak u našich popelnic objevila několik igelitových pytlů s odpadky. To
už byl vrchol. Proč bych něco
takového měla ještě uklízet?“
ptala se ve Večerníku naprosto
logicky Irena Burdová, která
bydlí v domě nedaleko Společenského domu. Se stejnou
otázkou jsme se obrátili na
vedení Společenského domu.
„Odpadky u popelnic skutečně neměly co dělat. Jejich
odvoz však není náš úkol,
podle smlouvy o pronájmu za
ně odpovídá vždy organizátor
akce. V tomto případě to byla
Demokratická aliance Romů,
která u nás v sobotu pořádala
diskotéku. S panem Hangrubadžem jsme si to už vysvětlili, odpadky byly ve čtvrtek
od popelnic odvezeny,“ sdělil
nám v závěru týdne jednatel
Společenského domu Roman
Vejmola.
Jak to ale dopadne příště?

ze soudní síně...

Gabriela Vozihnojová odsouzena. Co další „bankrotáři”?
Najdou svého viníka i miliardové dluhy OP Prostějov?

Prostějov/mls - Prostějovský soud ve čtvrtek shledal
bývalou podnikatelku Gabrielu Vozihnojovou vinnou z
toho, že záměrně zašantročila účetnictví své zadlužené
firmy, kterou následně převedla na tzv. bílého koně. Závazky zkrachovalé firmy tak
našly konkrétního člověka,
který za ně je zodpovědný. V
České republice je něco podobného stále spíše světlou
výjimkou. Podaří se něco
podobného v kauze miliar-

dových dluhů OP Prostějov?
Gabriela Vozihnojová se měla
převodem své někdejší společnosti na bílého koně pokusit zbavit závazků své bývalé
společnosti ve výši téměř 900
tisíc korun. Ona sama už musela vyhlásit osobní bankrot,
když nejrůznějším institucím
a firmám dluží přes tři miliony korun. Exekutoři jsou
u ní „jako doma”. Navíc za
svůj „podfuk” byla ve čtvrtek
odsouzena k jednomu roku
vězení, trest jí však byl pod-

míněně odložen. Kromě toho
také nemůže čtyři roky působit
ve vedení soukromých firem.
„Bylo jednoznačně prokázáno,
že Jarmila Podlahová na sebe
nechala přepsat firmu paní
Vozihnojové bez toho, aniž by
od ní dostala účetnictví firmy.
Paní Podlahová měla za to, že
tak získá zpět peníze, které jí
dlužil Miroslav Machač. Uvalila tím však na sebe jen další
závazky, o kterých kvůli své
důvěřivosti neměla tušení. Stala se tak typickým bílým ko-

něm. Přitom u ní skončily ještě
další dvě prostějovské firmy,
jejichž dluhy ona sama svým
jednáním bezesporu nezpůsobila,” odůvodnila rozsudek
soudkyně Adéla Pluskalová.
Gabriela Vozihnojová sice
vyvázla s podmínkou, podstatné je, že na základě rozsudku bude muset v rámci
svých možností uhradit způsobenou škodu. Toto rozhodnutí je exekučně vymahatelné.
„Pro podmíněný trest hovořil
především fakt, že odsouzená
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dosud nebyla soudně trestaná,”
vyjádřila se soudkyně Pluskalová. Ač rozsudek dosud nenabyl právní moci, jedná se
jednoznačně o úspěch policie,
státního zastupitelství i soudu.
V České republice totiž stále

není pravidlem, že by dluhy
soukromé společnosti našly
svého konkrétního dlužníka,
u kterého by byly následně
exekučně vymahatelné. V
této souvislosti je několik posledních let na Prostějovsku

skloňován především případ
zkrachovalého OP Prostějov.
Příčin krachu může být vždy
řada, faktem stále zůstává, že
za hospodaření každé firmy
jsou zodpovědní členového
jejího představenstva. Mezi
ně v případě OP Prostějov dle
obchodního rejstříku patřili
František Tuhý, Milivoj Žák
z Plumlova a pražský advokát
Roman Hanus. V představenstvu působili rovněž Prostějované Miroslav Galář, Josef
Burda a řada dalších, členkou
dozorčí rady byla například
šéfka podnikových odborů Helena Vyroubalová.

„Moje orgány rozdejte,“ napsal před smrtí lékařům mladík z Určic
„Jsme z toho všichni v naprostém
šoku. Tomáš byl kluk, který se
vždycky snažil každému pomoci.
Měl velké srdce, pro každého by
se rozdal, i kdyby jemu samotnému nemělo zůstat nic. To je
ostatně vidět i na jeho posledním
krásném gestu. Napsal do nemocnice, že chce darovat své orgány,
díky čemuž by zachránil život více
lidem. Pak se zastřelil. To je něco
strašného, nikdo z okolí jsme to
nečekali. A jak už dnes vím, jeho
ledvina, játra a chlopeň ze srdce
jsou už v tělech jiných lidí,“ svěřila se Večerníku se slzami v očích
jedna z nejlepších Tomášových
kamarádek, Pavla Pitnerová z Určic.
K otřesnému sebevražednému
činu došlo minulý týden v noci ze
středy na čtvrtek. „Dvě hodiny po

půlnoci jsme byli přivoláni k těžkému zranění mladého muže do
Určic. Na místě v dosti nepřístupném terénu jsme nalezli muže se
střelným poraněním hlavy. Okamžitě jsme zahájili resuscitaci, pacienta jsme napojili na přístroje a
na kapačky. Při převozu leteckou
záchrannou službou do Fakultní
nemocnice v Olomouci ještě žil,
i když jeho stav byl kritický. Pak
jsme se bohužel dozvěděli, že svému střelnému zranění podlehl,“
řekl Večerníku Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
V onu noc měl službu a byl to právě on, kdo se osobně snažil osmadvacetiletému Tomáši M. pomoci.
Marně. Podle zatím neověřených
informací mladík dokonce svoji
sebevraždu s následným darováním svých orgánů naplánoval tak
dokonale, že si nejdřív sám přivolal záchranku a do hlavy se střelil
až ve chvíli, kdy měl vrtulník záchranné služby nad sebou! „Ano,

povídá se to u nás. Prý to udělal
z toho důvodu, aby se jeho orgány zachovaly. Tomáš měl všechno
naplánované a nastudované, až
mi z toho běhá mráz po zádech.
Nikdy mu neodpustím, že mě
a ostatní kamarády tak sobecky opustil. Ale ne, odpustím mu
to...,“ zalykala se slzami Pavla
Bitnerová z Určic.
Policie až v neděli pozdě odpoledne Večerníku tragický případ také
potvrdila. „Můžeme ale jen sdělit,
že v noci ze středy na čtvrtek okolo druhé hodiny bylo nalezeno tělo
osmadvacetiletého muže z Prostějovska na poli mezi obcemi Dobrochov a Kobeřice. Muž se střelil
do oblasti hlavy legálně drženou
zbraní. Celou záležitost policisté prošetřují a vzhledem k rodině
zemřelého nebudeme poskytovat
žádné detailní informace,“ sdělila
nám Tereza Neubauerová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

VYZNÁNÍ Pavly Pitnerové:

„Tomáš byl velmi svůj, měl i svůj svět“
Byl to člověk, se kterým jsem se potkávala téměř chtít za těmi hvězdami podívat opravdu tak brzo.
každý den a považovala ho za nejlepšího kama- Pro něj to zřejmě bylo vysvobození, ale ostatním
ráda. Byl pro mě jako součást rodiny, inteligent- připravil obrovskou dávku smutku a otazníků,
ní člověk, snaživá, tolerantní a respektující osob- proč to právě on, on jako osoba na první pohled
nost, která se vždy snažila ostatním pomoct. Měl vyrovnaná, v psychické pohodě, vždy s úsměvem
velké srdce pro ostatní, pro všechny by se rozdal, na rtech a s pivem v ruce, s láskou k motorkáři v případě, že by mu nezůstalo nic. Hodně dlou- ství, udělala. Snad se mu podařilo to, v co doufal
ho si ten fakt nepřipustím, že ho už ve své blíz- a věřil, že se mu splní. Evidentně si to moc přál,
kosti nikdy neuvidím, že mi už nenapíše: „Pavči, protože to plánoval delší dobu, snad se má dobře
přijdeš do hospody? Pavčo, nepůjdeme se pro- a bude nás, ty, které měl moc rád, shora hlídat a
jít?“ Už se nezeptá: „Co tě trápí, nepotřebuješ s pomáhat nám, tak jako doposud. Na tomto neněčím pomoct?“ Stejně tak hezky se choval i ke šťastném činu by si nikdo z nás neměl přisuzosvým ostatním kamarádům. Byla to osoba, která vat vinu, i přestože se v některých uchovává. Je
si vždy stála za svým názorem a svůj názor nikdy důležité si uvědomit, že měl svou vlastní filosofii,
nezměnila ani za okolností, že s ním většina ne- které většina moc nerozuměla a neměla pro ni
souhlasila. Byl velmi svůj, měl občas svůj svět, pochopení. Tento krok, co udělal, tak udělal z
rád se zajímal o astrologii a vše kolem hvězd, vlastního rozhodnutí, z vlastní víry v něco, v co
byla to jeho záliba, ale nikdy bychom si nikdo my ostatní nevěříme, tudíž to nikdy ani nepochonepomysleli, že ho až tak moc pohltí, že se bude píme.
Pavla Pitnerová, Určice
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volební účast
ve 2. kole
senátních volbeb
Prostějovsko

16,20 %

oprávněných voličů

volební účast
Česká republika
celkem

18,61 %

oprávněných voličů

Dalších šest roků budeme mít senátorku
Druhé kolo voleb do Senátu ČR provázel po celé naší
zemi rekordně nízký zájem občanů Na Prostějovsku
dorazilo k urnám jen něco málo přes 16 PROCENT voličů Překvapení se nekonalo: dalších šest let budeme
mít senátorku Rudá záře se tak nad Prostějovem nerozzářila, byť v Srbcích a Skalce tomu tak chtěli...
Božena Sekaninová v sobotu slavila, křeslo jí přitom ze
105 tisíc voličů zajistilo pouze 12 313 hlasů Komunista
Šlambor byl i tak poražen drtivě, lístky s jeho jménem
odevzdalo 4 483 lidíí KRAJSKÉ VOLBY: Z Prostějova
bylo zvoleno ne deset, ale JEDENÁCT ZASTUPITELŮ
Z povolebních vyjednávání zatím nevzešlo nic konkrétního
o Hlas ČSSD ale zní jasně: Můžeme vládnout s každým, jen ne s TOP 09...

VÝSLEDKY 2. KOLA
SENÁTNÍCH VOLEB - PROSTĚJOV

„Bývalý“ Koničák prohrál
Prostějovsko ve hře o
senátní křesla mělo ale ještě
jedno želízko v ohni. Na
Šumpersku a Jesenicku kandidoval dnes už „bývalý“
Koničák – Miloslav Vlček.
Naštěstí mu tam v druhém
kole nepomohlo ani to, že
si průhledně přehlásil trvalé
bydliště do Zlatých Hor...

nedůvěřuje, lze uspět s pravicovým programem, je teplický
senátor Kubera. Známý zasPo týdnu naparování spadl tánce kouření obhájil senátní
hřebínek i komunistům, když křeslo bez mrknutí oka.
se ukázalo, že drtivá většina
Naštěstí u nás
občanů na jejich návrat do
nekandidoval Okamura...
vlády naštěstí připravená
zdaleka není. Doufám, že Jak jsem napsal na úvod,
v tomto případě neplatí „za- levice ale také vše nevyhrála.
tím“. Komunisté prohráli Prohrála všude tam, kde se jí
většinu soubojů se sociálními postavily „nezávislé“ osobdemokraty, ale pro ně možná nosti. V Senátu proto zasedne
překvapivě i s občanskými de- šéf zemědělců, horozelec za
hnutí Ostravak nebo Tomio
mokraty.
Okamura, který objížděl svůj
Kuřák do Senátu
obvod s estrádou hloupých
Pravice
sice
komunisty vtipů. To mu stačilo k tomu,
v druhém kole předstihla a pošle aby všechny porazil. Teď
do Senátu jen čtyři občanské bude tento člověk s názorem
demokraty a jednoho topkaře, na všechno zkoušet i preziale volby pro ni zůstávají de- dentskou volbu. V té snad
baklem. Za pravici uspěli přihlouplé vtípky na zvolení
z větší části úspěšní starostové. nestačí. I když, kdo ví…
Ukázkovým příkladem toho, že
Autor je
i v době, kdy pravici moc lidí
vysokoškolským učitelem

Komunistická záře
nehořela silně

Fotoreportáž

Skromné oslavy. Božena Sekaninová ve své kanceláři v prostějovské Rostislavově ulici měla v
sobotu odpoledne pádný důvod k radosti. Na vítězství si staronová senátorka se svými několika přáteli
přiťukla skleničkou bílého vína.
Foto: Martin Zaoral

Rozdělení mandátu v Senátu ČR

Mapa výsledků v České republice

komentář Petra Sokola
TAK NÁM SKONČILY VOLBY...
V letošních senátních volbách platilo, že pravice
prohrála s levicí a levice
s nestraníky. První je asi
jasné a poznali jsme to i
na Prostějovsku, kde se
do druhého kola dostali
dva levicoví kandidáti na
úkor nejednotné pravice. Druhé kolo pak u
nás bylo jen formalitou
a kandidátka „socdem“
s převahou vyhrála, jak se
dalo čekat...
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Volební obvody jsou vybarveny podle strany kandidáta, který zvítězil.

BOŽENA SEKANINOVÁ: „Voliči
jen oznámkovali moji práci...!“
Staronová senátorka chce zúročit své zkušenosti

Prostějov - Hned po
zveřejnění výsledků
druhého kola senátních voleb Večerník
staronovou senátorku
Boženu Sekaninovou
navštívil v její kanceláři
na Rostislavově ulici v
Prostějově, kde slavila
své vítězství a požádal
ji o krátký rozhovor.
„Tímto dnem začíná
moje předvolební kampaň do voleb, které
budou za šest let,“ prohlásila mimo jiné staronová senátorka.

Martin Zaoral
Jak vy osobně vnímáte výsledky senátních

voleb?
„Celých šest let, co působím
jako senátorka, se sama sebe
ptám, zda svoji práci dělám
dobře. Výsledky voleb mi na
tuto otázku jednoznačně odpověděly. Ráda bych všem
voličům za tuto zpětnou vazbu
poděkovala.”
Vaše vítězství bylo
jednoznačnou záležitostí. Dostala jste sedmdesát
tři procent hlasů. Čekala jste
to?
„Tak výrazný rozdíl jsem rozhodně nečekala. Jsem sedmapadesátý ročník, tipovala jsem,
že dostanu sedmapadesát procent hlasů.“

Pokud bychom to
brali takhle, tak jste
díky hlasům voličů pořádně
omládla! Nicméně vaše vítězství může kalit snad jen
velice nízká volební účast...
„Nízká volební účast je určitě spojena s náladou, která ve
společnosti všeobecně panuje.
Po nejrůznějších kauzách, které se táhnou napříč politickým
spektrem, lidé už politikům
nevěří. Navíc řada z nás už
skutečně zapomněla, že politika je služba občanům. Trošku
mě mrzí, že nás ovšem občané všechny hází do jednoho
pytle. Nicméně dokud politici skutečně nezačnou dělat
něco pro normální lidi, tak
nám nikdo nebude důvěřovat
a nebude mít ani důvod jít k
volbám...“

Čím konkrétním jste
lidem pomohla vy?
„Byla jsem senátorkou na plný
úvazek, po celých těch šest let
jsem. Na rozdíl od jiných jsem
neměla příjmy z dalších funkcí či
činností. Proto jsem po celé své
funkční období mohla přes týden
pracovat na analýze zákonů a o
víkendech komunikovat jak se
starosty obcí, tak s obyčejnými
lidmi. Se starosty jsem řešila jejich
projekty, na které třeba nedostali
peníze z dotací a snažila se jim
pomoci. To se týkalo třeba Obědkovic, ale i mnoha dalších obcí v
regionu. Lidé se pak na mě obraceli s každodenními problémy,
jako byly například jejich trable s
exekucemi. Vždy jsem se je snažila vyslechnout, i když ne vždy
jsem jim mohla pomoci.“
pokračování na straně 8

SENÁTNÍ VOLBY OČIMA VEČERNÍKU
4x foto: Michal Kadlec

Já vám dám Komanče! Tento muž do volební místnosti Prostor pro úsměvy. V pátek odpoledne panovala ve vo- Volilo se i večer. Kdo nestíhal přes den, dostavil se ode- Kde jsou? Ve většině volebních místností komisaři voliče
na prostějovské radnici hodně spěchal. Jak se Večerníku lebních místnostech dobrá nálada. Komisaři čekali mnohdy vzdat svůj hlas třeba i v pátek až těsně před dvaadvacátou doslova vyhlíželi. Nízká volební účast byla znát na každém
svěřil, někdo ty rudé musí zastavit…
hodně dlouho, než někdo konečně přišel odvolit.
hodinou. Pěkně v klídku a s úsměvem.
kroku.
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V Kostelci spokojenost
i s výsledky komunistů!
Kostelec na Hané/mik Krajskéioběkolasenátních
voleb proběhly v Kostelci
na Hané podle zdejšího
starosty Ladislava Hynka
bez jakýchkoliv problémů
a navíc prý dopadly přesně
podle gusta občanů. „Už
šest let u nás standardně
vyhrává sociální demokracie a letos jsme spokojeni
i s výsledky KSČM,“ uvedl pro Večerník Ladislav
Hynek. Na otázku, zda
to myslí vážně nebo ironicky, odpověděl velmi
rychle. „Samozřejmě, že
to myslím naprosto vážně. Jde o vítězství levice,
tudíž o dobro pro všechny
obyčejné lidi. Je vidět, že
voliči konečně dali rázně
najevo, že chtějí zásadní
změnu v této republice,“
řekl Ladislav Hynek.

Někdo volil,
další lovili…
Stražisko/mik - Zajímavě
se postavili ke druhému
kolu senátních voleb někteří občané na Stražisku.
Stejně jako i jinde tady byla volební účast prachmizerná. Důvodem mohl být
i fakt, že spousta lidí se
tady věnovala raději sobotnímu výlovu místního
rybníka. „Radši si ulovím
parádní rybu, politika mě
vůbec nezajímá. Navíc
ryba je němá a ne ukecaná jako politici,“ zahudral
na nás statný rybář s tváří
hustě zarostlou vousem.
Nu což, proti gustu…

příč politickým spektrem i celou
republikou neplatilo. Zdálo by
se, že Božena Sekaninová tak
všem dala recept na to, kudy
vede cesta k úspěchu. Jenže se
všemi těmi zaručenými recepty
to máte jako se vším. Pokud
tomu chce člověk věřit, neměl
by to zkoumat příliš do detailu.
Mohli byste pak například zjistit, že i to koření, rozdávané v
rámci „sekaninové” předvolební kampaně, v sobě obsahovalo
glutaman sodný, který má být
dle odborníků nebezpečný pro
zdravý vývoj dětského mozku,
či disodné ribonukleotidy, které
mohou způsobit astma. Ale nechte být. Kdybychom dali na

všechny ty odborníky, nakrmili
bychom se někdy něčím?
Jiný příběh než Božena Sekaninová v souvislosti se Senátem
zažívá bývalý předseda poslanecké sněmovny a konický rodák Miloslav Vlček. Někdejší
traktorista opět podlehl „zlaté
horečce” a s „děravou patou”
se vydal na Jesenicko. Své trvalé bydliště dokonce přesunul
přímo do Zlatých hor. Nakonec
však i on poznal, že „severní
vítr je krutý.” Ve druhém kole
senátních voleb jej totiž odvál
pověstný „vítr z hor”, zosobněný
současným šumperským starostou Zdeňkem Brožem. Kam až
jej tento vítr zavane, není v tuto

chvíli vůbec jisté. Dá se předpokládat, že se Vlček musí cítit
jako onen pověstný „klobouk
ve křoví”. Nechme se tedy překvapit, s jakou písničkou na nás
vyrukuje příště. Na paměti je
však třeba mít, že v dnešní době
je člověk člověku spíše vlkem,
nežli Vlčkem.
Tímto konstatováním bychom
mohli celé letošní slavné volby
uzavřít. Komu se snad jejich
výsledek náhodou nelíbil, ten
už by měl nedočkavě vzhlížet k
těm dalším. Konat se budou už v
lednu příštího roku. Pro některé
z nás je to vzhledem k zachování duševního zdraví nebezpečně
brzo!

„Můj pokus o první politickou ligu nevyšel, žádný jiný nebude!“
Komunistický kandidát Jaroslav Šlambor
překvapil sám sebe, z politiky ale odchází...

Rudá záře nad Skalkou Prostějov - Bezprostředně po zahájení sčítání hlasoSrbce/mls - Pouze dvě
obce v regionu by do
Senátu poslaly kandidáta KSČM. Jedná se
o Srbce na jihu regionu
a také Skalku. V obci
známé svými lázněmi je Jaroslav Šlambor
zřejmě nesmírně populární, už v prvním kole
zde získal téměř nadpoloviční většinu všech
hlasů. Pravicovým stranám ve Skalce pšenka
jednoznačně nekvete.
Například v předcházejících krajských volbách
zde ODS získala necelých sedm procent hlasů.

část práce senátora v poslanecké sněmovně mizí do ztracena,
je jasné, že Božena Sekaninová
byla v průběhu celého šestiletého funkčního období v regionu poměrně dost vidět. Na tom
následně mohla založit i svoji
předvolebení kampaň, ve které
celkem pravdivě tvrdila, že „byla
u nás”. Díky tomu se jí více
jak ostatním dalo věřit, že „zná
naše problémy”. Stálo za tím
poměrně dost mravenčí práce,
do které šla „srdcem a naplno”.
Díky tomu Boženu Sekaninovou řada lidí osobně zná a ví, že
když „už jim nepomůže, aspoň
je pohladí.” To pro mnoho dalších kandidátů na senátora na-

vacích lístků ve druhém kole voleb do Senátu ČR bylo
jasné, že Jaroslav Šlambor nepřekročí svůj stín outsidera. Božena Sekaninová, která obhajovala primát,
vedla od první do poslední chvíle, takže ti, kteří si přáli
mít poprvé v historii komunistického senátora, museli
být záhy notně zklamaní. Ne tak samotný Jaroslav
Šlambor, který bral porážku sportovně, ovšem, pár
jizlivých slovíček si neodpustil... Večerníku poskytl
rozhovor takřka záhy poté, co bylo sečteno a podtrženo.
Petr Kozák

Máme pár desítek
minut po sečtení
hlasů ve druhém kole senátních voleb. Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy a pocity?
„Využiji příležitosti a dovolím si
touto cestou ze srdce poděkovat
všem, kteří našli odvahu a ppodpořili mě v mém nelehkém a
svým způsobem don quichotském snažení. K pocitům
asi tolik: i přes svůj nenapravitelný idealismus
jsem v záležitostech
politiky pragmatik a
tak jsem racionálně
vyhodnotil
šance
jako minimální již po
prvním kole. Přesto
jsou moje pocity při
pohledu na výsledky
smíšené. Jen málokdo a já nejsem výjimkou, má dobý pocit,
když prohraje. Jsem
rád, že je to za mnou, cítím úlevu...“

Čemu
přičítáte
tak drtivou porážku od Boženy Sekaninové?
„Máte pravdu, ta porážka je,
řečeno sportovní terminologií,
drtivá. I touto cestou paní senátorce srdečně blahopřeji. Nebudu
snižovat hodnotu jejího vítězství
fňukáním nad vlastním neúspě-

chem. Počítá se výsledek a ten
hovoří jasně.“
Věřil jste vůbec v
úspěch? A co jste
pro něj vykonal?
„Ano, věřil, zejména proto, že
jsem vnímal rozčarování lidí
z toho, co se dnes u nás děje.
Věřil jsem, že vyjádří naštvanost
svou volbou. Což se sice stalo,
protože poslali do druhého kola
dva levicové kandidáty. Pro radikálnější volbu ve finále již ale
neměli odvahu. Po více jak dvacetileté mediální masáži se jim,
pravda, ani nedivím. A co jsem
pro úspěch udělal? V rámci daných podmínek to, co bylo možné. Jak je vidět, nestačilo to.“
Po televizní debatě
jste si v tisku posteskl, že určití novináři nadále
vytahují vaši minulost. Ovlivnila víkendové volby a koný
krétně výsledek
druhého kola
na Prostějovsku média?
„Víte, ať ji klidně vytahují, ale
nepřekrucují. Nemám se za co
v rámci svého působení v ar-

mádě stydět. Za co se stydím, je
stát, který se zachová vůči těm,
kteří byli z principu připraveni
jej chránit, jako prodejná děva.
K televizní debatě – tu jsem
jednoduše nezvládl. Hyde park
s dr. Černým, který běžel bezprostředně před duelem, mě měl
varovat. Plakat nad ignorací mé
osoby v regionálních médiích
nemá smysl. „
Jak byste zhodnotil obě dvě kola senátních voleb? Původně se s vámi příliš
nepočítalo, i vy jste byl po prvním kole překvapen...
„Hodnocení je možné jen
prizmatem výsledku. Neuspěl
jsem. Kdo by si na mě vsadil
před prvním kolem? Neměl
jsem jediný billboard, regionální
média měla bobříka mlčení, atd.
Srovnejte si marketingové šílenství kolem kandidátů modrých a
ý ale i ostatních. Peníoranžových,
j
ze jsou, jak jedna
moudrá hlava
prohlásila, až na prvním místě.
sob nestačí - ODS
Samy o sobě
vy
by mohla vyprávět, nesmí se
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který se zachová vůči těm, kteří byli
z principu připraveni jej chránit,
děva....“
jako prodejná děva.

Poraženýý kandidát vve druhém kole
Jaroslav Šlambor o médiíc
médiích před volbami
k tomu navíc dělat z lidí blbci.
A to i přes
reklamu
p barnumskou
ba
ČSSD, resp. její kandidátka, nedělala.
dělala.“
Na druh o u
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zajistila podporu, mediálně a
jednoznačně deklarovanou,
voličů pravicových stran, zejména ODS a TOP 09. Neúspěšní kandidáti vyzvali voliče
svých stran k podpoře paní
Sekaninové. Tady bych mohl
být jízlivý, ale odpustím si to.
Že by někdo z pravice slyšel
na nabídku podpořit komunistického kandidáta? Na druhou
stranu by ale bylo o čem psát...“
Říká se, že voliči
KSČM jsou disciplinovaní. Po prvním kole a
úspěchu v krajích se očekávalo, kam sahá až podpora vaší
strany, ale obecně jako strana
jste už neuspěli. Kde vidíte důvod?
„Ano, členové strany jsou disciplinovaní, a to proto, že jejich
přesvědčení je pevné, že ctí
elementární zásady slušnosti.
Alespoň většina. Byli ve straně,
když to bylo výhodné a jsou i
tehdy, kdy jsou nevybíravě a
účelově ostrakizováni. Podle
všech prognóz pomazaných
politologických expertů tady
neměla, více jak dvacet let po
převratu, komunistická strana
již být. Měla podle nich zajít
na úbytě – po meči a po přeslici – abych zůstal slušný. Jak je
možné, že jsem dostal více jak
6 tisíc hlasů, mnohonásobek
počtu členů stran? A proč jsme
neuspěli v 2. kole? Důvodů je
více, tedy alespoň dva: převážně
proti sobě stáli kandidáti levice a
nebo výrazné osobnosti regionů.
Ano, bezpochyby jde o neúspěch,
ale s poměrně velkým mementem. A to i pro sociální demokracii. Jen na okraj – lidem je podle
mě v podstatě jedno, kdo vládne.
Chtějí toho poměrně málo. Důstojný život pro sebe a své děti.
Půjdou za tím kdo jim to nabídne
a hlavně bude toto očekávání i
naplňovat.“
Obecně mají ale
letošní volby společného vítěze, kromě ČSSD i

KSČM. Myslíte vy osobně, že
už nastala doba, aby se komunisté vrátili k řízení státu a jeho
institucí?
„Upřesním, s dovolením, vaši
otázku: za prvé nejde o návrat,
dnešní KSČM je nová garnitura
politiků. Nechceme řídit stát a
jeho instituce, chceme se podílet,
a to zcela legitimně na správě věcí
veřejných. Volební výsledky nás
k tomu opravňují. Tedy za podmínky, že mluvíme o ČR jako demokracii. Ta doba je tu ovšem již
dávno. Všechny strany se zaklínají svými programy. Po volbách
ovšem velmi rychle zjistí, že jsou
vlastně kompatibilní s kterýmkoli
jiným programem, vyjma programem KSČM...“
Jaká bude nyní
vaše politická budoucnost?
„Můj pokus o první politickou
ligu nevyšel, žádný jiný nebude.
Pokud mi zdraví dovolí, dokončím svůj mandát zastupitele a začnu se věnovat těm, na které jsem
neměl kvůli svému veřejnému
angažmá čas. Manželce, rodině,
přátelům.“
Závěrem odlehčená otázka. Jste poraženým těsně před cílem, což
vždy zamrzí. Jaký máte recept
na to, strávit druhé místo a promarněnou šanci? Jak budete
trávit zbytek víkendu?
„Jsem bývalý profesionální sportovec. Ve sportu platí, že porážky
patří k životu. Neberu to tak tragicky. Navíc nemám trenéra, který by mi nadával. Spíš mě mrzí,
že jsou zklamáni ti, kteří mi věřili - řekněme fandové. A recept?
Sebereflexe. Chyby hledám na
své straně. Život jde dál, je tolik
zajímavých věcí, které bych rád
stihl. Zbytek víkendu? Dcera nám
„půjčila“ vnoučata – neviděl jsem
je měsíc. Těším se. Přeji všem,
včetně těch, kteří mají jiný názor
na správu věcí veřejných, jen vše
nejlepší, zejména pak zdraví. Protože bez něj, je všechno nic.“

BOŽENA SEKANINOVÁ: „Voliči jen oznámkovali moji práci...!“
(dokončení ze strany 7)
Co jako staronová
senátorka říkáte na
to, že většina lidí by Senát
nejraději zrušila?
„Senát je zakotven v naší
ústavě a zrušit tak jednoduše
nejde. Pravdou však je, že od
roku 1996, kdy Senát vznikl,
stále na politické scéně nemá
úplně pevné místo. To podle
mě nemůže získat ničím jiným
než masarykovskou drobnou
prací jednotlivých senátorů.
Ta třeba v případě oprav
některých zákonů nakonec
vyzněla do ztracena. Nicméně
čtyřicet procent zákonů, které
jsme poslanecké sněmovně

vrátili, parlament schválil
v té podobě, v jaké jsme je
poopravili my, senátoři. A to
podle mě není špatný výsledek. Další předností Senátu
podle mě je to, že si lidé do
něj, na rozdíl od poslanecké
sněmovny, volí konkrétní lidi,
kterým mohou po skončení jejich mandátu předložit účet.“
S čím do dalších
šesti let v Senátu
půjdete?
„Za těch šest let ve funkci senátorky jsem se v mnoha věcech
někam posunula. Jsem ráda, že
na tuto svoji práci budu moci
navázat. Každopádně chci i
nadále pomáhat starostům s

realizací jejich projektů. Co se
týká práce v Senátu, tak tam
jsem stále ochotna podporovat dobré zákony a zamítat
ty, které jsou z dílen lobbistů
či zájmových skupin. To se
týká například S-karet, které
jednoznačně nepodpořím. Nemyslím si totiž, že bychom měli
po dvanáct let upřednostňovat
jeden bankovní ústav. Chci se
zkrátka chovat tak, aby mi lidé
věřili, že dnem zvolení začala
má šestiletá kampaň do dalších
voleb a že až mě za dalších šest
let budou chtít opět oznámkovat, budou mít za co.“

Oslavy vítězství. Boženě Sekaninové k vítězství pogratulovala i její dcera (vpravo od senátorky) a kolegové z ČSSD.
Foto: Martin Zaoral

Olomoucký kraj/pk - V minulém vydání Večerníku jsme
vás informovali o úspěchu
deseti zástupců Prostějovska,
leč počet se nakonec zvýšil na
jedenáct. Do „fotbalové jedenáctky“ jsme totiž opomněli
zařadit Jitku Chalánkovou ze
sdruženi TOP09+Starostové.
Jako součást omluvy přijměte
náš kompletní přehled nových

či staronových členů Zastupitelstvu Olomouckého kraje,
do něhož se tedy posadí hned
jedenáct Prostějovanů či Prostějovanek.
Za vítěznou ČSSD současný náměstek hejtmana Alois
Mačák, náměstkyně primátora města Prostějova Alena
Rašková, starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková

a podnikatel ze Suchdolu Josef Švec. Zájmy KSČM budou
hájit prostějovský zastupitel
Václav Šmíd a Ladislav Sypko, starosta Doloplaz. V rámci
Koalice pro Olomoucký kraj se
starosty to bude Jaroslav Fidrmuc z Krumsína, ředitel prostějovského gymnázia. ODS
vyšle na kraj současného prvního náměstka primátora měs-

Senior vjel na tříkolce
až do volební místnosti!

ta Prostějova Jiřího Pospíšila
a živnostníka z Hrubčic Kamila Zápecu. V rámci TOP 09
a Starostové pro Olomoucký
kraj uspěla poslankyně a dětská lékařka Jitka Chalánková
společně se starostkou Držovic
Blanka Kolečkářová.
Na této dvoustraně vám také
přinášíme poslední povolební
ohlasy, šprochy a střípky...

Výšovice/mik - Zatímco
starosta Výšovic Ladislav
Okleštěk se Večerníku
netajil rozmrzelostí nad
neuvěřitelně slabou volební účastí v této obci,
přece jen se mu vzápětí
objevil na tváři úsměv při
vyprávění jednoho sobotního zážitku. „Najednou
se rozletěly dveře od volební místnosti a dovnitř
vjel na elektrikou poháněné tříkolce jeden z našich starších občanů. Na
tříkolce vjel za plentu,
kde si nachystal obálku
a na stejném stroji přijel
k urně, kde odevzdal svůj
hlas. Pak na tříkolce zase
rychle odfrčel ven. Byl to
mžik, ani jsme se pomalu nestačili otočit,“ usmál
se Ladislav Okleštěk.
„Nemohli jsme nic namítat, na dveřích jsme neměli žádnou značku o zákazu vjezdu motorových
vozidel,“ dodal pobaveně
výšovický starosta.

ČSSD potvrdila: S TOP 09 nepůjdeme,
ostatní varianty jsou možné

Olomoucký kraj/pk - Krajské volby sice skončily již
předminulý víkend, ale povolební vyjednávání se prý
rozběhne až v tomto týdnu. „V tom uplynulém byla
pozornost soustředěna na
druhé kolo senátních voleb.
Tam, kde probíhalo, na to
byly stejně,“ řekl Večerníku Alois Mačák. Právě jeho
ČSSD se těšila z vítězství a
tudíž práva sestavit krajskou koali- ci, která bude

našemu kraji vládnout po
další čtyři roky.
Olomoucká ČSSD získala v
letošních volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
19 mandátů, vedle ní v novém
zastupitelstvu usednou ještě
KSČM se 16 členy, ODS a
Koalice pro Olomoucký kraj
společně se starosty získali 8
křesel a TOP 09 se Starosty
zbývající čtyři.
„O politické situaci a stavu
rozložení se pochopitelně ba-

Kristian Grézl z Prostějova poprvé u voleb

„Výsledky mě jako
mladého člověka děsí!“
Prostějov/mik - Těšil se jako
malý kluk. Kristian Grézl z Prostějova šel předminulý pátek poprvé volit. Osmnáctiletý mladík
se na volby těšil. V sobotu večer,
těsně poté, co byly zveřejněny
konečné výsledky, se však Večerníku netajil se svým rozčarováním.
„Šel jsem k volbám velmi rád, už
jsem se nemohl dočkat. Chtěl jsem
se prostě a jednoduše tímto vyjádřit k současné politické situaci,“
řekl Večerníku Kristian. V sobotu
večer byl pak viditelně zklamán.
„Co mám říct k výsledkům? Prostě
všechno špatně! Lidé si vůbec neuvědomují, co se všechno dělo
před třiadvaceti lety. To mě jako
mladého člověka děsí, vždyť se
jedná o budoucnost celého tohoto
národa. Chápu, že ani pravicoví
voliči nejsou spokojeni se současnou politickou situací. Ale co to
pomůže, když zůstanou doma a
nadávají někde potichu bez toho,
aby se pokusili sami něco změnit?
A u voleb k tomu měli jedinečnou

příležitost,“ podivuje se mladík
z Prostějova. Nakonec jsme se ho
zeptali, koho volil o sám. „Podívejte se, víra, výše platu a koho kdo
volí, to se neprozrazuje,“ uzavřel
s úsměvem naši debatu osmnáctiletý Kristian Grézl.

Foto: Michal Kadlec

Senioři přemýšlejí o volbách jinak

„Volila jsem vždycky, volím teď
a volit budu, co zůstanu naživu,“
svěřila se důchodkyně

Prostějov/mik - Letošní volby
do krajských zastupitelstev a
Senátu České republiky zaznamenaly znovu pokles volební
účasti. O uplynulém víkendu
přišlo k urnám 35,67 procenta
lidí, kteří mají právo volit. To
je o čtyři procenta méně než při
volbách minulých. Jak Večerník ale vypozoroval, za slabší
účast rozhodně nemohou ti dříve narození!
Během voleb jsme v pátek i sobotu měli možnost hovořit s několika voliči, kteří mají na zádech
sedm i více křížků. Na jednom
se současní důchodci shodovali
všichni, že každé volby jsou pro
ně svátkem a zároveň povinností. „K volbám jsem šla poprvé
ve dvaapadesátém roce a od té
doby jsem nevynechala ani jedny.
Jiný přístup. Senioři berou volby Samozřejmě, že za totality jsem
zodpovědněji než mladí lidé. Marii volila komunisty, nic jiného ani neSynkovou přivezla na invalidním vo- šlo dělat. Nebyla jsem nikdy žádná
zíku její dcera. Foto: Michal Kadlec
hrdinka nebo bojovnice proti totalitě.
Dnes je to už jiné, je na výběr. Zásadně ale nesmím u žádných voleb
chybět, tato událost má být pro každého svátkem a zároveň povinností,“ řekla Večerníku Jarmila Vodrážková, která před dvěma týdny
oslavila kulaté narozeniny – 80 let. Podobně se vyjádřila také devětasedmdesátiletá invalidní důchodkyně Marie Synková. „Mě musela
dcera přivézt na vozíku. Neodpustila bych si, kdybych nějaké volby
vynechala,“ podotkla seniorka.

víme. Neřeknu nic extra nového, když potvrdím, že si dovedeme představit spolupráci
se všemi stranami, které byly
zvoleny vyjma jediné,“ uvedl
Alois Mačák. Není skutečně
žádným tajemstvím, že na
mysli měl sdružení TOP09 a
Starostové.
Jeho slova ostatně potvrzuje
i lídr krajské kandidátky sociálních demokratů a pravděpodobně nový hejtman Jiří
Rozbořil. „Reálné jsou dvě

koalice. Buďto půjdeme s
KSČM, nebo s ODS a Koalicí
pro Olomoucký kraj,“ opakoval v rozhovorech Rozbořil.
A dodal, že hodně silně budou
ve straně vnímat poptávku občanů..
Více bychom se měli dozvědět už dnes, kdy je na toto
téma svolána oficiální tisková konference ČSSD. A Večerník u toho nebude chybět.
Sledujete proto internetové
stránky ww.vecernikpv.cz!

další zajímavosti
si můžete přečíst
na straně 10

OHLASY LÍDRŮ STRAN

Olomouc/lef – Bezprostředně po sečtení platných
hlasů se k výsledkům voleb pro OLOMOUCKÝ
Večerník vyjádřili lídři stran, které nyní budou zasedat v zastupitelstvu Olomouckého kraje.
ČSSD - Jiří Rozbořil: „Bylo to referendum o Nečasově vládě“
Jiřímu Rozbořilovi přišlo po sečtení hlasů
několik set blahopřejných SMS zpráv. Nejpěknější a nejdojemnější pro něj prý byla
od jeho sestry, která napsala: „Jsem z toho
v euforii, jak mám úspěšného bratra.“
Rozbořil totiž nejenže přivedl ČSSD k vítězství, ale sám získal 5169 preferenčních
hlasů. Večerníku pak řekl: „Nálada je euforická. Počítali jsme sice s jedním či dvěma
mandáty navíc, ale i tak máme z vítězství radost. Úspěch je
podle mě odrazem referenda o Nečasově vládě. Lidé v těchto
volbách prostě dali Nečasovsko – Kalouskovské vládě jednoznačnou stopku. Pokud jde o kampaň, ta byla z naší strany maximálně kontaktní. Osobně jsem sjezdil kraj od Javorníku po
Němčice. Myslím, že právě tento osobní kontakt s voliči nám
přinesl úspěch. Za hranicemi Olomouce jsem byl pro lidi No
name. Takže úspěch opravdu jednoznačně přičítám osobnímu
kontaktu při kampani.“
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
(KDU-ČSL, zelení, starostové) - Marian Jurečka

V Alojzově letos volili
už podruhé

Foto: František Omasta

PŘEDSTAVUJEME JEDENÁCTKU

vyvolených z Prostějovska
pro Zastupitelstvo Olomouckého kraje 2012-2016
Česká strana sociálně demokratická

Mgr. Alois Mačák, MBA
pořadí na kandidátce: 2
48 let, náměstek hejtmana Ol. kraje,
Prostějov
2 907

Ivana Dvořáková
pořadí na kandidátce: 10
56 let, starostka,
Němčice nad Hanou

RNDr. Alena Rašková
pořadí na kandidátce: 13
62 let, náměstkyně primátora,
Prostějov

225

Komunistická strana Čech a Moravy

Ing. Václav Šmíd
pořadí na kandidátce: 4
61 let, podnikatel,
Prostějov

ODS - Markéta Záleská
„Blahopřeji ČSSD k vítězství. Výsledky
voleb pro nás nejsou uspokojující. Myslela
jsem, že budou lepší. Promítá se v tom celostátní klima a vnímání lidí politiky jako takové a samozřejmě velká naštvanost voličů. Je
to daň vládnutí této vlády.
Zisk dvaceti procent preferenčních hlasů je
pro mě ale signálem, že lidé chtějí nové tváře
nezatížené minulostí, bez afér. To je pro mě
zavazující.“

pořadí na kandidátce: 5
54 let, ředitel gymnázia,
Krumsín

KSČM - Alexander Černý
Lídr komunistů Alexander Černý označil
výsledek své strany za slušný. „Byli bychom pochopitelně rádi, kdyby hlasů bylo
ještě víc. Levice je na tom v Olomouckém
kraji co do počtu hlasů trvale dobře a já
doufám, že vítěz voleb toho patřičně využije,“ uvedl Černý s tím, že výsledek ho
příjemně překvapil.

1 395

Josef Švec
pořadí na kandidátce: 19
57 let, podnikatel,
Suchdol

„Spokojenost je velká. Výsledek nad 10
procent je skvostný. Navíc jsem šli do voleb
vlastně jako zcela nový subjekt. Ale ukázalo
se, že KDU jak v kraji, tak v celé ČR vstává
z popela.
KDU – ČSL celostátně i na krajské úrovni
prodělala velkou sebereflexi, která se projevila na kandidátce. A ODS spolu s TOP 09
svou nepochopitelnou politikou ztratila lidi.“

TOP 09 - Bořivoj Šarapatka
„Výsledky v kraji odpovídají průměru republiky. TOPka očekávala víc, kolem sedmi až
osmi procent. Něco přes šest procent odpovídá náladě ve společnosti. Naše nálada je dobrá, jsme v zastupitelstvu. Teď si to tam budem
muset odpracovat.“

671

1 507

Ladislav Sypko
pořadí na kandidátce: 13
53 let, starosta,
Doloplazy

623

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
1 530

Občanská demokratická strana

Mgr. Jiří Pospíšil
pořadí na kandidátce: 3
46 let, nám. primátora města Prostějov
Prostějov
1 370

Alojzov/mls - Hned druhý nejvyšší počet platných hlasů po Hačkách
zaznamenali v Alojzově,
a to celých 95 procent.
Zdá se, že i v této obci
mají voliče pořádně vycepované. Není se co divit.
Na rozdíl od jiných obcí tu
voliči k urnám letos vyrazili už potřetí. Poprvé to
bylo na Velikonoce, kdy
se tu konaly opakované
komunální volby, které
proběhly i vloni. Podruhé
pak minulý týden při krajských volbách a prvním
kole senátním. Řádné
komunální volby byly v
této vísce i v roce 2010.
Patery volby v průběhu
tří let, tak taková frekvence nemá v celé republice
obdoby!

Největší popletové
žijí ve Skřípově
Skřípov/mls - „Žlutá
obálka je do senátu, do
bílé dejte lístek pro krajské volby,” tak zněl neustále se opakující povel
komisařů v letošních volbách. Kolikrát to museli
komisaři zopakovat, se
nám zjistit nepodařilo, ze
statistik však vyplývá, že
největší popletové žijí ve
Skřípově. V této obci k urnám přišlo 72 lidí, zapsat
tu však mohli pouze 57
platných hlasů. V regionu
zde tak voliči měli nejnižší
množství platných hlasovacích lístků, a to 79,17
procent.

cz

Faktem zůstává, že vítězství Boženy Sekaninové nad komunistickým kandidátem Jaroslavem
Šlamborem ve druhém kole
senátních voleb bylo na Prostějovsku natolik jednoznačné,
že jej zřejmě nelze považovat
pouze za projev nesouhlasu s
Nečasovou vládou. Senátorka
své vyzývatele jednoznačně převálcovala, dalo by se dokonce
říct, že z nich „nadělala sekanou”. Ostatně právě koření na
pochoutku z mletého masa jste
mohli dostat v rámci její předvolební kampaně. Sama senátorka
své jednoznačné vítězství přisuzuje dobře odvedené práci. Ač
pravdou zůstává, že podstatná

Kamil Zápeca
pořadí na kandidátce: 7
42 let, živnostník
Hrubčice

260

TOP 09
a Starostové pro Olomoucký kraj

MUDr. Jitka Chalánková
pořadí na kandidátce: 13
55 let, poslankyně, dětská lékařka
Prostějov

765

Blanka Kolečkářová
pořadí na kandidátce: 4
45 let, starostka obce
Držovice

pv.

Druhé kolo senátních voleb zajímalo ještě méně lidí než kolo
první. K urnám si našel cestu
sotva každý pátý z nás, což znamená nejnižší volební účast v
historii. Je to celkem pochopitelné. Zatímco krajské samosprávy náš život bezprostředně
ovlivňují čím dál víc, úlohu
Senátu mnozí z nás dodnes nepochopili. Když se k tomu ještě
přidá slunečné počasí, které
po oba volební dny panovalo,
pak je celkem pochopitelné, že
se i tomu nejuvědomělejšímu
občanu velmi složitě hledal důvod, proč dát cestě k volebním
urnám přednost před houbařením v lesích.

612

nik

Hačky/mls - V Hačkách
se tradičně volí v hasičské klubovně Bumbálka.
„Nemáme jiné prostory,
kam by se komise vešla,”
uvedl starosta obce Josef
Vychodil. Obec je známá tím, že má tradičně
nejvyšší volební účast na
Prostějovsku. Ke druhému kolu senátních voleb
v ní dorazilo 40 procent
oprávněných voličů, což
opět nemá v regionu obdoby. Zároveň je obec výrazně antikomunistická.
Ve druhém kole senátních voleb zde Jaroslav
Šlambor zaznamenal
nejmenší možný zisk
jednoho hlasu. V prvním
kole v Hačkách zvítězil
kandidát KDU-ČSL Pavel
Horák.

Prostějov má v krajském zastupitelstvu
Sekaninová ze Šlambora nadělala sekanou, Vlčka odvál vítr z hor
celou FOTBALOVOU JEDENÁCTKU
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V Bumbálce dostal
Šlambor jediný hlas

VOLEBNÍ
PERLIČKY:

Analýza Martina Zaorala

ww

VOLEBNÍ
PERLIČKY:
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Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

DŮM U SV. ROCHA PŘILÁKAL
více než tři desítky zájemců o jeho historii

Prostějov/peh - Jako už
tradičně se třetí neděli
v měsíci konala nedělní
promenáda náměstím TGM
pod taktovkou Okrašlovacího
spolku města Prostějova a
Divadelního spolku Histo-

ria. Námětem setkání byl
tentokrát dům č. 11, který je
známý také jako dům U sv.
Rocha nebo Pavlátův dům.
Zájem o historii budovy a
vydařené počasí přilákalo asi
třicet nadšených posluchačů ve

svátečním oblečení, kteří se po
přednášce pana Ivana Čecha
rozešli do přilehlých cukráren
a kaváren. Příští měsíc se
zájemci mohou těšit na
vyprávění o historii protějšího
domu číslo 12.

Jiří Langmajer vyvolával duchy i smích
Ve středu diváci viděli druhý díl Aplausu
Ve středu se Městské divadlo v Prostějově zaplnilo do posledního místečka. Do Prostějova se
totiž díky divadelnímu festivalu Aplaus po roce
vrátil oblíbený herec Jiří Langmajer. Zatímco loni
exceloval v hlavní roli dramatu Mefisto, ve středu
diváky bavil coby zamilovaný lékař Bob v komedii Pohleď a budeš udiven. S tou do Prostějova pak pozorovali a glosovali komplikovaně se rozvíjející milostný
dorazilo pražské Divadlo Palace.
vztah mezi služebnou a lékařem
Prostějov/mls
Divadelní přehlídka Aplaus, pořádaná agenturou TK Plus, po
Malých manželských zločinech
ve středu nabídla komedii o
starém spisovateli, který se myl-

ně domníval, že alespoň po smrti
bude mít klid. Po náhlém úmrtí
však musel svůj vlastní dům
sdílet společně s pestrou společností, v níž nechyběl hudební
skladatel, atraktivní blondýna či
řízná indiánka. Všichni společně

starého pána. „Byla to taková
oddechovka. Nijak zvlášť mě
neuchvátila, na druhou stranu
jsem se téměř celé představení
příjemně bavila a několikrát se
i hodně nahlas zasmála. Představení bylo hvězdně obsazené,

Jiří Langmajer určitě patří mezí
mé největší oblíbence. Přesto si
myslím, že mu víc sedí jiné než
komediální role typu nesmělého
lékaře. Jednoznačně nejvtipnější
mi v této hře připadala ztřeštěná
indiánka v podání Martiny Hudečkové,” vyjádřila se po představení divačka Pavla. Ani po
tomto představení Aplaus pro
letošek neutichl! Přehlídku v
úterý 23. října zakončí Divadlo
Na Jezerce, které do Prostějova
dorazí s „komedií, která vám dá
chuť do života”. V hlavní roli
inscenace Paní plukovníková se
představí jedinečná Jiřina Bohdalová.

Hra o jablko. Svoji roli v celé hře sehrálo i oblíbené ovoce. Podle
toho, jak se Bob (Jiří Langmajer) zakousl do jablka, měla Daisy
(sedící v červeném) v podání Máši Málkové poznat, že je to pro ni
ten pravý.
Foto: Martin Zaoral

partneři divadelního festivalu Aplaus 2012

mediální partneři

SKANDÁL. Hrozí volbám NEPLATNOST? Na Stražisku hrozil bojkot členů volební komise!
Otázkou je, zda Dušan Dvořák je nesvéprávný
jako občan, nebo jen jako pěstitel konopí…

Olomoucký kraj/mik - O největší malér při krajských a prvním
kole senátních voleb se postaral
známý a několikrát souzený pěstitel konopí Dušan Dvořák. Podle
serveru idnes.cz hrozí kvůli němu
a jeho účasti ve volební komisi
Olomouckému kraji neuvěřitelný
skandál. Může se totiž stát, že část
hlasů odevzdaných v krajských
volbách bude neplatná.
Regulérnost hlasování chce napadnout přímo Dvořák. Důvodem je
paradoxně on sám. Soud ho totiž
předminulý týden měl zbavit právní způsobilosti, přesto si toho nikdo
jaksi nevšiml a nechal ho být členem
volební komise. Ve volebním okrsku,
kde Dvořák seděl v komisi, odevzdalo své hlasy zhruba sedm stovek voličů. A právě platnost těchto hlasů chce
Dvořák napadnout. „Napadlo mě to
tady v průběhu voleb, když jsem si
uvědomil, že ve volební komisi sedí
„blázen“, u kterého soud určil, aby
byl zbaven způsobilosti k právním
úkonům. Chci tak upozornit na tu absurditu,“ líčí Dušan Dvořák. „Je velice nepravděpodobné, že by to v Olomouci vedlo k opakování voleb,“ je
přesvědčený Pavel Šaradín, politolog
olomoucké Univerzity Palackého.

„Pokud by ta stížnost byl jen jeden
ojedinělý případ, zneplatnění hlasů
by se týkalo jen daného okrsku. Důležité by pak bylo, jakou váhu by to
mělo v očích soudu,“ dodal politolog.
Celá situace je dnes však mnohem
složitější. V příštích týdnech zřejmě
prostějovský státní zástupce Ivo Černík rozhodne i o zastavení Dvořákova
stíhání za pěstování konopí. „Znalec
z oboru psychiatrie dospěl k závěru,

že obžalovaný nebyl v době páchání
trestné činnosti z důvodu závažné duševní choroby příčetný a nemohl rozpoznat následky svého jednání,“ uvedl Černík. A to je důležitá formulace
znaleckého posudku. Dvořák podle
něho nebyl příčetný jen v době páchání trestné činnosti, což neznamená,
že byl zbaven svéprávnosti či právní
způsobilosti. Skandál s neplatností
voleb tedy nemusí být až tak žhavý…

To snad není pravda! Čtyřikrát mu sebrala úrodu konopí v hodnotě milionů
korun policie, přesto se Dušan Dvořák stal o předminulém víkendu členem volební komise na Olomoucku. Budou kvůli němu a jeho údajné nesvéprávnosti
hlasy neplatné?
Foto: archiv Večerníku

„Sedíme tady čtrnáct hodin za dvě stovky.
To je ponižující,“ čílila se předsedkyně komise

Stražisko/mik - Stražisku hrozil o
víkendu neobvyklý skandál. Členové zdejší volební komise se chtěli
vzepřít nečekanému rozhodnutí
o jejich odměně za druhé kolo senátních voleb. Za organizaci a dohled nad hladkým průběhem měli
za páteční i sobotní „šichtu“, tedy
za čtrnáct hodin práce, inkasovat
každý z nich pouze dvě stovky!
„To je naprostý výsměch a doslova urážející. Vážně jsme uvažovali
o bojkotu druhého kola senátních
voleb u nás na Stražisku,“ prozradila Večerníku Jana Sedláčková,
předsedkyně zdejší volební komise.
Ji i ostatní komisaře rozčílilo, že
zatímco za předchozí první kolo senátních a také krajské volby dostali
všichni podle daných tabulek odměnu v rozpětí od 1 200 do 1 600 korun
a k tomu navíc čtyři stovky za to, že
volby jsou zdvojené, o uplynulém víkendu obdrželi pouhých 200 korun.
„Přiměřenou odměnu jsme očekávali
i za druhé kolo senátních voleb, ale
každý z nás dostane jen dvě stovky.
Ať si to někdo zkusí tady sedět čtrnáct hodin, další tři nebo čtyři hodiny pak zaberou přípravy místnosti a
závěrečný úklid. To pak vykonáváme
tuhle práci za zhruba deset korun na

Bude příště bojkot? Jana Sedláčková společně s dalšími komisaři
odvedla na Stražisku svoji práci ve
volební komisi. Za zhruba osmnáct
hodin dostala dvě stovky odměny…
Foto: Michal Kadlec
hodinu,“ dodala značně nahněvaná
Jana Sedláčková.
Celý problém prý nyní musí prodiskutovat s ústřední volební komisí
a zjistit, kde došlo k chybě. „Podle
mých zpráv jinde v Čechách a hlavně
v Praze dostávají členové volebních
komisí stejné peníze jako za první

kolo, tak proč to nejde na Moravě?
Tady na Stražisku dostává starosta na
zajištění voleb celkem 36 tisíc korun,
přitom vím, že vyúčtování prochází
přísným auditem a zhruba polovina
této částky se vrací zpět ministerstvu.
Prostě se nevyčerpá. Tak proč se
z těchto peněz řádně nezaplatí členové komise? Nejde mi jen o sebe, ale
o každého z těchto členů, kteří zde
musí sedět dva víkendové dny,“ dodala předsedkyně komise.
Na druhé straně se každý jistě zeptá,
proč tito lidé práci komisaře vykonávají za tak nízkou odměnu, vždyť
jde o dobrovolnou a čestnou funkci.
Nikdo je tedy nutit nemůže. „Jasně že
je dobrovolná, ale tady na Stražisku
to nikdo jiný nechce dělat. Kdyby nebylo nás blbců, volby by tady nemohly být vůbec zajištěny,“ namítla Jana
Sedláčková.
Bodrá žena chce do příštích voleb,
které se konají už v polovině ledna
příštího roku, a půjde o prezidentské
volby, zjednat nápravu. „Pokud nám
nezajistí řádnou odměnu, rozjedu
přes internet protestní akci vícero komisařů a prostě budeme prezidentské
volby bojkotovat. Šašky tady nikomu
dělat nebudeme,“ dodala bojovně
Jana Sedláčková.

Ze života města
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Radnice zaplatí za letošní ztrátu v městské hromadné dopravě
Autobusy opět najezdí 723 tisíce kilometrů!

Prostějovští radní na svém úterním zasedání
jednali o prokazatelné ztrátě za provoz městské hromadné dopravy, kterou u nás provozuje společnost FTL. Vedení města rozhodlo, že
stejně jako v předešlých letech uhradí letošní
deficit z veřejného rozpočtu. Doprava osob autobusy MHD bude radnici nakonec stát přesně
18 652 000 milionu korun!
Prostějov/mik
Také provoz městské hromadné dopravy stojí radniční
kasu rok od roku více peněz.
Přestože ale i letos městský

ZPRÁVY

z Rady
města
Prostějova

Koupaliště
p
v ohrožení
Rekonstrukce dříve tolik oblíbeného
ného koupaliště u velodromu za
Kosteleckou ulicí je i pro příští rok
ohrožena. Přestože projekt je již
vypracován, město disponuje na
tuto investiční akci pouze třetinou
financí, které by byly zapotřebí.
Snad město v příštím roce dosáhne
ne na tolik vytouženou dotaci...

Městu chybí
y
21 milionů!
Poslední čtyři roky je to už obehraná písnička. Nejhorší situace z
roku 2009, kdy stát poslal do prostějovského městského rozpočtu
o neuvěřitelných sto milionů korun méně z takzvaných sdílených
daní, se sice neopakuje, přesto
letos tento deficit činí už 21 milionů korun. „Tyto peníze budou
chybět v příštím roce na investiční
ní akce města,“ posteskl si prostějovský
jovský primátor Miroslav Pišťák.

Záchranou jje hazard?
Výpadek jednadvaceti milionů
korun ze sdílených daní může
v příštím roce nahradit hazard!
Nevěříte?
Nevěříte? Je to tak! „Výnosy z
hazardních her mají podle odhadu ministerstva financí činit pro
Prostějov v roce 2013 okolo třiceti
milionů korun. Tato suma by tak
mohla být náhradou za prodělek
z výběru daní. Nemám radost z
toho, že tuto díru zalepí výnos
z něčeho takového, jako je hazard.
Ale musíme to brát jako realitu,“
dodal M. Pišťák, primátor města.

Světlo
na křižovatku smrti
Nebezpečná
N
ebezpečná křižovatka u výjezdu z Vrahovic, ve směru z Čechůvek na Kralice na Hané, bude
osvětlena. „Je tady kolmé křížení
s komunikací druhé třídy a jde o
nebezpečný
nebezpečný úsek, kde v minulosti
došlo k dopravním nehodám s
vážnými následky. Naposledy 9.
srpna tohoto roku, kdy tady musel
zasahovat i vrtulník zdravotnické
záchranné služby. Město v rámci
zvýšení bezpečnosti křižovatky
nnechalo
echalo zpracovat projektovou
dokumentaci na osvětlení křižovatky, kterou daruje Olomouckému kraji. Slibujeme si od toho, že
kraj, který je majitelem této silnice, nalezne blízké řešení a bude
investovat do osvětlení nebezpečnnéé křižovatky,“ vysvětlil náměstek
primátora
primátora Zdeněk Fišer.

Dotované pplavání
Radní rozhodli, že i v příštím
kalendářním roce budou dotovat
výuku plavání dětí na ZŠ Dr.
Horáka z městského rozpočtu.
Rada města rozhodla o finanční
podpoře
podpoře zajištění výuky plavání
ní v období od září do prosince
tohoto roku. K tomuto opatření
došlo proto, že stát snížil objem
garantovaných neinvestičních
prostředků
prostředků o pětadvacet procent,
přičemž
přičemž z tohoto důvodu by školy byly nuceny upustit od výuky
plavání
plavání ve třetí třídě. Nyní byla
schválena částka 263 tisíc korun
na
na období od 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Jedná se neinvestiční příspěvek na mzdové
náklady
náklady učitelů plavání.

rozpočet krvácí kvůli nedostatečnému výběru daní, radní
ani na okamžik nezaváhali při
rozhodování, zda finanční ztrátu v MHD uhradit z veřejných
peněz nebo rapidně zvýšit jízd-

né či omezit počet provozovaných linek. „Vedení města v
současné ekonomické situaci
nechce zatěžovat peněženky
občanů. Na druhou stranu, také
veřejné rozpočty pociťují na

příjmové stránce dopady recese. Například město Prostějov
vykazuje nyní výpadek z výběru daní ve výši jednadvaceti
milionů korun, přesto chceme
pro Prostějovany zachovat
maximum služeb, ke kterým
patří také městská hromadná
doprava. Proto jsme prosadili,
že městská hromadná doprava
v Prostějově bude v příštím
roce zachována v současném
rozsahu, co se týká počtu najetých kilometrů, a to v délce
723 tisíc kilometrů. Také výše
jízdného zůstane zachována,“
uklidňuje veřejnost Alena Raš-

Probíhající REKONSTRUKCE
radnice SE PRODRAŽÍ
Zatím se
investice zvýší
o 3,5 milionu korun,
může být ale hůř
Prostějov/mik - Interiér radnice je doslova rozbombardován. Právě zdě totiž pobíhají
rekonstrukční práce, které by
měly být dokončeny k oslavám
stoletého výročí radnice v roce
2014. Rozpočet na tuto akci se
ale navyšuje, odhaleny byly
totiž skryté závady. Hlavně v
kancelářích, kde sídlí náměstci
primátora.
„Jak jsem uvedl již dříve, průhyb podlahy je tady větší než pět
centimetrů, důvodem je technický stav dřevěného trámoví pod
podlahou. Nyní se z podlahy

odstraňuje suť, po odkrytí trámoví se stanoví návrh sanace
stropu. Po rozsáhlé rekonstrukci
vnitřních prostor jsme museli vyměnit podlahové krytiny a sokly,
upravit sádrokartonové obložení
z důvodu vlhkosti zdiva a další
změny oproti projektové dokumentaci. Tyto práce souvisejí s
tím, že budova radnice tady stojí
osmadevadesát let, jsou věci, které se nikdy neopravovaly a řada
stavebních prvků a příslušenství
je již za hranicí životnosti,“ popsal současnou situaci Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statu-

tárního města Prostějov s tím, že
investiční objem víceprací činí
aktuálně tři a půl milionu korun.
„Musím ale konstatovat, že se
ještě může zvýšit. V dalších dvou
letech budou rekonstrukční práce
radnice pokračovat, pozornost
musíme věnovat opravě dvorního
traktu včetně kanalizace, opravě
střechy věže a izolaci balkónů,“
pokračoval muž z radnice.
V souvislosti s rekonstrukcí budovy úřadu byl také proveden
protlak z radnice směrem na náměstí, aby bylo možné připojení
stánků v rámci vánočních svátků
na elektřinu bez pokládání volně
loženého kabelu na komunikaci. „Vedení teď bude doplněno o
silnější jistič a ukončeno dvěma
venkovními rozvaděči s dvaceti
zásuvkami na dvěstětřicet voltů a
osmi zásuvkami na čtyřista voltů.
Ve výběrovém řízení předložila
nejvýhodnější nabídku firma z
Němčic nad Hanou. Finanční
objem činí sedmsetšestnáct tisíc
korun,“ dodal Zdeněk Fišer.

ková, náměstkyně primátora.
Město tak podle ní poskytne
dopravci úhradu prokazatelné ztráty ve výši 18 milionů a
652 tisíc korun. „Je to zhruba
o čtvrt milionu více než v loňském roce,“ podotkl Miroslav
Pišťák, primátor města.
Důležitou zprávou pro občany
je úprava jízdních řádů, kdy
na základě jejich požadavků a
podnětů dojde k navýšení dopravní obslužnosti průmyslové
zóny. „Dopravce toho dosáhne
tím, že omezí některé minimálně využívané spoje, kvalita
dopravní obslužnosti města ale
zůstane zachována,“ dodává
Alena Rašková.

Vedení města si mne ruce
Firmy opět „podlézají“ cenami ve veřejných zakázkách
Prostějov/mik - Hospodářská
krize se promítá i do chování
společností a firem, které se
ucházejí o veřejné zakázky prostějovského magistrátu. Další
dvě zakázky, u kterých radní
počítali s danými investicemi,
„podlezly“ vítězné firmy v souhrnu o milionové částky! Vyplatí se jim to?
„Rada města Prostějova vzala na
vědomí výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu
cyklostezky v biokoridoru Hloučela v Prostějově, do kterého se
INZERCE

Prostějované se naučili třídit
Město tak ušetřené peníze „vrazí“ do oprav chodníků
Prostějov/mik - Kdo by to byl
řekl, že Prostějovanům se tolik
bude zamlouvat třídění odpadu. Kdekdo si dnes už zvykl
na barevně odlišené kontejnery na papír, sklo či plasty.
Tříděním občané letos ušetřili
půldruhého milionu korun!
Tuto sumu teď radní hodlají
investovat do oprav silnic a
chodníků.
„Úspora vznikla zejména tím,
že se více třídilo, za což patří občanům Prostějova velké
poděkování. Město doplácí na
likvidaci komunálního odpadu ročně přes dvacet milionů
korun. Každá ušetřená koruna
přijde vhod a my jsme uspořenou částku využili v další potřebné oblasti. Rozhodli jsme o
přesunu těchto financí ve výši

To se vyplatí! Třídění odpadu
se v Prostějově ujalo. Lidé touto
činností ušetřili městu jeden a
půl milionu korun. Ilustrační foto

jednoho a půl milionu korun
na opravu komunikací a chodníků,“ potvrdil na středeční
tiskové konferenci Rady města
Prostějova její první náměstek
Jiří Pospíšil.
Prostějovští konšelé už nyní
mají jasno, jak zmíněnou sumu
peněz rozdělí. „Bude se jednat
především o opravu komunikace v Krapkově ulici, kam hodláme investovat šest set tisíc
korun. Poté plánujeme ve městě
vybudování dalších nájezdů na
chodníky pro vozíčkáře za půl
milionu korun a za zbývající peníze také provedeme potřebnou
výměnu dopravního značení a
opravu kanalizačních vpustí.
Předpokládáme, že rekonstrukční práce proběhnou ještě v letošním roce,“ dodal Pospíšil.

Radní pod palbou

NYNÍ
MŮŽETE
SURFOVAT
I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Máte vjezd u domu na pozemku města? Jiří Pospíšil prozradil:

„NOVĚ ZAPLATÍTE STOVKU ZA METR, ALE NAPOŘÁD!“
volením a pronájmem pozemků města u vchodů či vjezdů na
soukromé prostory?
„Doposud se vjezdy řešily
uzavřením nájemních smluv
- u občanů za deset korun za
metr čtvereční na rok, u podnikatelských subjektů za dvacet
korun na rok.“
A co staré
a dosud
V čem spočívá platné smlouvy?
výhoda tohoto „Tyto smlouvy se
opatření?
postupně
budou
doho„Výhodou tohoto způsobu ře- ukončovat
šení je zejména časová úspora dou nebo výpovědí,
při vyřizování žádosti, které pokud jejich doba
bude rychlejší a jednorázové.
Sníží se také administrativa na
Odboru správy majetku města
a půjde o jednorázový příjem
do městské pokladny, který by
byl hrazen při podpisu smlouvy. Nehrozí tak případný vznik
pohledávky do budoucna a s
tím spojené další úkony při jejím vymáhání.“
Jaká byla dosavadní praxe s po-

Prostějov - Rada města řešila nedávno problematiku umísťování vjezdů, vchodů a bezbariérových vstupů na pozemcích města Prostějova. A
nejenom to. Důležitá je i následná změna v uzavírání smluv mezi občany a městem o pronájmu
a poplatcích. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali
prvního náměstka primátora statutárního města
Prostějova Jiřího Pospíšila (na snímku).
Michal Kadlec
Pane náměstku, můžete přiblížit, čeho se zmíněná problematika konkrétně týká?
„Jde nám o to, abychom co nejvíce zjednodušili stavebníkům,
kteří řeší vstup nebo vjezd do
svých domů přes městský pozemek, celý proces. Zároveň bylo
naším cílem také zjednodušení
administrativy.“
Jak toho chcete
dosáhnout?
„Rozhodli jsme o stanovení jednorázového poplatku sto korun
bez DPH za metr čtverečný.“

Ztráta roste. I přes nedávné zvýšení jízdného
na devět korun činí ztráta MHD celkem 18,6
milionu korun. Radní tyto peníze opět vytáhnou
z městské kasy.
Foto: Michal Kadlec

účinnosti dosáhla deseti let.
Ostatní nájemní smlouvy se
poté, co jejich účinnost dosáhne těchto deseti let, budou
postupně ukončovat tak, aby
výše nájemného byla v souladu s novými podmínkami.“

Foto: archiv Večerníku

přihlásilo devatenáct uchazečů.
Nejvhodnější nabídku předložila
společnost Strabag ve výši šest
a půl milionu korun, přičemž v
zadávacím řízení se plánoval rozpočet o milion vyšší. V případě
veřejné zakázky na úpravu drozdovického rybníka jsme obdrželi
nabídku šesti podnikatelských
subjektů, přičemž město počítalo
s vyjednávací cenou pět milionů a
dvěstě tisíc korun. Nejvýhodnější
nabídku ale předložila společnost Skanska ve výši tří miliónů
a dvěstěsedmdesáti tisíc korun,“

prozradil Večerníku prostějovský
náměstek Rady města Prostějova
Zdeněk Fišer.
Úspora finančních prostředků tak
činí pro město dohromady bezmála tři miliony korun. „Finanční krize nutí firmy přijímat zakázky, ze
kterých budou mít jen minimální
zisk nebo vůbec žádný. A to z důvodu, aby jen zabezpečily svým
zaměstnancům práci. Pro město
se tak tato výběrová řízení stávají
výhodnými,“ podotkl Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.

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

A GRATULUJEME!!!

Klaudie Fialová
14. 10. 2012 49 cm 3,00 kg
Vícov

Gabriela Dostálová
15. 10. 2012 49 cm 3,20 kg
Niva

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE:

HALLOWEEN PARTY: POJĎTE SE BÁT S ANGLIČTINOU
Prostějov/pk - Už v pořadí
čtvrtá Halloweenská party s
Angličtinou pro děti Prostějov/
Helen Doron Early English
klepe na dveře! Tento rok jsou
vlastně v plánu hned tři a v sesterské rakouské Angličtině pro
děti ještě jednou tolik.
„Každoročně je to jedna z
nejhezčích akcí angličtiny. Dílem
díky barevnosti podzimu a Halloweenské party samé, dílem díky
spoustě legrace, která je nasnadě,
a samozřejmě nesmíme zapomenout na trošku tajemna, která
s Halloweenem úzce souvisí,“
svěřuje se pořadatelka akce Eva
Šmídová, manažerka Angličtiny
pro děti Prostějov.
Inspirací pro letošní halloweenské

Foto: archív APDP/HDEE
kostýmy v Angličtině pro děti
jsou hrdinové pohádek, filmů a
večerníčků pro děti. Mladší děti se
mohou těšit na klasický workshop,
kde se budou vyrábět a zdobit
halloweenské artefakty, proběhne
soutěž o nejdivočejší halloweenský tanec a nejbláznivější masku.
Starší studenti se mohou těšit na

Reading and DVD story time. V
Prostějově se Halloween koná v
pátek 2. 11. od 16 do 18 hodin.
Na spadnutí je tento rok také
drnovická Halloween party o
den dříve.
V rakouské Angličtině pro děti se
budou konat tři regionální Halloweenské party, z nichž dvě z

nich budou premiérové a budou
předcházet těm českým. V tradicionalistickém a katolickém
Rakousku se Halloween moc
neslaví a je velmi často brán s velkou rezervou. Angličtina pro děti
chce tento krásný a magický
svátek představit v kreativním
a veskrze pozitivním světle.
Předchozí české ročníky Halloweenu byly veselé, trošku tajemné
a magické, ale hlavně byly
příležitostí pro neformální setkání
dětí, rodičů a lektorů a pro spoustu
legrace. Překvapením tohoto roku
bude určitě „TREAT“, kterým by
měl být oranžovo-žlutý „pumpkin
pie“! TRICK or TREAT!
Více informací hledejte na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz

Eliška Kocourková
15. 10. 2012 50 cm 2,80 kg
Kostelec 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!

Z NEMOCNICE ...

Nemocné děti jako v pohádce
Prostějov/red - Jako v říši
pohádek si nyní mohou
připadat děti v čekárně dětské ambulance Nemocnice
Prostějov. Díky 115 tisícům
korunám, které se podařilo vybrat letos v březnu na
benefičním koncertu pořádaném Nadačním Fondem
Zdeňky Žádníkové, se nemocniční čekárna proměnila k nepoznání. Veřejnosti
byly zrekonstruované prostory představeny ve čtvrtek
odpoledne na slavnostním
otevření čekárny, kterého
se zúčastnila také herečka a
muzikantka Zdeňka Žádníková.

Pro děti. S cílem udělat alespoň trochu potěšení nemocným ratolestem přijele herečka Zdeňka žádníková do prostějovské nemocnice otevřít novou čekárnu. Přítomen byl i primátor Miroslav Pišťák.
Foto: Hana Szotkowská, tisková mluvčí skupiny AGEL

KAPŘI JSOU MASITÍ A NA VÁNOCE JICH BUDE DOSTATEK

Na sedm set metráků kaprů vylovili o víkendu rybáři z
Hradeckého rybníka v Tovačově, který je největší svého
druhu na střední Moravě. Šupináči i lysci z vodního díla
na pomezí olomouckého, prostějovského a přerovského okresu jsou masití a budou lahůdkou na štědrovečerních stolech...

Fotoreportáž

Tovačov/lef

„Myslím, že letošní rok mohu označit
jako dobrý. Vylovili jsme o sto metráků
ryb více než v minulých letech. Kapři
jsou navíc pěkně masití, nejsou nijak
ztučnělí. Myslím, že budou výteční,“

konstatoval pro Večerník provozovatel
tovačovského rybářství Jiří Zahradníček.
Příznivé by měly být i ceny kaprů.
„Ceny ryb by neměly být o moc vyšší
než v minulých letech. Trochu je možná
zvedne vyšší DPH, ale rozhodně by cena
za kilogram kapra nejvyšší jakosti nemě-

la přesáhnout sto korun. Předpokládám,
že by kilogram kapra ve třídě výběr měl
stát kolem devadesáti korun,“ prozradil
dále Zahradníček.
Výlov Hradeckého rybníka byl, stejně
jako v minulých letech velkým svátkem. Kromě místních na něj přijely

tisíce lidí z Prostějovska i Olomoucka.
„Jezdím sem každý rok a je to super. Bezva lidi, parádní atmosféra a ty ryby, to
je pohádka,“ svěřil se nám rybář Petr ze
Smržic. Stejně jako on skoro každý si pak
už teď o víkendu odvážel domů nějakého
toho kapříka...

jjaký
aký by
byl
yl vvýlov
ýllovv ry
rybníka
ybníkka v ttovačově...
ovvaččovvě...
4x foto: František Omasta

Budou na Vánoce. Rybáři vylovili a podle velikosti roztřídili Mokrá práce. Od sobotního rána stahovali rybáři sítě ve kte- Mládež také pomáhala. Děti se na břehu rybníka bavily pa- Vylovili i oravdové macky. I takoví chlapáci přijdou na štědv Tovačově stovky metráků ryb.
rých skončilo téměř 700 kilo ryb.
běrkováním.
rovečerní stoly.
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KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Kostelci
Kost
Ko
sttellcii ppořádají
ořád
oř
řád
ádaj
ají
jí
humanitární sbírku

Kostelec na Hané/mls - V pondělí 29. října a v úterý 30. října
se v zadním traktu Domova seniorů v Kostelci na Hané bude
od 14.00 do 17.00 hodin konat
sbírka humanitární pomoci. Sbírá se veškeré oblečení, prádlo,
zachovalá obuv, utěrky, přikrývky a další domácí potřeby. Věci
by lidé měli zabalit do igelitových pytlů.

V Protivanově budou
debatovat o historii
Protivanov/mls - Knihovna v
Protivanově pořádá přednášku
badatele Jiřího Vymětalíka na
téma „Dálková silnice Prostějov-Boskovice-Žďár“, která se
bude konat v pondělí 22. října v
18.00 hodin v učebně základní
školy. Lidé se tak budou moci
dozvědět zajímavé věci z historie obce.

V Tištíně zvou na
lampionový průvod
Tištín/mls - Klub přátel školy
Tištín zve malé i velké na již tradiční lampionový průvod, který
se bude konat v sobotu 27. října.
Sraz je v 18.00 hodin na Lapači.
Na všechny čeká sladká odměna, čaj, svařák a ohňostroj.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Zjišťovali jsme, jak je to s postupem prací na Plumlovské přehradě

HRÁZ SE OPRAVUJE POMALU, ALE JISTĚ...

Velký pracovní mumraj se v Mostkovicích nekoná
Kvůli komplikacím s výběrovým řízením nabraly
práce na opravě hráze Plumlovské přehrady pořádný skluz. Původně měly začít už loni, nakonec
se tak stalo asi před měsícem. Už jen málokdo věří
tomu, že by se mohla hráz kvalitně opravit a zároveň stihnout napouštění přehrady plánované na
jaro 2013. Koncem minulého týdne díky slunečnému počasí panovaly pro práci ideální podmínky. Jak se dělníci na přehradě činili, aby zpoždění
dohnali?
Mostkovice/mls
„Na přehradu chodíme skoro
každý den. Zajeďte se tam taky
podívat! Sice jsou tam nějaké
stroje, ale jinak se tam skoro

nic neděje. Jen to nafoťte, ať
lidi vidí,“ vybídlo Večerník v
průběhu uplynulého týdne hned
několik našich čtenářů. Abychom měli co nejaktuálnější

informace, vydali jsme se do
Mostkovic až v pátek dopoledne. Panovalo krásné slunečné počasí, pro práci byly
ideální podmínky. Pokud se
tam nebude nic dít teď, tak
kdy už?
Po příjezdu na místo jsme zjistili, že informace od čtenářů
nebyly zcela přesné. Na první
pohled bylo vidět, že větší část
návodní strany hráze byla v pátek zbavena svého kamenného
obalu. Kdo by však na přehradě očekával nějaký velký
pracovní mumraj, byl by zklamán...
V deset hodin dopoledne zde
pracoval jediný bagr, který prá-

vě rozebíral hráz a jeden dozer
upravující zeminu před hrází.
Další technika, která se v tu
chvíli nacházela v okolí hráze,
měla takzvaného padla. Jednalo se například o dvě vysoké
vrtné soupravy, které by měly
v budoucnu pracovat na sanaci
návodního líce hráze. Dosud
je však do činnosti nikdo neuvedl. Zcela v klidu a bez řidičů
zde postávaly také dva traktory
s radlicemi a lžícemi a dvě tatrovky, které by měly postupně
od hráze přemístit více jak třicet
tisíc kubíků zeminy. Ta by měla
být navezena do nejhlubšího
místa nádrže, tzv. laguny. Po
zpevnění hráze pomocí štěrko-

pískových pilířů by do ní měla
být vložena těsnící fólie. Ta převezme funkci jílové vrsty, u níž
hrozí riziko vysychání a drolení. Fólie bude následně zasypaná a na násyp budou položeny
kameny. Poté by mělo být
možné nádrž alespoň částečně napustit. Dle vyjádření Povodí Moravy by se tak mohlo
stát už na jaře příštího roku.
O tomto termínu však přes
pokračující práce na opravě
hráze panují mezi lidmi všeobecné pochybnosti.
Teprve po rekonstrukci návodního líce se stavbaři pustí do
oprav vrchní části hráze. Zde se
zrenovuje most, silnice a umís-

tí se nové zábradlí a osvětlení.
Kdy se dělníci do těchto prací
pustí, není zatím jasné. Jelikož
se však jedná o staveniště, je
koruna hráze pro pěší a cyklisty
uzavřena už nyní.
„Myslely jsme, že to proběhneme a ono je to zavřené,”
podivovaly se v pátek dopoledne dvě ženy ve sportovním
oblečení a běžeckých botách
před neproniknutelnými zábranami, zamezujícími vstupu na
hráz. Ty by zde měly zůstat až
do září příštího roku. K tomuto
datu se stavební firmy IMOS
a DIS zavázaly, že celkovou
opravu hráze za 136 milionů
korun dokončí.

Jak se pracuje na přehradě

F ott orr ep
p ortážž

3x foto: Martin Zaoral

Do Němčic dorazí
divadelní Dostavník
Němčice nad Hanou/mls - V
pátek 26. října se od 19.00 hodin v kině Oko v Němčicích
nad Hanou představí divadelní
společnost Dostavník Přerov
se hrou Neila Simona Alibisti
aneb španělsky snadno a rychle. Představení se koná v rámci
šesté sezony divadelních pátků.

A přece se dělá! Bagr na přehradě odstraňoval obložení hráze, Odstavená technika. Ani tyto stroje se do práce v pátek dopoledne No passarán! Běžkyně měly smůlu, hráz přehrady je skutečně „nevrtné soupravy zůstávaly v klidu.
nezapojily.
prodyšně” uzavřena.

Policisté vyšetřují MARIHUANU NA ŠKOLE V KONICI NĚMČICE ROZPUMPOVALA BUBENICKÁ SHOW
Bubeníci doprovázeli orientální tanečnice i japonské bojovníky
Konopí do třídy přinesla žákyně druhého stupně
Němčice nad Hanou/mls - Jedineč- Boris se tak představily břišní taneč- afrických bubnů divákům předvedli

Konice/mls - V průběhu minulého
týdne navštívili policisté konickou
školu. Důvodem byla marihuana,
kterou do školy přinesla žákyně
druhého stupně základní školy.
Podle vedení školy šlo o několik
rostlin, které dosud nebyly zpracované. Na vše se přišlo díky konfliktu mezi žáky.
Vedení konické školy v souvislosti s
tímto případem důrazně odmítá, že by
na škole měli dlouhodobější problém
s distribucí drog. „Šlo o ojedinělou
hloupost žákyně druhého stupně.
Ta přinesla do školy několik rostlin,
které nebyly v takovém stavu, aby je

mohl někdo kouřit. Navíc není jisté,
zda rostliny vůbec obsahovaly psychotropní látku. Dívka je neprodávala, rostliny rozdala svým třem spolužákům. Na celou záležitost se přišlo
díky konfliktu mezi žáky. Jelikož se
však jednalo o marihuanu, přivolali
jsme Policii ČR,“ nechal se slyšet ředitel školy Jaromír Schön.
Kde nezletilá dívka, pocházející z
jedné z obcí na Konicku, k marihuaně přišla, podle něj nikdo přesně neví. Jaromír Schön si přitom
osobně nemyslí, že by pocházela z
Runářova, kde byla nedávno objevena pěstírna marihuany, či z Ospělo-

va, kde působí „konopný mág” Dušan Dvořák. Policisté případ nyní
vyšetřují, nezletilou žákyni zřejmě
čeká výchovný postih.
Podle posledních celostátních průzkumů marihuanu někdy vyzkoušelo
dvaačtyřicet procent šestnáctiletých
Čechů, což naše školáky řadí na první
místo v Evropě. Celoevropský průměr totiž je 17 procent. Alarmující
je, že ještě výrazně více než marihuaně mladí Češi holdují alkoholu. V
posledním měsíci se dle průzkumů
v Česku napilo 79 procent šestnáctiletých. I v tomto ohledu nemáme v
Evropě konkurenci.

SMRŽICE V KANADĚ NEZVÍTĚZILY
Od komise však dostaly nejvyšší možný počet hlasů

Smržice/mls - O minulém víkendu
se v kanadském Edmontonu konalo
vyhodnocení světové soutěže Communities in Bloom, do které byly nominovány i Smržice. Od komise sice
obdržely maximální počet bodů,
cenu si však neodvezly.
V průběhu minulého týdne se ukázalo, že po celorepublikové zelené stuze za péči o zeleň a stříbrné medaili
v evropské soutěži „Entante Florale
Europe” další titul Smržice zatím ne-

získají. V kanadském Edmontonu,
kde se vyhlašovala světová soutěž
Communities in Bloom, je zastupoval předseda komise pro životní prostředí Aleš Lebeda.
„Komise každou z obcí hodnotila na
základě pěti kritérií. V každém z nich
jsme získali maximální počet bodů.
Nebyli jsme ovšem jediní. Celkově
nakonec zvítězili kolegové z Anglie. Z Kanady bychom si mohli vzít
příklad v tom, jak moc se do zvele-

bování jednotlivých obcí zapojují
sami místní obyvatelé,” uvedl Aleš
Lebeda, který si rovněž pochvaloval
přátelskou atmosféru, jaká při vyhlašování panovala. Přestože Smržice
nezvítězily, je jasné, že díky všestranné péči o zeleň, spolupráci s místními
spolky, firmami i občany a konečně
i zvládnuté prezentaci dokázaly na
světovém poli zviditelnit nejen Prostějovsko a Olomoucký kraj, ale i celou Českou republiku.

Po „minikruháči“ v Brodku u Prostějova se již jezdí
„Jsou to vyhozené peníze, nic se nezměnilo,“ lamentují však řidiči
Brodek u Prostějova/jim - Opět v
plném provozu je zhruba od poloviny září křižovatka spojující
Brodek u Prostějova, Otaslavice,
Ondratice a Sněhotice. Do jejího
středu nově přibyl miniaturní kruhový objezd, příliš sympatií mezi
řidiči si ale dosud nezískal.
„Jsou to vyhozené peníze, nic se
nezměnilo. Ve směru od Otaslavic
stále není kvůli zdi nic vidět a musím zastavit. Po ´kruháči´ pak musím

jet na jedničku a krokem,“ nebral si
ve vyjádření pro Večerník servítky
muž středního věku, jenž si nepřál
sdělit své jméno. Jako řešení podle
něj stačilo změnit značení a za hlavní
silnici určit tu z Brodku do Otaslavic.
Ze zbylých dvou stran je totiž vidět
dobře. „Je to sice krásná stavba, ale
zbytečná. Když už ´kruháč´, tak ho
měli o pár metrů posunout, aby to
bylo přehlednější,“ doplnil.
Podobný názor sdílela naprostá větši-

na dalších oslovených řidičů, mnozí
neopomněli podotknout, že nebýt
vandalů, nemuselo by se stavět nic.
„Zrcadlo úplně stačilo, jenže to by nesmělo být po zábavách věčně rozbité.
Výměna prý stojí několik desítek tisíc
a kdo to má pořád platit?“ shodli se.
Úprava křižovatky trvala zhruba
měsíc a hlavním investorem byl
Olomoucký kraj. Městys Brodek u
Prostějova se podílel zaplacením
chodníků a veřejného osvětlení.

né spojení afrických bubnů, indických tanců a japonského bojového
umění nabídlo páteční odpoledne
v sokolovně v Němčicích nad Hanou. V modrých batikovaných
tričkách sem dorazili bubeníci
orchestru „Boris” z Opavy. Mnohohlavý soubor doprovodil vystoupení místních tanečnic i bojovníků.
Se zajímavým projektem v Němčicích nad Hanou přišel místní Dům
dětí a mládeže Orion. Finančně jej
podpořila i nadace Think big, která
dává mladým lidem motivaci a podporu, aby mohli měnit život kolem
sebe k lepšímu. „Tato nadace vyznává motto, že kdo má nápad, má moc.
Takových skvělých nápadů má šéfka
němčického Domů dětí a mládeže
Eva Bašková plno. A nebojí se je zrealizovat,“ vyjádřil se Michal Mucha,
který show v Němčicích uváděl.
Za doprovodu opavského orchestru
inzerce

nice z DDM Němčice, které diváky ukázky z tradičního japonského bozavedly až do exotického orientu s jového umění Ninjutsu, které kdysi
vystoupením Hedvábná stezka. Ná- na dálném východě ovládali jedinci
sledovali vůbec nejmladší tanečníci z speciálně vycvičení pro špionáž, poNěmčic a okolí, kteří si speciálně pro litické vraždění a guerrilový boj.
tuto příležitost připravili vystoupení Rozsáhlou fotogalerii najdete už
na skladbu bubenického orchestru nyní na www.vecernikpv.cz!
Boris „Poplach“.
„Byla to naprostá premiéra, naši
skladbu
znali,
ale jinak jsme se
poprvé setkali až
tady,”
potvrdil
vedoucí bubenického souboru Ivo
Samiec. Jedním z
vrcholů příjemného odpoledne bylo
také vystoupení
Malí bojovníci. V Němčicích se podařilo zajímavým
malých bojovníků
způsobem propojit africké rytmy a japonské bojové
z klanu Budžikan. umění.
Foto: Martin Zaoral
Ti za doprovodu
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Dušičky jsou vzpomínkou na naše zemřelé a čas, kdy navštěvujeme jejich hroby. Ottův slovník naučný k historii
tohoto svátku doslova uvádí: „Je to den věnovaný památce duší v očistci či dušiček, připadá na 2. listopad nebo, je-li
ten den neděle, tak na 3. listopad. Památka tato zakládá se již v citu srdce lidského, kteréž chová lásku a vděčnost
i k zemřelým, hlavně však na článku víry a obcování svatých, dle něhož můžeme duším v očistci obětí mše svaté,
modlitbou a jinými skutky dobrým prospěti, aby jim byly časné tresty odpuštěny nebo zmírněny.“ Takto tedy praví
Ottův slovník naučný. Abyste měli možnost důstojně oslavit tento tradiční svátek, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou půldruhou stranu (viz. str. 15).
Texty připravili: Martin Zaoral a Michal Kadlec

Dušičková MHD
bude o víkendech

INZERCE

POSÍLENA

Prostějovský magistrát nechal během dvou
následujících víkendů posílit linku MHD ve
směru na městský hřbitov, a to ve dnech 27. 28. října a 3.- 4. listopadu 2012.
Takzvaný dušičkový jízdní řád platí pro linku číslo 1, která ve směru od města začne
z autobusového nádraží jezdit v uvedených
dnech v časech 05.20, 08.10, 08.45, 09.45,
10.10, 11.00,11.45, 12.10, 13.00, 13.45, 14.10,
15.00, 16.00, 16.10, 17.00, 17.45 a 19.25 hodin.
Z opačného směru od hřbitova vyjíždí autobusy v časech 05.45, 08.35, 09.05,10.10, 10.35,
11.25, 12.10, 12.35, 13.25, 14.10, 14.35, 15.25,
16.25, 16.35, 17.25, 18.10 a 19.50 hodin.

Ilustrační koláž

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
nabízí také celoroční údržbu a úpravu hrobů
Soukromá pohřební služba Václavková a spol. působí v Prostějově už od roku 1993. Vazárnu kytic
a věnců připojila firma k sortimentu nabízených služeb o rok
později, tedy v roce 1994. I když
provoz v ní je celoroční, nejvíc
práce nastává před Dušičkami.
„Příprava začíná už v létě. V červenci začínáme objednávat sušené
květy a trávy, také umělé chryzantémy. Další čas zabere vázání květů a
příprava korpusů do zeleně. Posledním krokem je zdobení podle přání
zákazníka,“ uvedla Dagmar Kratochvilová, spolumajitelka Soukromé
pohřební služby Václavková a spol.
v Prostějově.
Nakupování dušičkové výzdoby
začíná zpravidla dva týdny před
Svátkem všech svatých. „Zájem kupujících se pak stupňuje do 27. října.
Ve státní svátek 28. října chtějí mít
většinou všichni hrob už nazdobený,“ dodává Dagmar Kratochvilová.
Pro lidi, kteří mají v Prostějově na

hřbitově rodinu, ale sami bydlí v jiném městě, nebo pro starší občany,
kteří se kvůli zdravotnímu stavu na
hřbitov nedostanou, poskytuje Sou-

kromá pohřební služba Václavková
a spol. servis buď v podobě celoroční údržby a úpravy hrobů, nebo
přípravu hrobů před Dušičkami.
Spolumajitelka Soukromé
pohřební služby Václavková
a spol. v Prostějově Dagmar
Kratochvilová (na snímku).

Téma Večerníku / Co, kdy, kde, kam ...?

Dušičky se slaví již
od desátého století

Památka všech věrných
zemřelých či lidově řečeno
Dušičky, je v římskokatolické
církvi dnem liturgického roku,
kdy se církev modlí za zemřelé.
Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá
husitská, která vzešla z
prostředí katolického modernismu po první světové válce.
Památka zesnulých se slaví již
od desátého století. V zemích s
křesťanskou tradicí je zvykem
během tohoto dne či období

navštívit hřbitov a rodinný hrob a
rozsvítit na něm svíčku či položit
živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život
hrobem nekončí. Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové a
umělé květiny, které se v moderní době na hrobech čím dál
častěji objevují jakožto důkaz
o ztrátě povědomí o původním
významu této tradice. Bývá
zvykem, že se na hřbitovech
konají v hřbitovních kaplích,

kostelech či jen u hlavního
hřbitovního kříže bohoslužby
slova či mše svaté. Na dušičky
má také kněz povoleno,
stejně tak jako při pohřbech a
zádušních mších, nosit černé
roucho, ve kterém kněz prochází
spolu s věřícími hřbitov a kropí
svěcenou vodou hroby.
V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé
vedle Vánoc největším společně
prožívaným dnem, který věřící i
nevěřící spolu slaví...

U hřbitova přibylo parkovacích míst
Policie však apeluje na opatrnost řidičů

Letité žádosti návštěvníků
městského hřbitova vyslyšeli už vloni představitelé
prostějovské radnice. Důvodem častých stížností byl
katastrofální
nedostatek
parkovacích míst, která ani
zdaleka nestačila zájmu motorizovaných občanů hlavně
během dušičkových dní. To
na hřbitov mířily stovky lidí
a parkovat za chvíli nebylo
kde…
„Měli jsme v plánu vybudovat
ještě větší parkoviště, mínili
jsme totiž zbourat obrovské
skleníky místního zahradnictví na severní straně hřbitova.

To se nakonec nepovedlo vyjednat, a tak jsme zřídili desítky parkovacích míst alespoň
okolo severní zdi hřbitova.
Netvrdím, že to stoprocentně
postačí zájmu občanů, kteří
navštěvují hřbitov. Na druhé
straně si ale musíme uvědomit, že tak obrovské návštěvy
místa posledního odpočinku
jsou jen tak dvakrát či třikrát
do roka,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
Problém s nedostatkem parkovacích míst byl tedy alespoň
částečně vyřešen. Ovšem motoristé, kteří zaparkují své vozidlo v okolí hřbitova, by měli

být maximálně opatrní. „Každoročně registrujeme v období Dušiček v okolí hřbitova
zvýšený počet vykradených
aut. Přičítáme to naprosté
neopatrnosti lidí, kteří ve vozidlech nechávají cenné věci
a dávají tak příležitost zlodějům. Prostřednictvím Večerníku apeluji na maximální
ostražitost řidičů, aby v autech
nenechávali nic, co by zlákalo pachatele krádeže. Chtěla
bych jen zopakovat již notoricky známé úsloví, že auto
není trezor,“ sdělila Večerníku
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

Jak vyrobit věnec na Dušičky

lze použít i šípky či trnky. Velmi efektně působí trsy jeřabin.
Z větviček šípků odstraníme
trny (pro snazší manipulaci),
větvičky s plody svážeme do
snopků. Podzimní přírodniny
nepřibarvujeme. Jestliže máme
tuto potřebu, počkejme s barvenými větvičkami na vánoční
dekorace.

Pietní věnec, který položíme
na hrob svých blízkých na
svátek Všech svatých a o Dušičkách, můžeme samozřejmě koupit nebo si jej nechat
zhotovit u profesionálních
floristů. Ale můžeme si jej
vyrobit i sami. Věnec pak
bude vyroben doslova „na
míru“ tomu, komu je určen.
A při jeho přípravě prožijeme vzácné chvilky, naše
vzpomínky budou plynout
spontánně, mile a přirozeně.

Jak vybírat základ
pro věnce?
Výrobu přírodního dušičkového věnce začneme přípravou
surovin. Volíme takové, u nichž je předpoklad, že obstojí
v povětrnostních podmínkách.
To jsou zejména větve stálezelených a neopadavých stromů
a keřů: mahonie, buxus, zerav
(túje), cypřiš nebo jehličnany.
Je třeba počítat s tím, že některé jehličnany opadají (smrk,
jedle, tis), takže jestliže nenavštěvujeme hrob příliš často,
volíme raději borovici, která
vydrží nejdéle.

Kupte si polystyrénový
základ
Pro založení dušičkového věnce je nejjednodušší koupit si v
květinářství či v zahradnictví
základ pro věnec. Materiál
volíme podle druhu dekorací a
přírodnin, které hodláme použít. Například polystyrénový
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Jaké volit odstíny květin?
Do malých pevných kytic s
dlouhým dříkem svážeme i
suché květiny, které chceme
do vazby použít: slaměnky,
statici, zlatobýl, vratič či růže,
záleží na tom, jaké květiny
máme rádi, k dispozici nebo
jaké osobnosti je věnec určen.
Volíme květiny pietních barev:
fialová (statice, aregátum), nachová, bílá (růže, slaměnky,
Ilustrační foto
řebříček a podobně), nebo vybereme květiny v jednom tónu,
základ je vhodný, máme-li ladícím s ostatními použitými
velké množství slaměnek či přírodninami (například komstatice, které přímo zapichuje- binace zlatavé a zelené barvy).
me do těla základu a věneček
A máme hotovo!
jimi pokryjeme celý. Základy z
větviček, drátků nebo ze slámy Když základ zcela zaplníme,
jsou vhodné pod věnce z chvo- věnec dotvarujeme, poopravíme místa s řídší vazbou a
jí a listů.
obereme komponenty, které
Co přidat?
se z věnce případně uvolnily.
Do dušičkového věnce může- Věnec uložíme na vlhké místo,
me přidávat i větvičky s přírod- třeba na balkon, a následně jej
ninami: ideální jsou šišky, ale dáme na hrob.

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

27. října Zamykání studánek
od 9.00 do 12.00 v Domamyslicích, na Záhoří. Sraz v 9 hod.
Dne 26. října v Galerii u Hanáka
se koná od 17.30 hodin vernisáž
výstava fotografií Milana Braunera (VY)LOMENINY.
Kurz patchworku
pro začátečníky
od 5. 11.
Bližší info.: 723 969 494,
582 335 659

„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
Cvičení starších žen
pátek 26. října Výlet na zámek
Oddíl „Sport pro všechny“ SK
Náměšť na Hané.
Prostějov. Ženy cvičí na ZŠ Ma- 8.02 odjezd z hlavního nádraží.
saryka, Skálovo náměstí. V pon- Začátek prohlídky v 9 hodin.
dělí a ve čtvrtek od 16.30 hod
Domovní správa, s.r.o
do 17.30 hod. Vchod do školy
od klubovny ze dvora. Kontakt:
víceúčelová hala - zimní stadion
722 612 743
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
Český svaz ochránců přírody
A VEŘEJNOST
– Ekocentrum Iris
úterý 23. 10.
Husovo náměstí 67, Prostějov,
13.00 - 14.00 hodin
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582
BRUSLENÍ
338 278
pondělí 22. října
PRO VEŘEJNOST
Keramika
pátek
26. 10.
od 16.00 do 18.00 v Kovárně úte9.00 - 10.00 hodin
rý 23. října
neděle 28. 10.
Prostějovské parky
od 8.30do 12.30 každou hodinu.
14.45 - 15.45 hodin
Akce pro základní školy. sobota

Kino Metro 70
pondělí 22. října
14.00 Hurá do Afriky!
animovaný
17.30 Holky na tahu
americká romantická komedie
20.00 Holky na tahu
úterý 23. října
14.00 Hurá do Afriky!
17.30 Holky na tahu
20.00 Mazel
dánská tragikomedie
středa 24. října
17.30 Holky na tahu
20.00 Holky na tahu
čtvrtek 25. října
18.00 Giuseppe Verdi:
Don Carlos
záznam z MET
pátek 26. října
15.30 Hotel Transylvánie
americký animovaný film
17.30 Hotel Transylvánie
20.00 Sky Fall 007
americký film
sobota 27. října
15.00 Hotel Transylvánie
17.30 Hotel Transylvánie
20.00 Sky Fall 007
neděle 28. října
15.00 Hotel Transylvánie
17.30 Hotel Transylvánie
20.00 Sky Fall 007

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 22. října
19.00 Moravská filharmonie
Olomouc: Koncert ke státnímu svátku ČR
úterý 23. října
19.00 Bengt Ahlfors: Paní
Plukovníková - Divadlo na
Jezerce Praha
středa 24. října
19.00 Alan Ayckbourn:
Kdes to byl(a) v noci - Divadlo Bez zábradlí Praha

Apollo 13
pátek 26. října
HENTAI CORPORATION
Pražská pětka Hentai Corporation patří mezi dravé ryby
poněkud zatouchající klubové scény. Kolem Hentai
je plno také mimo klubový
unerground. Headoff – death-metal/Prostějov.
sobota 27. října
3 - DIMENSIONS HAPPY PAOLO MERCY
BIRTHDAY PARTY!!!
Old school drum and bass
pařba s oslavou narozenin!
DJs: Paolo Mercy, Crackenn, Peca, Scr-ppy…

TIP Večerníku

PROCHÁZKA
HISTORIÍ PROSTĚJOVA
KDY: neděle 28. října
od 13.00, 14.00 a 15.00 hodin
KDE: sraz u Masarykovy sochy,
nebo před vchodem do kostela

Milovníci historie a umění
se mohou těšit na tradiční
komentované
prohlídky
kostela Povýšení sv. Kříže
v Prostějově, které proběhnou
v neděli 13. května 2012.
Začátky asi hodinové prohlídky jsou ve 14.00, 15.00 a 16.00
hod. Účastníci prohlídek
budou seznámeni s historií
tohoto barokně přestavěného
gotického kostela, s jeho exteriérem a interiérem.
Průvodkyně,
studentky
SOŠ podnikání a obchodu,
zájemce zavedou také do
sakristie a prohlídka bude
zakončena v kapli Nejsvětější
Trojice. Z organizačních
důvodů a také pro zachování
kvality prohlídky se provádí
ve skupinkách do maximálně
pětadvaceti osob.

Samotná pochůzka je tvořena
dvěma okruhy - prvním z nich
je náměstí T.G.M., dalším cílem je pak kostel Povýšení sv.
Kříže. Sraz zájemců o prohlídku historického centra je u
Masarykovy sochy, ti, kteří by
se raději podívali do kostela
Povýšení sv. Kříže, se potkají
před jeho vchodem.
Věříme, že se jistě dozvíte
mnoho zajímavostí, které jste
o svém městě ještě nevěděli...

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...
Miroslav Vorreth 1973 Prostějov
Emilie Urbánková 1937 Plumlov
Jan Kohn 1937
Klopotovice
Jaroslav Vysloužil 1931 Prostějov
Jitka Antlová 1954
Smržice
Jiří Zatloukal 1947
Prostějov
Ivo Marinov 1935
Vrahovice
Jaroslav Mlčoušek 1949 Smržice
Mojmír Vrtěl 1936
Prostějov
Vladimír Novotný 1928 Prostějov
Zdeněk Fládr 1933
Prostějov
René Minx 1975
Prostějov
Květoslava Filipi 1936 Prostějov

Jan Hájek 1945
Vincencov
Věra Zbožínková 1952 Prostějov
Miroslav Pluskal 1938
Čelechovice na Hané
Petr Martinek 1948
Olšany u Prostějova
Jitka Hanáková 1927 Prostějov
František Michálek 1916 Vyškov
Zdeněk Kaprál 1930
Prostějov
Jan Doseděl 1931
Držovice
Gertruda Grydilová 1924
Brno
Josef Koudelka 1931
Hrochov

Rozloučíme se...
Pondělí 22. října 2012
Július Juhász 1935 Prostějov
9.30 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Pospíšilová 1954 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Jindřiška Hloušková 1937 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Jana Benešová 1932 Želeč
12.30 Obřadní síň Prostějov
Václav Kubát 1945 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 23. října 2012
Ludmila Svobodová 1947 Kostelec na Hané 10.00 Obřadní síň Demelova
Josef Valkovič 1939 Otonovice
13.00 kostel Hrubčice
Pátek 26. října 2012
Františka Boudová 1928 Brodek u Prostějova 9.30 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Hýžďal 1946 Vrahovice
10.15 Obřadní síň Prostějov
Kristina Otáhalová 1947 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Josefa Kvapilová 1916 Prostějov
11.00 kostel C+M Prostějov
Marie Došlová 1940 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Pospíšilová 1943 Biskupice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Antonín Košťálek 1946 Otaslavice
13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 27. října 2012
Emílie Slámová 1926 Prostějov
13.00 Obřadní síň Demelova

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 22. 10. 2012 DO 28. 10. 2012
TELEFON 582 344 130
Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška ing. Tomáše Přibyla
z Brna na téma ČÍNSKÝ DRAK MÍŘÍ DO KOSMU. Přídavek bude tvořit seznámení s projektem Mars Curiosity.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí ve 20.30 hodin. Měsíc bude v první
čtvrti v pondělí.
Pohádku JAK PŘICHÁZÍ DEN nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici B spatříte na začátku
výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
23. října 2012 - 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).
24. října 2012 - blok č. 47: Sídl. svobody - vnitroblok, Sídl.
svobody - parkoviště, Anenská, U sv. Anny.
25. října 2012 - blok č. 15: Plumlovská - parkoviště Billa - 3
stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka parkoviště (K. Svolinského - vjezd k Penny).
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:
Obec: Prostějov
Dne: 6. 11. 2012 od 7:45 do
9:00 hod. Vypnutá oblast:
Penny Market s.r.o. a LIKOL
spol. s.r.o. na sídl. A. Slavíčka
Obec: Přemyslovice a Růžov
Dne: 7. 11. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá horní část obce Přemyslovice po č. 274 a 91 včetně
všech podnikatelských subjektů, osada Růžov, včetně chat.
Obec: Vícov
Dne: 7. 10. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vícov Horní konec

vymezený č.127, 17, 28, 83,
89, 134, 158, 209. Odběratelská trafostanice Vícov Vepřín
(č. 300795)
Obec: Prostějov
Dne: 8. 10. 2012 od 7:45 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
hotel Tenis klub a hala Kostelecká 49
Obec: Prostějov
Dne: 9. 10. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Svatoplukova č. 55, 57, 59,
65.
Obec: Přemyslovice a Růžov
Dne: 9. 11. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá horní část obce Přemyslovice po č. 274 a 91 včetně
všech podnikatelských subjektů, osada Růžov, včetně
chat.
E.ON Česká republika, s.r.o.

NYNÍ MŮŽETE
SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se známým prostějovským entomologem Milošem Lošťákem

„VZÁCNÉ BROUKY MÁM, ALE SKUTEČNĚ VZÁCNÍ JSOU PRO MĚ TI BROUCI,
KTERÉ JSEM CHYTAL V MLÁDÍ A JEJICHŽ DRUHY JIŽ BOHUŽEL VYMIZELY...“
Prostějov - Po kratičké pauze pokračujeme v seriálu našich rozhovorů se zajímavými osobnostmi. V tom dalším
jsme se vydali za Milošem Lošťákem, jedním ze známých
entomologů v Prostějově i okolí. Víte vůbec co je entomologie? Pak vám můžeme sdělit, že jde o vědu zabývající
se studiem, popisem a tříděním hmyzu. Rysem současné
doby je, že spousta druhů hmyzu z přírody mizí, a kdyby
nebylo právě entomologů, lidé by vůbec nevěděli, jak někteří brouci vypadali, jak žili a co nám přinášeli. Díky entomologickým sbírkám tak máme možnost tohle všechno
zachovat. Jak se Miloš Lošťák dostal k hmyzu? Jak vypadá
práce entomologa? Jak probíhá zpracování brouků? To
vše a ještě více se dočtete v exkluzivním interview...
Aneta Křížová
Úvodem se nemohu
nezeptat, co vás přivedlo k hmyzu?
„O hmyz jsem se zajímal již od
dětství. Už v šesti letech jsem
uměl plynule číst, chodil jsem
do knihovny a půjčoval si knihy. Jednou jsem si tam úplnou
náhodou půjčil knihu s názvem
´Svět brouků´. Za necelé dva
dny jsem ji úplně celou přečetl.
Živě si pamatuji večer, kdy jsem
knihu dočetl. Po přečtení jsem
měl jasno, co chci v životě dělat.
mu možná
Velkou měrou k tomu
minka, která
přispěla i moje maminka,
ítala Ferdu
mi celé dětství předčítala
mravence...“ (úsměv)
Takže už jako
ako šestiletý kluk jste
ste sbíral
brouky?
„Ano, tím to začalo. Už tenkrát
jsem mamince bral krejčovské
špendlíky, začal jsem lepit papírové krabice, vycpával
al je molitanem a chtěl jsem do nich sbírat
brouky. Pochopil jsem
m však, že
se brouci nejdříve musejí
usejí nějak
připravit. Takže kdyžž jsem měl
veškerý materiál a nářadí
řadí připravené, šel jsem lovit. Jako úplně
první jsem chytal ploštice.
oštice. Jen
yřešit jejich
jsem nevěděl, jak vyřešit
m je probousmrcení, takže jsem
k postupně
dával za živa. A tak
bírka.“
vznikala moje první sbírka.“
Jak se pak člověk staogem?
ne entomologem?
„Entomolog rozhodně
ně není člověk, který se hmyzu věnuje jen
ěk, kterého
okrajově. Je to člověk,
k, že se ho
hmyz zajímá natolik,
jen tak nevzdá. Entomologie
ntomologie
je také o studiu různé
né literatury a především latiny.
y. Jak jsem
říkal, já jsem s brouky
ky začal v
dětství a stále se v entomologii zdokonaluji. Již v patnácti
letech jsem se stal mimořádným členem Entomologické
mologické
g
společnosti při Československé
oslovenské
akademii věd. V šestnácti
tnácti jsem
byl spoluzakladatelem
m kroužku
mladých entomologů.
ů. Průběžně jsem se účastnil
il různých
soutěží a olympiád, kde jsem
byl úspěšný, a tak se ze mě postupně stával entomolog.
molog. Tím
jsem se stal také hlavně
lavně díky
námil s ing.
tomu, že jsem se seznámil
Vojtěchem Jiříčkem, který vedl
é´ kroky a
moje první ´vědecké´
há léta přetrpělivě mi po dlouhá
sti, za což
dával svoje zkušenosti,
ný.“
jsem mu velice vděčný.“

Máte nějaký zajímavý zážitek nebo dobrodružství, které vás potkalo
při lovu brouků?
„Zážitků a dobrodružství jsem
prožil za ta léta spoustu. Povyprávím vám o jednom, na
které nikdy nezapomenu. V
sedmnácti letech jsem vyjel s
kamarádem na jižní Slovensko
do obce Chlaba. Ta je mezi entomology vskutku známá. Ještě
než jsme vůbec začali s průzkumem, šli jsme na místní pohraniční stráž oznámit, že jsme
entomologové a budeme sbírat
brouky. Ale místo zapsání nás
zavedli rovnou do vyšetřovací
y
cely. Řekli nám, ať tam chvíli
počkáme, že se jen poradí, zda
dostaneme
e povolení.“
A udělili vám tedy pov
volení?
„Právě že ne! Po nějaké době,
když příslušníci pohraniční
stráže přišli i se služebními psy,
zakřičeli na nás, ať vyndáme
všechno z kapes a batohů. My
jsme to tedy se zděšením udělali
a báli se, co se bude dít. Soudruh
nás prošacoval a zeptal se, zda je
to všechno. My jsme odpověděli, že ano. Jenomže kamarád si v
kapse kalhot omylem zapomněl
lahvičku octanu ethylnatého,
což je jedovatá látka, která se
používá k usmrcení brouků. V tu chvíli po nás
začali křičet a bylo

nám přikázáno, ať se svlečeme
do naha a opřeme o zeď. Bylo to
strašné. S kamarádem jsme tam
stáli úplně nazí, báli jsme se, co s
námi udělají a do toho tam ještě
byli psi, kteří po nás celou dobu
štěkali...“
V té době to bylo asi
složité, nebyly mobilní
telefony, takže jste ani nemohli nikomu zavolat a říct, co se
děje...
„No právě, ale hlavně jsme jim
ani příliš nerozuměli, takže jsme
to nemohli pořádně vysvětlit.
Když po vás doslova řvou a donutí vás svléknout, honí se vám
hlavou nejrůznější věci, co s
vámi asi bude. Nicméně po nějaké době šikany je to přestalo bavit a řekli, ať si oblečeme trenýrky. Že s námi sepíšou protokol.
Výsledek byl takový, že jsme
byli obviněni z šesti trestných
činů, které jsme však vůbec nespáchali! Vyhrožovali nám, že
pokud to nepodepíšeme, tak nás
tam zavřou...“
Takže jste protokol podepsali?
„Ano, nic jiného nám ani nezbývalo, jinak bychom to zřejmě
hodně schytali. Jistě si dovedete
představit, jak v té době vypadali soudruzi, kteří dnem i nocí
ostražitě hájili hranice proti narušitelům milované
vlasti. Po podepsání
protokolu nám řekli, ať si vezmeme
jen kalhoty, boty
a svetr. Všechno
ostatní si tam
nechali včetně
dokladů, peněz
a dalších věcí!“

Co následovalo doma
po takovémto dobrodružství?
„Musel jsem to říct matce, ta to
okamžitě řekla svému známému
právníkovi, který případ předal
na Ministerstvo vnitra do Prahy.
Následně jsme přímo od ministra
dostali dopis, ve kterém stálo, že
vše prošetřili a došli k závěru, že
jsme zproštěni obvinění ze všech
šesti trestných činů, že se nemusíme dostavit k soudu, protože nepostupovali v souladu se zákony.
Nakonec byli sami ´vyšetřovatelé´ postaveni mimo službu, protože překročili svoje pravomoci.
Základním faktorem byla skutečnost, že jsme neměli v té době ani
je z nás osmnáct let.“
jeden
Vraťme se k vaší činnosti. Můžete nám
popsat, jak práce entomologa
vypadá? Každý z nás si asi
představí, jak běháte se síťkou po louce...
„(úsměv) To máte asi pravdu...
Ale je to pochopitelně jinak.
Nejdříve se rozhodneme, kam
půjdeme na lov. Loví se na pastvinách, v lesích, paloucích, na
polích a podobně. Většinou je
to spíše celodenní výlet. Je třeba vědět, jak brouky
správně chytit, zvolit
správnou
metod u ,

vypadali, jak žili a co nám přinášeli. Díky entomologickým
sbírkám máme možnost tohle
všechno zachovat. My entomologové vše o hmyzu důkladně
mapujeme a snažíme se, aby i
společnost měla širší povědomí
o této vědě a vůbec přírodě kolem nás.“
A co motýli? Ti také
patří do entomologie?
„Ano, patří, ale já jsem na motýly nikdy neměl nervy. Klobouk
dolů před těmi, co se zabývají
motýly. S
m
motýly je
ví
více práů
brouk
ce a při
„Plánuji velkou expozici
kých druhů.
ppreparaci
znát, jak brouk žije neboli bioz Československa a tropic
musíte
nomii. To, co ulovíme, pak mu,
em
lid
at
Cílem výstavy bude ukáz
bbýt velmi
síme šetrně usmrtit a následně
yz´
hm
rný
p
opatrní
doma zpracovat.“
že brouci nejsou jen ´odpo
o
éh
jin
Jak takové zpracování
a trpělico
ně
i
uje
ist
a mládeži, že ex
v Stačí
brouků probíhá?
ví.
.“
ě..
sít
lní
ciá
so
trocha
„Obsah lahve s nalovenými a
a zajímavějšího než jen
neopadobře usmrcenými brouky doma
trnosti a snadno
vysypu na bílý papír a začnu
je třídit podle velikosti. Vlastní špendlíky a štítek propíchnu ve setřete jemné šupinky z křehpreparace spočívá v tom, že se spodní části entomologickým kých motýlích křídel. Odchyt
brouci nalepí na štítky z bílého špendlíkem. Než brouka umístím brouků a následné zpracování
tvrdého kartonu a to břišní stra- do sbírkové krabice, tak pod něj není tak náročné, jako je tomu u
ý .
nou dolů. Po zaschnutí lepidla se připíchnu tzv. lokalizační štítek, motýlů.“
nohy a tykadla na štítku ssrovnají na kterém je uvedeno, kdy, kdo
Vlastníte
nějaký
tak, aby přes štítek nep
vzácný druh brouka?
nepřesaho- a kde brouka sbíral. Na závěr
valy a následně, pomocí
pomoc ento- ještě uvedu, co je to za druh ne- „Vzácné brouky mám, ale
mologických špendlíků, zafixuji boli opatřím ho takzvaným de- skutečně vzácní jsou pro mě ti
jejich nohy a tykadla do kkonečné terminačním štítkem. V tomto brouci, které jsem chytal v mláokamžiku je brouk připravený k dí a jejichž druhy již bohužel
vys
podoby a nechám je vyschnout.
Po vyschnutí vytáhnu fixační umístění do sbírkové krabice.“
vymizely. To je pro mě hodně
vzácné. Je smutné, když si člověk uvědomí, o kolik druhů
nádherných brouků naše pří„Bylo nám přiká
přikázáno, ať se svlečeme
roda už přišla a bohužel stále
přichází, protože jak už jsem
do naha a opřem
opřeme o zeď. S kamarádem
říkal, brouci stále více a více z
jsme tam stáli a bá
báli se, co s námi udělají.
přírody mizí. Velice si vážím
i toho, že se mi podaří chytit
Do toho po nás ce
celou dobu štěkali psi...
brouka, který se v našem kraji
Byli jsme nuceni po
podepsat protokol o šesti
běžně nevyskytuje.“
e
Závěrem nám protrestných činech, které jsme vůbec nespáchali...“
zraďte, jak vidíte
Entomolog MILOŠ LOŠŤÁK vzpomíná na svůj zážitek svou budoucnost, co vás
z lovu brouků po jižní
jižním Slovensku ještě z dob komunismu čeká?
„Plánuji velkou expozici
brouků z Československa a
Proč vlastně existuje některých tropických druhů.
entomologie a takhle Výstava bude určena široké
veřejnosti. Jejím cílem bude
archivujete hmyz?
„Díky entomologii a lidem, co ukázat lidem, že brouci nejse jí zabývají, můžeme zjistit, sou jen ´odporný hmyz´,
kde a na jakém území se brouci který se musí okamžitě zavyskytují. Spousta druhů dnes šlápnout. A také aby dnešní
již bohužel vymírá, a kdyby ne- mládež věděla, že existuje i
bylo entomologů, tak by vůbec něco jiného a zajímavějšího
lidé nevěděli, jak někteří brouci než jen sociální sítě...“

kdo je

miloš lošťák

Foto: Aneta Křížová

Narodil se v roce 1967 v Prostějově, kde
vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera. Je
ženatý a má tři děti. Již od dětství se věnuje
entomologii. Na své první sbírce začal pracovat již v šesti letech. V patnácti letech se
stal mimořádným
ý členem Entomologické
g
společnosti při Československé akademii věd. Podstatná část
jeho sbírky je umístěna v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V současné době se specializuje na faunistiku, což je shromažďování dat o výskytu
ý y brouků v určité oblasti. Do budoucna plánuje výstavu brouků z Československa, obohacenou o
některé tropické druhy.
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PROSTĚJOV VÍTĚZÍ!

TRHÁK TÝDNE

Tým BC DTJ zvládl
i domácí premiéru
A VEDE EXTRALIGU
čtěte
na straně

21

Tenista Prostějova slaví druhý titul
v letošní sezoně a osmý v kariéře

rozhovor

BERDYCH OVLÁDL
ŠVÉDSKÝ STOCKHOLM!

HOLKA, CO MILUJE MÍČ...

"Bez fotbalu nemůžu
žít," říká fotbalistka
Lucie Tomešová
čtěte
na straně

volejbal

Stockholm (Švédsko), Prostějov/pk

32

PROSTĚJOVSKÝ TENISTA TOMÁŠ BERDYCH MÁ
PŘED BLÍŽÍCÍM SE FINÁLE DAVISOVA POHÁRU
VYNIKAJÍCÍ
FORMU. V UPLYNULÉM TÝDNU
V
ZÍSKAL OSMÝ TITUL V KARIÉŘE A DRUHÝ V
LETOŠNÍ SEZONĚ. VE FINÁLE STOCKHOLMSKÉHO
TURNAJE PORAZIL FRANCOUZSKÉHO TENISTU
JO-WILFRIEDA TSONGU 4:6, 6:4, 6:4, KDYŽ
PŘEDTÍM VYŘÍDIL ŠPANĚLA NICOLASE ALMAGRA
6:3 A 6:2!
"JSEM NESMÍRNĚ RÁD, ŽE JSEM VYHRÁL DRUHÝ
TURNAJ V SEZONĚ," RADOVAL SE BERDYCH PO
FINÁLE, DLOUHÉM SKORO DVĚ A PŮL HODINY.
"BYL TO ASI MŮJ NEJLEPŠÍ ZÁPAS ZA POSLEDNÍ
OBDOBÍ, FINÁLE SLUŠEL A VÝHRA JE O TO LEPŠÍ,"
DODAL.

liga mistryň

ZÁKLADNÍ SKUPINA - 1. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV

vs.

RABITA BAKU (Ázebájdžán)
STŘEDA 24. 10. 2012 18:00 HODIN
Hala Sportcentra DDM Prostějov
STŘEDA 24. 10.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD - 10. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC AZ HAVÍŘOV 2010

Mistrovství ČR v karambolovém Táta dirigoval syna...

Zimní stadion v Prostějově

házená

SOBOTA 27. 10.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 6. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
SK KUŘIM
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

volejbal

SOBOTA 27. 10.

kulečníku v režii favorita
Prostějov/md - V prostějovském klubu se v sobotu a
v neděli uskutečnilo Mistrovství ČR v karambolovém kulečníku. Nejlepší hráči z celé
ČR se o titul a o možnost reprezentovat ČR na dubnovém
Mistrovství Evropy v německém Brandemburgu utkali
v sobotu ve čtvrtfinálových

skupinách a v neděli pak ve
vyřazovacích bojích.
Do nedělních vyřazovacích bojů
postoupili dva nevětší favorité
Marek Faus reprezentující BC
Praha a Pavel Bohm z Brna, dále
Janis Ziogas z Jablonce a trochu
překvapivě juniorský reprezentant Adam Bača ze Žižkova.
V semifinále viděli diváci dva

výkony světového formátu,
když oba favorité zahráli svoje
utkání 250 karambolů na jeden
náběh. Ve finále vyhrál Marek
Faus z Prahy nad Pavlem Bohmem z Brna jednoznačně 250
ku 50 na pět náběhů a oplatil
mu tak porážku ze čtvrtfinálové
skupiny.
pokračování an straně 27

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 3. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 28. 10.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 6. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ HK

TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Trio nejlepších. Největší favorité dokázali, proč jsou u nás absolutní špičkou ve své disciplíně. Na snímku vlevo obhajující vítěz
Marek Faus.
Foto: Martin Dostál

Sportovní hala Kostelec na Hané

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR O KFS - 12. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 27. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR O KFS – 12. KOLO
SOKOL KONICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 28. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 27. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
NEDĚLE 28. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SK JESENEC
SOBOTA 27. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 28. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA - 12. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
1.SK PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 28. 10. 2012 14:30 HODIN
Fotbalový areál Za místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 42 na snímku byl dům ve Školní ulici č.p. 24, Prostějov. Vylosovaným výhercem je Jaroslav
KROUPA, Komenského nám. 56, Němčice nad Hanou.
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 26. ŘÍJNA 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 29. ŘÍJNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

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

Profitex
P
fi
Prostějov
P
PĚKNÉ
F
FLANELOVÉ
KOŠILE
I NA
NADMĚR V. 47, 48, 49
www.profitexprostejov.cz
tex
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.

Nejen o tělo a duši, ale i o krásné nehty se vám postará
prostějovské studio sídlící v Partyzánské ulici. Které?
No, přece .... !

TIP
k obrazovce
NEVINNOST
film ČR (2011)

NEDĚLE 28. 10.2012

20:00 HODIN

BASE, DOBY, FANFÁRA, GONDOLY, GUMY, GYPS, HALA,
HEJL, HLOH, HOLE, CHAOS, KOALY, KOLEJ, KRYTBA,
LESÍKY, MÁTA, OBĚŤ, OBLÍ, PLNO, RAŠPLE, ŘVÁČ, SAMURAJ,
SPAD, ŠLIC, TRHAČ, TROL, TUPÉ, ÚPLNĚ, WOOD
... 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
„KOULE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Lenka
JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov, jenž 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 22. října 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Dnes můžete
PREMIÉROVĚ zápolit o dárkový poukaz v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 KČ na gelové nehty, který věnovalo studio
TŘEZALKA WELLNESS, jež se nově stalo naším garantem
této soutěže!
Jméno dalšího šťastného výherce, který tentokrát obdrží tuto
PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 29. října 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že se jedná o Petra Kousala. Tvář jednoho
ze současných členů Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, který
je členem KDU-ČSL a jehož minulost je spojeno s vedením Českých
drah, poznala celá plejáda z vás, načež se v osudí objevilo celkem 459
správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Nikol MILEROVÁ,
Krumsín 231. Od Večerníku tak
obdrží zajímavou cenu v podobě
poukázky od RESTAURACE POD
KAŠTANY V HODNOTĚ 500 Kč,
která jej už od dnešního dne čeká
přímo v redakci!
A aby toho nebylo, tak jelikož
dnešní výherce je jubilejním
OSMDESÁTÝM v historii této
soutěže, získává navíc od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku BONUS v podobě PŘEDPLATNÉHO nejčtenějšího regionálního
periodika, a to právě NA ROVNÝCH OSMDESÁT TÝDNŮ!
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba hned znovu v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do kulturních
vod a mírně poupravili fotografii
jedné z velkých hereckých hvězd,
která se nedávno objevila na prknech Městského divadla v Prostějově při příležitosti dalšího představení Festivalu Aplaus 2012...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jednaosmdesátého
kola čekáme v redakci opět do
PÁTKU 26. 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 29. ŘÍJNA 2012.

zda letitému sokovi oplatit
dávné pokoření nebo zůstat
věren profesní cti, odmítající
směšovat věci soukromé s
pracovními. S nově nastalou
situací se musí vyrovnat nejen
vážený lékař, ale i jeho manRespektovaný dětský lékař želka Milada a její sestra Lída,
Tomáš, žijící s rodinou v tříge- které celou záležitost tají před
nerační luxusní vile v pražské jejich autoritativním otcem,
Troji, je obviněn nezletilou pro něhož by taková informapacientkou z pohlavního ce mohla mít až smrtelné názneužívání. Ze dne na den je sledky. Vlivem zprvu evidentnucen vyměnit dobrou pověst ně nesmyslného obvinění pak
a adresu svého domu za celu uvnitř celé rodiny vyplouvají
ve vazební věznici, odkud se na povrch křivdy a zklamání,
nevina prokazuje hodně těž- jež už měly být zapomenuty.
ko. Tomáš čelí dívčinu obvi- Všechny Tomášovy životní
nění, ale i dávné zradě, jíž se chyby i úspěchy se nyní budopustil na kamarádovi, když dou přiklánět na jednu nebo
mu přebral ženu. Ten je nyní druhou stranu misek na vapověřen vyšetřováním přípa- hách spravedlnosti a působit v
du. Také on stojí před volbou, příběhu nečekané zvraty...
VÍCE NEJEN O TOMTO MEGATRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Vetchý, Luděk
Munzar, Miroslav Hanuš,
Anna Geislerová, Z. Morávková, H. Čermák, A. Linhartová,
A. Mihulová, R. Lizlerová

POČTVRTÉ S DR. OETKEREM

Jak jste zaregistrovali už
v předešlých třech 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 posí-

lat 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 26. ŘÍJNA 2012,
12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 5 - 5 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově dvaasedmdesátým výhercem stal Otakar
MAREK, Brněnská 36, 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 29.
ŘÍJNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí

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.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
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 ZAVEDENÉ
RESTAURACE S PENZIONEM
V PROSTĚJOVĚ! Info v RK.

Rostislavova 8
Nabízíme:

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, Moravská ul.
Kč 790.000,2+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
3+1, Studentská ul. Kč 9.000,-/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

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.

Ptení, okr. Prostějov
Prodej RD se dvěma byty 3+1 (2 x 75 m2 + tech.
přízemí). Dům celý volný, ihned k užívání! Zast.
plocha 79 m2, zahrada 800 m2. Možný i prodej
jednotlivých bytů – cena Kč 318.000.
Cena: Kč 636.000,-

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

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

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

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

Rodinné domy

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

sou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m , obytná
pl. 100 m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
NOVINKA! Samostaně stojící , přízemní RD se dvěma
bytovými jednotkami 3+kk, 1+kk a s terasou Hrubčice, CP
, obytná
m2, voda obecní,
topení el.
pozemku
Prodej1.319
bytum23+1
PV-pl.ul.137Mozartova
- SLEVA!
podl., plovoucí podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná
cena: 2.770.000,plocha RD 162 m2.
SLEVA!
RD 6+1,PV-Hrubčice,
dvoupodlažní,
rek. 2007,
Prodej 2+kk,
Studentská
ul. - SLEVA!
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 2.900.000,240 m2.
NOVINKA! Samostatně stojící RD 5+1, Kralice
na Hané,
dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast. pl. 118 m2,
Cena: 3.200.000,- Kč
užitná plocha RD 220 m2.

Pozemky

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

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

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK

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

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 – u pošty
Dobromilice
200.000,-Kč
POZEMEK KOMERCI :
Pozemek Prostějov/Vrahovice 965m2
675.000,-Kč
Zemědělská farma (60.000m2) – u
Prostějova
15.000.000,-Kč
Komerční objekt s RD +
pozemky,Mořice
cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2 450,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV
=================================

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

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

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

Tip týdne: Prodej RD, Alojzov

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

Prodej RD, Kralice na Hané

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

POZEMKY

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

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem. SLEVA! Cena: 2 300 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
SLEVA : 800Kč/m2

Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem obchodu na frekventované třídě, vel.
42 m2, parkování na dvoře, výloha, soc. zázemí.
Cena: Kč 5.000,-/měs. + inkaso

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

Novinky:

1) 1+1 OV, Resslova
420 tis.Kč
Tel.:
606 922 838

2) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
3) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
4) RD Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.390 tis.Kč
740 tis.Kč - SLEVA !
5) Chata, Seč, zděná, 102 m2
6) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka
95 tis.Kč SLEVA !
7) 2 byty (2+1 a 1+1) za cenu jednoho, nám. Spojenců 770 tis.Kč
8) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2 1.050 tis.Kč910) 2+1 DR
Finská, 44 m2
680 tis.Kč
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
10) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
11) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
12) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
14) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
15) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.250 tis.Kč
PRONÁJMY :

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+1 Vodní
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Husserl.nám., 110 m2
3+1 Husserl.nám., 140 m2

Prodej RD 5+1 po kompletní rekonstrukci
s garáží, zahradou a saunou. cena: V RK

5 tis.vč.ink.
4 tis.+ inkaso., trv.pobyt
4,5 tis.+ ink.
5 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.vč.ink., trv.pobyt
6 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.+ ink., trv.pobyt

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

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

RODINNÉ DOMY :

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 !
www.reality-domino.cz
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
Prodej RD, Prostějov
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
Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.250 tis.Kč - SLEVA !
Prodej RD, Brodek u Prostějova

Pronájem bytu 2+1, Mozartova ulice, po rekonstrukci,
cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt s lodžií,
cena 6000,-Kč
POPTÁVÁME
VŠECHNY
TYPY
Pronájem
bytu 3+1,PRO
uliceKLIENTY
Brněnská, po
rekonstrukci,
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY!
cena 6.500,-Kč/měs.
+ inkaso.
Pronájem bytu 2+1, ulice Dvorského, byt v pěkném stavu
cena 7200,-Kč
s lodžií, NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
Pronájem
bytu 2+1, ulice
J.B. Pecky,POSUDKY,
po rekonstrukci,
FINANCOVÁNÍ,
ZNALECKÉ
…
cena 8500,- Včetně inkasa!

KOMERČNÍ PROSTORY :

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

- Novinka : Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka - 95
tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej pozemku na stavbu RD u obecního
parku, výměra 1000 m2. Cena: Kč 530.000,-

tel.: 607 915 184

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

Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419

Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a Prodej RD 3+1 a 2+1 s garáží a
sklepem, 130m2,
cena: 1290000,-Kč prostornou zahradou,
cena : 1390000,-Kč- Výrazná sleva!!!!!

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Tel.: 775 246 321
776 294 498

Prodej RD o dvou bytových jednotkách se
zahradou,
cena: 1290000,-Kč
Držovice, okr. Prostějov
Prodej pozemku na výstavbu RD o výměře
1118 m2, rozměr 17,5 x 65,5 m. Cena za m2 je
729 Kč.
Cena: Kč 815.000,-

BYTY :
Z nabídky vše prodáno
(hledáme byty k prodeji pro naše klienty)

- pohodové vyřízení realitních služeb

Když chcete prodat éi koupit dčm nebo byt,
zastavte se ve Veéerníku

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

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD Hněvotín 5+1 po rekonstrukci
2.982.000,-Kč
RD Chropyně 4+1
700.000,-Kč
RD Náměšť na Hané (větší dům)
2.700.000,-Kč
RD 4+1 (2x garáž)Mořice 800.000,-Kč
RD 3+1 Tištín 270.000,-Kč k nastěhování
RD 5+2 Vrchoslavice, po rekonstrukci
1.600.000,-Kč
RD Prostějov/Vrahovice 1.500.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice 1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV 1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov
1.650.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
750.000,-Kč

Telefon: 608 960 042

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
m2.
Cena: Kč 550.000,-

REALITY
POHODA

Lenka Dokládalová

Ostatní

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!

19

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. října 2012

CHATY A CHALUPY :

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

Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
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,

650 tis.Kč
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.

Olomoucká 10, Prost÷jov

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
730.000Kč
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
k jednání 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 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
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
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
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 Libušinka
5.500Kč vč.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 Belgická i zařízený
6.500Kč vč.ink
2+1 Brněnská 70m2 cihla po rek. 6.500Kč+ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
3+1 Moravská 75m2
7.000Kč + ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 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

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
REALITY

REALITY

REALITY

SLUŽBY

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

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

Prodám udržovaný RD 4+1 v PV –
Vrahovice. Celopodsklepený – UT
plyn, ihned obyvatelný. RK ne!
Tel.: 732 909 368

Provádíme veškeré zednické práce:
fasády, rekonstrukce, sádrokartony, obklady atd. Dobré ceny. Tel.:
725 922 477

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
4. kolo výběrového řízení na prodej
pozemku parc. č. 246/1 v k.ú. Bílovice za min. kupní cenu ve výši
339 000,00 Kč. Další informace
poskytne p. Zettelová na adrese
Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582
302 593, e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz, www.uzsvm.cz.

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Nabízí:
* RD 4+kk, Vrahovice 2 200 000 Kč
* RD 2+1, Prostějov
1 500 000 Kč
* Byt 2+1, po rekonstr.
680 000 Kč
* Byt 2+1, zděný, centrum 820 000 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
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
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
Prodám dům – prostorný statek,
Konicko. Tel.: 585 241 076
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 vč. 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 6 000 Kč + ink
3+1 A. Slavíčka 8 000 Kč vč. ink.
3+1 K. Svolinského 9 900 Kč vč. ink.
NÁŠ TIP PRODEJE:
RD ZDĚTÍN
275 000 Kč
RD KLENOVICE
310 000 Kč
Rekr. dům Stražisko 990 000 Kč
RD PLUMLOV
1 640 000 Kč
RD PLUMLOV
2 150 000 Kč
RD DRŽOVICE
2 290 000 Kč
1+1 M. Pujmanové 480 000 Kč
2+1 V. Špály
700 000 Kč
2+1 J.B.Pecky
795 000 Kč
4+1 Sídl. Svobody 1 030 000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
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
Prodám byt 3+1 v Nivě, v OV, cihla, cena 350 000 Kč, RK nevolat.
Tel.: 776 161 600
Pronájem bytu 2+1 v PV, bez RK.
Volat po 19.00 h. Tel.: 732 750 221
Prodej pěkného domu se zahradou v Kralicích na Hané - info:
http://rdkralicenahane.blogspot.cz
Pronajmu garáž na ul. J. B. Pecky.
Tel.: 723 826 819
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881
Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 725 306 684
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 dlouhodobě byt 2+1
(54 m2). Po rekonstrukci. Kauce 20 000 Kč. Nájemné dohodou. Ne zvířata. Volat večer. Tel.:
585 944 887

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+1 v PV, cihla, 44 m2,
klidná část. 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.

Prodám RD 2+1, garáž, předzahrádka, zahrada, v hodný i pro chalupaření, Buková, cena 350 000 Kč.
Tel.: 722 951 570
Pronájem bytu 2+1 (49, 70 m2).
ANT. SLAVÍČKA, částečně zařízený. Nájem 8 000 Kč – vč. inkasa.
Bez R. K. Tel.: 724 742 913
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
ul. Libušinka od 1. 11. 2012, inkaso + nájem 6 000 Kč. Jedna platba
předem. 608 169 635
Prodám byt v OV 3+1, zděné jádro,
ul. Mozartova, nízký dům, cena dohodou. Tel.: 605 412 694

Prodám větší rod. dům se zahradou
v Prostějově, velmi pěkný. Tel.:
776 460 300

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí – budovy Konice, č.p. 248 a pozemků parc.
č. 670 a parc. č. 670 v k.ú. a obci Konice za min. kupní cenu ve výši 129
000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

Mladý pár koupí byt 3+1 nebo
3+kk v OV, po celkové rekonstr.,
cihla, balkon, min. 75 m2. Tel.:
723 627 733 po 14.00 hod.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parc. č.
513/3 – orná půda v k.ú. Tvorovice
za min. kupní cenu ve výši 26 000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Zettelová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronajmu garáž o velikosti 7 x 3 m,
ul. Lidická, stav garáže – nová.
Tel.: 724 411 714
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
parc. č. 373 – orná půda v k.ú. Výšovice za min. kupní cenu ve výši 102
000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronajmu nestandardní byt 1+1
+ dvorek, ul. Šlikova, PV, nájem
2 000 Kč, inkaso 2 000 Kč. Tel.:
604 820 358
Prodám pěkný zrekonstr. byt 2+1,
zd. jádro, nová koupelna. Tel.: 774
409 430
Hledám pronájem nebyt. prostoru,
stodoly k zazimování malého karavanu, okr. PV. Tel.: 777 806 688

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
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369.

Stěhování,
775 132 134

vyklízení.

Tel.:

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713
Nabízím elektrikářské práce, montáže sádrokartonu s rozšířenou
činností: tepelné izolování foukanou izolací (celulóza, vata, ...) Tel.:
736 679 212
Zahrajeme na svatbě, plesu, Silvestru apod. T. 608 539 783
Ošetřovatelka s dlouholetou praxí
nabízí pomoc a ošetření se starším člověkem a dítětem. Tel.:
722 526 062
Výuka angličtiny 90 min. – 150 Kč
– překlady, tlumočení, diskusní setkávání. Tel.: 603 784 717, e-mail:
evaczechrep@seznam.cz
Provádíme malířské a natěračské
práce, broušení a lakování parket,
plovoucí podlahy. Tel.: 725 922 477

Nabízíme tesařské a pokrývačské
práce včetně dodávky materiálu, kalkulace zdarma. Tel.: 728 770 259

Prodej st. pozemku na ul. Krasická,
PV, vým. 2 197 m2, rozměry 35 x
61 m, pozemek určený k výstavbě
bytových domů, objektů obč. vybavenosti, obchodů, stravovacích
zařízení, privátních ordinací, ing.
sítě na hranici pozemku, dobrá lokalita sousedící s aquaparkem, cena:
3 845 000 Kč. Tel.: 608 601 719
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

Nabízíme výstavbu domu 5+kk,
ul. Šafaříkova, Prostějov. Atraktivní klidná lokalita nedaleko centra.
Pozemek 352 m2. Dům bude v provedení na klíč. Konstrukce Ytong.
Obytná plocha 132 m2. U domu
garáž a na její střeše terasa. Dům
plně uspokojí i náročného klienta
popř. početnější rodinu. Cena 3 920
000Kč. Tel: 739 322 895

FINANCE
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
774 744 459
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Seriozní půjčka až 200 000 Kč.
Spolupracuji s více věřiteli. Tel:
732 547 490, 734 277 263

AUTO - MOTO

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

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

Rekonstrukce, opravy a údržba plochých střech. Tel.: 603 504 751

Koupím jakoukoli Š – Felicii. Tel.: 604
118 269

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

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz

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
Stavební dokončení práce.
Rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky-štuk, sádra,
sádrokartony, betony, zámková
dlažba, malování. Rudolf Krebs:
739 095 527
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
Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262

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

Koupím, starší černou kancel. židli
i v poškoz. stavu (kolečko, opěrka),
PV. Tel.: 775 305 670

Demolice, zemní práce. Levně! Volejte: 723 522 369
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

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.

Zednické práce, zateplení, nátěry
fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
522 369

Provádíme rekonstrukce, opravy
a zateplení fasád RD, cenové nabídky
zdarma. Tel.: 777 125 551

Prodám byt 3+1 v os. vl., v PV.
Dům po revitalizaci. V bytě rek.
kuchyně, koupelna a WC (zděné
jádro). Tel.: 732 171 799
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej pozemku PK parc. č.
382 – orná půda v k.ú. Skalka u Prostějova za min. kupní cenu ve výši
135 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

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

KOUPÍM

SLUŽBY

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

Prodej bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Tel.: 777 862 900

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

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. října 2012

Provádíme přezutí vozidla – celý vůz
370 Kč. Provozní doba: Po – Pá 9.0017.00 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

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka Pekinéze. Tel.:
736 676 048

SEZNÁMENÍ
K vážnému seznámení hledám ženu
přiměřeného věku. Vdovec 62/167
z PV. Tel.: 774 809 845

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 26. října
v 10.00 hodin

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje kvalitní i méně kvalitní obrazy a grafiku. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Galerie umění Prostějov,
Školní 49, Jindřich Skácel, tel.: 608
805 775.

PRODÁM
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
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.
Prodej jablek Spartan, Starking
a jiné odrůdy. Denně od 15 hod.
Cena 5 Kč. Procházka Pavel, Vícov 4.
Prodám konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Milva. Cena 5 Kč/Kg.
Tel.: 607 816 893

Box

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

2. kolo Extraligy ČR

Jednoznačné vítězství nad Severočechy vyneslo prostějovské rohovníky do čela tabulky

14:2
Průběh utkání: 2:0, 4:0, 6:0, 8:0, 10:0, 10:2, 12:2, 14:2
Rozhodčí: Bejček – Hečko, Kubásek, Kocourek Diváků: 300

výsledky zápasů

výsledkový servis
1. kolo: 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): BC DTJ Prostějov - BC Č. Kamenice+Baník
Most 14:2, BC Ostrava - SKP Sever Ústí n./L. 6:10

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 2. kole
Z
2
2
2
1
1

V
2
1
1
0
0

R
0
0
0
0
0

P
0
1
1
1
1

S
24:8
16:16
14:18
6:10
4:12

Prostějov - Po vítězství v Ústí nad Labem hostili domácí borci úřadujícího mistra České republiky BC
Česká Kamenice+Baník Most. Dva aspiranti na titul
se tedy střetli hned v úvodu extraligy, aby poměřili
své síly v rámci 2. kola extraligy v ročníku 2012/2013.
Úspěšnější nakonec byli domácí rohovníci, kteří tak
dali jasně najevo, že to s titulem myslí vážně.
Naproti tomu jeho protivník neměl žádný silný úder, kterým by
V netradičním termínu si Mateusze ohrozil. Dokonce byl
přesto cestu na první domácí v průběhu zápasu rozhodčím
„bodovačku“ našla třístovka počítán.
diváků, která zcela zaplnila
sokolovnu na Skálově náměsHamo Aperjan
tí a hlasitě hnala své borce za
Patrik Velký
vítězstvím. O úvodní slovo se
2:0
bez boje
postaral Alois Mačák, jenž
v průběhu svého projevu v Proti arménskému borci v dresu
levačce svíral dárek věno- Prostějova měl nastoupit Patrik
vaný boxery DTJ - rukavici Velký, prošel i váhovou kontpodepsanou úspěšnými pro- rolou, ještě před nastoupením
stějovskými boxery, kteří se však zjistilo, že má propadlý
vybojovali pro Prostějov registrační průkaz.
extraligový titul. Hosté v 1.
kole jednoznačně porazili
Miroslav Šerban
Plzeň 12:4 v domácím ringu,
2:0 bez boje
na Hanou však přijeli bez
váha
neobsazena
zahraničních posil, další dva
borci k soubojům nenastou- K zápasu do této váhové katepili. Svěřenci Pavla Dudy, pod gorie měl proti prostějovskému
taktovkou kapitána Novotné- borci nastoupit Milan Gaži, kteho, se až na jednu výjimku rý však na Hanou s hostujícím
radovali z vítězství, a tak se družstvem nepřicestoval.
zrodilo docela jednoznačné
vítězství, jež si po zásluze přiEmil Kocvelda
psali domácí rohovníci. Díky
Lukáš Plzák
výhře 14:2 se navíc vyhoupli
2:0
do samotného čela extraligoEmil šel do dnešního souboje
vé tabulky.
po nemoci, což se na jeho výVáhové kategorie: konu malou měrou projevilo.
Utkání bylo vyrovnáno z obou
stran, když narazila kosa na káMateusz Maczik men. Oba boxery totiž spojuje
Daniel Freiherr velice podobný styl boje. Třetí
2:0 kolo této váhové kategorie bylo
Na tomto borci bylo od počátku ve velice vysokém tempu, japatrné, že jde o polskou jed- koby ani jeden z boxerů neměl
ničku v této váhové kategorii. za sebou již dvě těžká kola.
Rozjezd byl sice pomalejší, než Vypadalo to, že má navrch hoszjistil, jak soupeř boxuje, pak tující Plzák, Kocvelda byl také
jej ale zatlačil a nedal mu žád- jednou počítán, přesto připadlo
nou šanci na zvrat. Sázel jednu vítězství právě tomuto domácíránu za druhou, zprava či zleva. mu borci.
Josef Popelka

váhová kategorie zápas
výsledek duelu
do 56 kg: Mateusz Maczik- Daniel Freiherr
2:0 na body
do 60 kg: Hamo Aperjan - Patrik Velký
2:0 soupeř nenastoupil
do 64 kg: Miroslav Šerban
2:0 váha neobsazena
do 69 kg: Emil Kocvelda - Lukáš Plzák
2:0 na body
do 75 kg: Vít Král - Jan Klikar
2:0 na body
do 81 kg: Martin Tížek - Stanislav Stárek
0:2 na body RSC
do 91 kg: Petr Novotný - Martin Horák
2:0 na body
nad 91 kg: Arkadius Toborek - Vladimír Průša
2:0 vzdal po 1. kole

Mužstvo
BC DTJ Prostějov
SKP Sever Ústí n./L.
BC Č. Kamenice+KB Baník Most
BC Ostrava
Chimera Fighters Plzeň

Extraliga boxu měla na programu boje dvou nejžhavějších kandidátů na titul

BC DTJ V DOMÁCÍ PREMIÉŘE „ROZBIL“ ÚŘADUJÍCÍHO MISTRA

BC DTJ PROSTĚJOV
- BC ČESKÁ KAMENICE+BANÍK MOST


1.
2.
3.
4.
5.
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B
4
2
2
0
0

KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo, sobota 3. listopadu: Chimera Fighters Plzeň - BC DTJ
Prostějov, BC Česká Kamenice+Baník Most - BC Ostrava, SKP
Sever Ústí nad Labem volný los

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

možnost INZEROVAT I NA WEBU

váhová kategorie do 75kg:
vá
Vít Král
Jan Klikar
2:0
O váhovou kategorii níž bojoval
prostějovský borec, kterému ta
vyšší moc neseděla, a také oproti
minulému zápasu v Ústí vybojoval i cenné vítězství. Nepříliš
atraktivní utkání pro diváky bylo
dobře zvládnuto po takticko –
technické stránce, prostějovský
boxer neinkasoval tolik úderů od
svého soupeře a držel si stále po-

Martin Tížek
Stanislav Stárek
0:2 - RSC
Tato váhová kategorie nebývá
příliš často obsazena, trenér Duda
sáhl po domácím borci, na kterém
bylo v úvodu vidět, že si této příležitosti uživá. Utkání bylo vyrovnané, oba borci se poroučeli k zemi a
byli tak počítáni. Více zkušeností
nakonec prokázal hostující Stárek,
který zasadil svému soupeři rozhodující ránu. S podezřením na
zlomený nos již nebyl boxer DTJ
schopen pokračovat v boji.
vváhová
á
kategorie do 91kg:
Petr Novotný
Martin Horák
2:0
Kapitán domácího týmu, hnán
zaplněnou halou, se do svého soupeře pustil hned v úvodu utkání.
Svůj cíl zvítězit zvládl s noblesou
jemu vlastní, soupeře si údery udržel od těla, zbytečně se bezhlavě
nehnal do soubojů. Jeho rány byly
přesnější, přesto i Petr nějakou
schytal, z vítězství se však zaslouženě radoval domácí kapitán, o
kterém trenér Duda řekl, že zraje
jako víno.
váhová kategorie nad 91kg:
Arkadius Toborek
Vladimír Průša
2:0 - vzdal po 1. kole
Další zahraniční posila, Polák Toborek, se představila v bitvě obrů.

Za hosty nastoupil špičkový boxer
ve své kategorii Průša, a tak se dal
očekávat divácky atraktivní zápas.
Své fyzické přednosti využíval
především hostující borec, který
v půli prvního kola zasadil nepříjemnou ránu polskému boxerovi,

ten ji však dokázal ustát. Ke druhému kolu již však nedošlo, hostující Průša si přivodil zranění lokte
v jednom z klinčů, dále se tedy
v souboji nepokračovalo. Polský
boxer si tak připsal jedno z lacinějších vítězství.

V rukavicích, ne v rukavičkách. Extraligové boje jsou opravdovou řežbou. Boxeři nedarují svému soupeři nic zadarmo, rozdávají
jednu ránu za druhou, do zápasů jdou z plných sil.
Foto: Josef Popelka

Pavel DUDA - BC DTJ Prostějov:
„Před utkáním jsem byl docela skeptický, hosté jednoznačně doma
zvítězili, ale později jsem již věřil, že by to dnes mohlo vyjít. Přijeli
bez zahraničních borců, jeden se nedostavil, můžeme jen spekulovat proč a druhému včera vypršela lékařská prohlídka, což pravidla
nedovolují. V hledišti se také objevil reprezentační trenér Vasil Larionov, který potvrdil zájem o Víta Krále, což nás samozřejmě těší a
doufáme, že se tato spolupráce s reprezentací podaří. Divácká kulisa
byla také perfektní, z toho jsme měli trochu obavy, přece jen jsme
pozměnili termín, tak snad u něj zůstaneme. Trochu mě mrzí právě
vůči divákům, že ne všechny zápasy byly odboxovány, jako trenéra
mě samozřejmě těší body. Vítězství nás vystřelilo na první místo,
uvidíme, jak se nám povede dál. Mluvit o titulu je opravdu předčasné, přesto pro celkový triumf uděláme vše.“

Poláček - BC Č. Kamenice+Baník Most:
„Podle mě to bylo velice pěkné utkání, mrzí mě to poslední utkání Průši, který by dle mého názoru jasně vyhrál, bohužel v jednom
z klinčů si přivodil zranění. Jeden zápas se nám podařilo otočit, ale
na lepší výsledek to bylo málo. Minulý týden jsme boxovali v Německu, kde se nám někteří bohužel zranili a dnes tak nemohli nastoupit. Soupeři jsme sami ulehčili cestu za tímto vítězstvím.“

„Nebyl to můj optimální výkon,“ „V Prostějově se mi líbí, hlavně ženy,“

na body přesto Petr Novotný dosáhl

Prostějov - Na tradiční příděl bodů od nejzkušenějšího
prostějovského borce v ringu Petra Novotného se mohl
spolehnout i trenér Pavel
Duda. Kapitán DTJ se ve
své váhové kategorii dokázal
opět prosadit, aby svého soupeře především vyzrálostí,
ale také přesnějšími ranami
dokonale předčil. O celkovém vítězství už bylo rozhodnuto, o to uvolněnější a
kompaktnější mohl být jeho
výkon. Co na své vystoupení
říká sám Petr Novotný?

Po zápase v Ústí jsem onemocněl a šel tak do zápasu nepřipraven, vůbec jsem netrénoval.
První dvě kola jsem byl lepší,
ve třetím jsem se to snažil takticky zvládnout, byl jsem více
pasivní. Jsem samozřejmě
rád, že jsem vyhrál, ale určitě
to nebylo tolik přesvědčivé
vítězství. Rozhodně se nechci
vymlouvat, ale ta nemoc můj
výkon poznamenala. Raději
ale škaredá výhra než ztratit
zápa
p s
zápas.“
Dostali jste se na první
místo tabulky. Míříte za
vysněným titulem?
„Můžeme být po právu spoJosef Popelka
kojeni, zvítězili jsme před doJednoznačný výsledek mácím publikem, potvrdili roli
pro váš tým. Bylo to favorita, určitě máme na to,
abychom vyhráli titul Mistra
opravdu tak jednoznačné?
„Můj výkon nebyl optimální. republiky. Nezaváhali jsme,

soupeř byl samozřejmě oslabený, vyhráli jsme vysoko, účast
byla taky skvělá. Termín jsme
pozměnili vstříc divákům, aby
se to nekrylo s ostatními sporty
a měli tak možnost zajít si i na
dobrý box.“
Nejžhavější novinky
z reprezentace?
„Beru to jako zkušenost,
když mi to pár lidí nabídlo,
ale karty si už dávno rozdali.
Nabídli mi trénování kadetů,
stále jsem však neuvedl své
poslední rozhodnutí. Nabídka
tu je, je to spíše v mé hlavě,
zda se do trénování reprezentace kadetů vrhnu. Ukáže to
až čas, jak se k tomu všemu
vzájemně postavíme. Stále
mi trochu leží v hlavě to původní rozhodnutí, ale beru to
sportovně.“

Prostějovský box a reprezentace ČR ? TO JDE K SOBĚ!

Prostějov/son - Hned několik
členů boxerského oddílu BC
DTJ Prostějov je momentálně
spjato s národními výběry
České republiky různých
věkových kategorií. A to jak
z pozice trenérů, tak z pozice
aktivních borců.
Už více než rok dělá Pavel
Duda (hlavní lodivod „A“týmu BC DTJ) kouče žákovské
reprezentaci naší země. „Zrovna
minulý týden jsem byl se dvěma
kluky na mistrovství světa žáků
v Rusku. Vedení České boxerské asociace mi nabízí, abych
přešel ke kadetům, ale do toho
se mi příliš nechce. Šlo by o
mnohem náročnější práci a já
už tak nemám moc času. Vedle
svého zaměstnání u armády se
starám o prostějovské mužstvo,

což je společně s žákovským
nároďákem až dost,“ řekl
Večerníku Duda s tím, že práce
u boxu ho velice baví.
Na působení v reprezentačních
službách na pozici jednoho
z trenérů českých mužů se
těšil současný kapitán DTJ a
Dudův asistent Petr Novotný.
Vedení ČBA však nakonec
dalo přednost jiným adeptům.
„Měl jsem velké oči. Bohužel
box v naší republice funguje
seshora určitým způsobem a
hlavou zeď neprorazíš. Teď
mám nabídku působit u mládeže
ČR - buď u kadetů, nebo u
žáků. Jenže dělat to zadarmo
si nemůžu dovolit, prioritou je
pro mě finanční zajištění rodiny.
Zatím jsem neřekl ne, ale spíš
do toho nepůjdu. Uvidím v bu-

doucnu, můj čas třeba ještě
přijde,“ uvažoval Novotný.
Co se aktivních rohovníků BC
DTJ týče, dva mají reálnou šanci
zanedlouho startovat na vrcholných mezinárodních akcích
v mládežnických kategoriích.
„Miroslav Šerban se připravuje
na mistrovství Evropy do 22 let,
které proběhne na přelomu listopadu a prosince v ruském Kaliningradu. Marek Andrýsek se
pak chystá na světový šampionát
juniorů koncem listopadu v arménském Jerevanu. Podle mě oba
mají na to, aby mistrovství absolvovali a neudělali tam ostudu,
Mirek jako účastník loňského MS
mužů by mohl přivézt i nějaký
úspěch. Záleží na tom, jestli se
kluci dostanou do konečných
nominací,“ odtušil Pavel Duda.

užívá si své působení na Hané polský borec Arkadius Toborek

Prostějov - Domácí klub BC
DTJ Prostějov se stále více
spoléhá na služby zahraničních
posil, které vnáší do české extraligy zcela jistě vyšší prestiž
než tomu bylo v předešlých
letech. V současnosti se prostějovští boxeři mohou opřít o
výkony dvou polských rohovníků, kteří na Hané v letošní
sezóně působí. Jaké pocity po
premiérovém domácím souboji a z působení v Prostějově má
polský obr Arkadius Toborek
jsme se zeptali bezprostředně
po jasném vítězství prostějovských borců.

Josef Popelka

Jak se vám líbí na Hané a
boxerské zápolení v DTJ?
„Velmi se mi tady líbí, hlavně
holky jsou tu krásné (smích). Co
se týče boxu, dá se to srovnat
s polským boxem, ale dnešní
atmosféra byla opravdu úžasná. Jsem moc rád, že můžu být
Prostějovu nápomocen v boji o
titul.
titul.“
Kde se připravujete na
zápasy?
„Pravidelně trénuju v Polsku,
do České republiky jezdím jen
na zápasy, po kterých se vždy
vracím zpět do Katowic, odkud pocházím.“

Nastoupil a zvítězil jste
proti české jedničce, jak
to vypadalo z vašeho pohledu?
„Nebylo to vůbec jednoduché.
Soupeř má velice silnou ránu
a chodí dozadu, což mi vůbec nevyhovovalo. Jsem rád,
že to skončilo vítězstvím pro
mě, když si protivník přivodil zranění, protože po jedné
jeho „bombě“ mi začalo krvácet obočí, možná by rozhodčí
ukončil zápas v můj neprospěch. Takže jsem měl vlastně
štěstí v neštěstí.“

EMIL KOCVELDA chce Prostějovu pomoci k zisku medaile
Nedávným tréninkem s legendou Sugar Ray Leonardem
si posila BC DTJ splnila jeden ze svých životních snů
Prostějov/son - Zajímavou
posilu mají letos na soupisce boxeři Prostějova. Emil
Kocvelda (váhová kategorie
do 69 kilogramů) měl za BC
DTJ nastupovat už v minulé
sezoně, jenže si zlomil ruku a z
hanáckého angažmá sešlo. Teď
se přece jen naplňuje a Emil z
už Ústí nad Labem přivezl dva
body za vítězství (byť bez boje,
když neměl soupeře - pozn.
red.) a v extraligovém ročníku
2012-2013 by měl patřit k
oporám BC DTJ.
„S boxem jsem začal až v dost
pozdním věku jednadvaceti let,
kdy jsem se přestěhoval do Prahy
a přemýšlel, jakému sportu se
věnovat. Do té doby jsem hrál
závodně fotbal a hodně posiloval. Náhodou jsem v televizi
viděl pořad o trenéru Tišerovi a

jeho škole boxu na Žižkově. A
protože mě bojové sporty vždy
přitahovaly, rozhodl jsem se,
že ho navštívím. Box mě chytl
od prvního tréninku,“ popsal
Kocvelda, jenž má zatím za sebou
pětapadesát soutěžních zápasů
se ziskem šestatřiceti výher a tři
účasti na mistrovství republiky,
zatím bez zisku medaile.
Jak se dostal do prostějovských
služeb? „DTJ mě oslovilo přes
šéftrenéra Fábera ze Samsonu
České Budějovice poté, co Samson nenastoupil do nové sezony
extraligy. Mým cílem v novém
dresu je zkusit vyhrát každé utkání a konečně chci prorazit také
na republice, kde jsem pokaždé
vypadl v prvním kole, z toho
dvakrát podle mě nespravedlivě,“
řekl Kocvelda. Trénovat se snaží
denně, byť to při zaměstnání

a navíc i vedení přípravy pro
veřejnost není jednoduché.
„Pracuji na dispečinku Mezinárodního obchodního centra a
někdy je to opravdu velmi těžké.
Mám dvanáctihodinové služby
včetně nočních, po nichž jsem
nejednou šel rovnou na zápas.
Vedle toho jsem si však udělal
trenérské licence na box i fitness
a v budoucnu bych se rád věnoval
právě trenérství na plný úvazek,“
nastínil.
Vzápětí prozradil své boxerské
vzory. „Jsou jimi Max Schmeling, jenž byl výborný, ale bohužel
ve špatné době. Dále Artur Gatti
pro jeho odolnost i srdce a Sugar
Ray Leonard kvůli rychlosti a
očím. S Leonardem jsem měl tu
čest absolvovat trénink při jeho
nedávné návštěvě Prahy, čímž
se mi splnil sen. Ze současných

českých závodníků se mi nejvíc
líbí Peťa Novotný a Hamo
Aperjan, společně s nimi bych
pro Prostějov rád vybojoval extraligovou medaili - nejlépe zlatou,“ dodal Emil Kocvelda.

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

RESORT FINANCE
KONKURS: hledáme schopné
adepty na pozici realitní makléř.
Tel.: 773 684 828

Příležitost pro podnikavé Hledám spolupracovníky na
www.pracezdomu.info
stavbu střech. Praxe podmínkou. Tel.: 607 533 098
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme Přijmu kadeřnici a kosmetičku na
do různých pozic. Možnost ŽL. Tel.: 775 079 985
i VČ. Tel.: 602 810 644
Bezpečnostní a úklidová agentura
Zavedená realitní a znalecká přijme ženy v invalidním důchokancelář v Prostějově hledá du na HPP na pozici úklidového
realitního makléře/ku. Poža- pracovníka. Pracovní doba 16.00
dujeme komunikativní schop- – 22.00 hod., místo výkonu práce
nosti. Velmi nadstandardní Kralický Háj. Informace v době
fin. ohodnocení, příjemné 10.00 – 13.00 hod. na tel. č.: 602
pracovní prostředí, časová 786 692
flexibilita, p. Mgr. Sedláčka
tel.: 773 542 542, nebo email: SEMO a.s. příjme strojníka bainfo@impulsreality.com.
licí linky. Požadujeme vzdělání
technického zaměření (mechanik,
Přivýdělek 4 000 Kč za týden. seřizovač nebo strojař výhodou) a
Tel.: 608 716 556
zákl. znalost práce na PC. Nutná
pečlivost, zodpovědnost, bezúHledáme spolupracovníky. Na- honnost. Nabízíme zajímavou
bízíme vysoké výdělky. Výplata práci s dlouhodobou perspektikaždých 14 dnů. Schůzka nutná: vou. Strukturovaný životopis za776 400 501, 606 328 115
šlete na e-mail personál@semo.cz
nebo volejte na tel.: 582 301 911
Do zavedeného wellnes studia přijmeme 2–3 nové spolupracovníky, Česká pošta, s.p. přijme brigádníse zájmem o zdravý životní styl. Prá- ky na roznos novin. Informace na
ce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost tel. č. 731 132 452
HČ i VČ. Tel.: 603 395 755
Česká firma s dlouholetou praxí
Samostatná telefonní operátorka na trhu přijímá spolupracovníky
na dohodu. Požadujeme internet, na pobočku v Prostějově na pozici
výbornou komunikaci a časovou telefonista / asistent a obchodní reflexibilitu. Tel.: 603 844 833
ferent. Nástup možný ihned, nutný osobní pohovor. Tel.: 774 509
Přijmu mistra výroby do pekár- 564
ny. Nutná praxe min. 15 let. Info:
582 342 095
Zavedená restaurace příjme vyCukrářku, nutná praxe min. 15 let. učeného číšníka (servírku). Tel.:
Info: 582 342 095
604 890 305
Prac. do pekař výroby, 3 směnný
provoz. Info: 582 342 095
Bezpečnostní agentura přijme
do HPP pracovníky na pozici
Firma HANAKOV spol. s r.o. hle- vrátný, místo výkonu Prostějov,
dá pro svou činnost kovoobrábění podmínkou bezúhonnost. Více
a výrobu svařovaných konstrukcí info od 10.00 do 13.00 na tel.:
obchodníka – koordinátora 602 786 692
projektu. Náplň práce: obchodní
činnost, vyhledávání nových zá- Administrativní práce, přivýdělek
kazníků, kontakt se stávajícími zá- až 16 000 Kč – nabízím přivýkazníky, spolupráce při tvorbě cen dělek pro studenty (18 let), MD,
a při následné realizaci zakázky. důchodce, ale i pro ty, co finance
Požadujeme: min. úplné střední mají a nestačí jim. Vše na smlouvzdělání ve strojírenském oboru, vu. Výplata několikrát do měsíce.
znalost problematiky kovoobrábě- Více info na mailu: snajdrova.
ní, AJ (NJ) alespoň písemnou for- Kveta@seznam.cz
mou, ŘP sk.B, loajalita, flexibilita,
bezúhonnost. Vedoucího skladu Přijmu kosmetičku a nehtovou
a expedice kovooroby. Náplň designérku do salónu v centru
práce: organizace a řízení skladu, PV. Výhodné podmínky, bližší
zajišťování logistiky materiálu – info na 774 875 201.
přeprava, příjem, expedice, práce
s IS společnosti, vedení menšího Ihned nabízíme práci nezaměstkolektivu. Požadujeme: úplné SŠ naným, důchodcům, studentům,
s maturitou (nejlépe v technickém maminkám po MD, VPP… atd.
oboru), ŘP sk. B, znalost práce na Momentálně 25 nových pracovPC, znalost AJ, NJ výhodou, loa- ních míst v PV, různé pracovní
jalita. Nabízíme zázemí stabilní obory. Info denně: Personální
společnosti, velmi dobré platové agentura, Kravařova 9, PV. Tel.:
podmínky dle výkonu, závodní 722 55 33 45, 602 60 30 67
stravování, životní pojištění. Životopisy posílejte na adresu hana- Přivýdělek pro všechny, peníze
kov@hanakov.cz, osobní kontakt 2x do měsíce, schůzka nutná. Tel.:
po tel. dohodě.
736 683 033
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
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VZPOMÍNÁME

Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka

Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje manželka
a syn s rodinou.
rodinou.

a děti Ladislav
a Svatava s rodinami.

INZEROVAT
I NA WEBU
KONTAKTUJTE

582 333 433
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
12. kolo, neděle 28. října, 14:00 hodin: Orlová - Žďár n Sáz. (14:30),
Hulín - Hlučín (sobota, 27.10., 14:30), FASTAV Zlín B - Zábřeh
(10:30), Sigma Olomouc „B“ - Baník Ostrava „B“ (10:15), Uničov
- Frýdek-Místek (10:15), Rosice - Prostějov (14:30), Třinec - Slovácko
„B“ (sobota, 27.10., 10:15), Břeclav - Kroměříž (sobota, 27.10., 14:00)

registračních průkazů ve FAČR

Doškolení trenérů licence „B“

Program :
dle platných směrnic pro udělování trenérských licencí a „Řádu
licenčního studia trenérů v působnosti FAČR“.
Přihlášky:
k dispozici na www.ofisport.cz - Olomoucký KFS

TMK O KFS pořádá dne 10. 11. 2012 od 9.00 hod.doškolení
trenérů licence „B“ v zasedací místnosti Olomouckého krajského fotbalového svazu na Andrově stadionu v Olomouci.

TMK Ol. KFS pořádá školení trenérů licence „B“, které se uskuteční ve čtyřech blocích ve dnech 29.11. – 2.12.2012,
10. 1. – 13 .1. 2013, 25. – 27. 2. 2013 a následné závěrečné zkoušky ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2012. Uchazeč o získání licence „B“ musí
mít platnou trenérskou licenci „C“a je povinen absolvovat všechny
bloky včetně závěrečného přezkoušení.

Závazné přihlášky zasílejte na adresu :
Olomoucký krajský fotbalový svaz
Na Střelnici 39
P.O.BOX 79
779 11 Olomouc 9
Termín uzávěrky přihlášek :
16. 11. 2012
Dne 22. října 2012
vzpomeneme
nedožitých 80 roků
paní Miroslavy
ZATLOUKALOVÉ
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
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12
12
12
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Licenční poplatek :
5.000,-Kč

Školení trenérů licence „B“

Zahájení školení :
čtvrtek 29.11.2012 v 9.00 hod., výuka každý den do 18.00 hod.

pro příští číslo
je v PÁTEK
15. října
v 10.00 hodin

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

Vedoucí školení :
Vitonský Oldřich 777 190 853 a Mgr.Lužný Jiří 602775704.

Závazné přihlášky zasílejte na adresu :
OFS Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov
popřípadě e – mailem – sekretar@ofsprostejov.cz.
V případě malého zájmu školení neproběhne.

Místo školení :
Olomouc – Andrův stadion, učebna v sídle Olomouckého KFS.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE


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

Zavedení členské evidence fyzických osob ve FAČR si
následně vyžaduje i provedení výměny registračních průkazů (dále RP), pro které Výkonný výbor FAČR stanovuje
následující zásady:
1. Výměna RP proběhne v termínu od 1.11.2012 do 28.02.2013
2. Předmětem výměny budou registrační průkazy, které kluby
k výměně předloží. Výměna se netýká pouze RP vydaných po
1.7.2012, tj. již obsahujících ID
3. Výměnu RP fyzicky provedou pracoviště úseku registrace
FAČR takto:
a) pracoviště Praha – pro kluby, jejichž „A“ družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v Gambrinus lize, II. lize, ČFL
a divizích v Čechách a dále pro kluby, jejichž „A“ družstva
dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených PFS,
Středočeským KFS a OFS spadajícími do Středočeského kraje
b) pracoviště Olomouc – pro kluby, jejichž „A“ družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v Gambrinus lize, II. lize, MSFL
a divizích na Moravě a dále pro kluby, jejichž „A“ družstva
dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených Olomouckým KFS a OFS spadajícími do Olomouckého kraje
c) pracoviště při KFS – pro kluby, jejichž „A“ družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených příslušným
KFS a dále pro kluby, jejichž „A“ družstva dospělých startují
v SR 2012/2013 v soutěžích řízených OFS podle územní
příslušnosti ke KFS; dále pro kluby, které mají pouze družstva
mládeže v soutěžích řízených KFS, PFS a OFS
d) pracoviště Praha a Olomouc – pro kluby, které mají
pouze družstva mládeže a alespoň jedno z nich startuje v SR
2012/2013 v soutěžích řízených ligovým shromážděním, řídící
komisí pro Čechy a řídící komisí pro Moravu
4. Výměna RP se provádí osobně. Příslušná pracoviště úseku
registrace stanoví pro kluby časový harmonogram, kdy bude
výměna jejich RP provedena; při tom se podle možností přizpůsobí časovým dispozicím klubů.
5. Kluby se ve stanoveném termínu dostaví na příslušné
pracoviště úseku registrace se všemi RP, jejichž výměnu budou
požadovat, včetně aktuálních originálních fotografií rozměru
3,5 x 4,5 cm. Výměna se provede na základě ověření členství
dotyčného ve FAČR a na RP se vyznačí jeho ID (namísto dosavadního rodného čísla). Zástupci klubů budou při provádění
výměny aktivně spolupracovat.
6. Výměna se uskuteční dle aktuálního stavu ke dni jejího
provedení. Ustanovení přestupních řádů a registračního řádu
nejsou prováděním výměny RP dotčena. Provozní řád registrací
se po dobu 1.11.2012 – 28.02.2013 mění tak, že provozní doba
na všech pracovištích je každý pracovní den 08:00 – 16:00 hod,
ve čtvrtek 08:00 – 17:00 hod.
7. Výměna RP se provádí bezplatně, náklady na materiál nese
FAČR.
8. Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem FAČR
dne 10.10.2012

Kontaktní telefony:
Pavel Peřina
728 211 789
Ing. Tomáš Vincourek 582 316 501, 734 469 311

Zavedu dítě do školy/ky a vyzvednu podnikatelům. Pouze
SMS 606 425 313

průběžná TABULKA MSFL

Pozvánka na školení trenérů Směrnice pro provedení výměny

Termín uzávěrky přihlášek : 9.11.2012

Dne 24. října 2012
uplyne 5 roků od úmrtí
pana Josefa ZACPALA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou

Výsledky 11. kola MSFL:
MFK Frýdek-Místek - SK Sigma Olomouc B 1:0 (1:0). Branky: 20. Talián.
Diváci: 970* MSK Břeclav - FK Slavia Orlová – Lutyně 5:1 (3:0). Branky:
25. Sasín, 28. Málek, 30. Simandl, 56. Navrátil, 84. Filip - 59. Kovář. Diváci: 412
* 1. SK Prostějov - SK Uničov 3:1 (0:0). Branky: 47. Krejčíř, 75. Machálek,
85. Machálek - 68. Krč. Diváci: 966* FC Hlučín - FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou
2:0 (1:0). Branky: 20. Dressler, 87. Hanus. Diváci: 515*SK HS Kroměříž - FK
Fotbal Třinec 1:3 (1:2). Branky: 44. Fiala - 28. Klimas, 40. Hupka, 60. Klimas.
Diváci: 258*1. FC Slovácko B - FC Slovan Rosice 5:2 (2:0). Branky: 17.
Šturma, 44. Trávník, 70. Kerbr, 78. Svízela, 88. Szmek - 64. Pšikal, 72. Pšikal.
Diváci: 120*FC Baník Ostrava B - FC Fastav Zlín B 1:0 (1:0). Branka: 35.
Novák. Diváků: 80*FK Sulko Zábřeh - SK Spartak Hulín 1:0 (0:0). Branka:
79. Bačík. Diváci: 325.

ZPRÁVY Z FOTBALOVÝCH SVAZŮ
Trenérsko-metodická komise OFS Prostějov bude dne 16 –
18..11.2012 pořádat školení trenérů Licence „C“ v prostorách
OFS Prostějov, Za Místním nádražím 4536.
Výuka bude probíhat dle platných směrnic pro udělování trenérských licencí a „Řádu licenčního studia trenérů v působnosti
FAČR“ a následné závěrečné zkoušky ve dnech
16.11.2012 od 8,30 - 18 00
17.11.2012 od 8 30 - 18 00
18.11.2012 od 8 00 - 12 00
Prezentace účastníků od 7,30-8,00 hod.
Každý účastník odevzdá u prezentace fotku a poplatek za školení ve výši 700,- Kč.,dále lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – ne starší, než 3 měsíce)
Poplatek lze rovněž zaplatit u pana Peřiny v úředních hodinách
na adrese OFS Prostějov,Za Místním nádražím 4536
Z poplatku budou uhrazeny náklady na školení, strava pro
účastníky a registrační poplatek pro vystavení trenérského
průkazu.
Přihlášky jsou k dispozici na www.ofsprostejov.cz ,nebo na
sekretariátu OFS Prostějov.

Hledám zaměstnání uklízečky
na zkrácený úvazek. Pouze
SMS 606 425 313

Nyní máte možnost

Na základě opakujících se
dotazů týkajících se tzv. oddílových rozhodčích, podává LPO FAČR stanovisko.
Podle čl. 40 Soutěžního
řádu fotbalu přebírá oddílový rozhodčí, na kterém
jsou povinni se dohodnout
oba kapitáni, popř. o něm
rozhode los, řízení utkání
za situace, kdy na hřišti není
přítomen žádný delegovaný
ani kvalifikovaný rozhodčí.
Totéž se týká situace, nedostaví-li se k utkání delegovaný asistent a není přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí.
Podle čl. 40 odst. 9 Soutěžního řádu fotbalu oddíloví rozhodčí,
ať již nastoupí k výkonu funkce hlavního rozhodčího či asistenta rozhodčího, mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodčích (vyjma předepsaného úboru), takže se na
ně jednoznačně vztahuje i povinnost být členem FAČR podle
příslušných předpisů, především stanovy FAČR – čl. 3, odst.
3) a prováděcí směrnice k tomuto článku.
Do zápisu o utkání se uvede ID oddílového rozhodčího.
V případě, že oddílový rozhodčí nemá ID platně přidělen,
uvede se do zápisu jeho rodné číslo a výkonu funkce se
ujme. Řídící orgán soutěže to však bude považovat za provinění klubu podle čl. 57 písm. a) Soutěžního řádu fotbalu.
V Praze 31.8. 2012
LPO FAČR

PRÁCI HLEDÁ

!POZOR!

Stanovisko FAČR ke členství
oddílových rozhodčích ve FAČR

Informace :
Mgr.Lužný Jiří,Vitonský Oldřich – tel 585220241,585220242
E-mail : kfsol@email.cz

Zahájení doškolení :
10.11.2012 – 9.00 hod.
Prezentace:
10. 11 2012 od 8.30 hod.
Vedoucí doškolení :
Oldřich Vitonský
Poplatek:
300,-Kč
Ukončení:
10.11.2012 v 17.00 hod.
Každý účastník doškolení vezme s sebou 1 fotografii a starý
průkaz trenéra.
Informace:
Mgr.Jiří Lužný, Oldřich Vitonský
tel.585220241,585220242
E – mail : kfsol@email.cz

Fotbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. října 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Prostějovští fotbalisté zvládli těžké utkání s nebezpečným Uničovem

HANÁCKÉ DERBY ROZHODLY CENTRY ZLEVA

Dvanácté hrané kolo Moravskoslezské ligy svedlo proti
sobě dva týmy z Hané. V areálu SCM Prostějov v ulici E. Valenty přivítali muži 1.SK Prostějov protivníka
z Uničova, který dlouhodobě patří k lepšímu průměru
třetí nejvyšší soutěže ČR. V probíhající sezoně se mu
dlouho nedařilo, ale po výměně kouče obživl a pro sobotní duel představoval nemalé nebezpečí. Druhý celek
tabulky si s ním však poradil, byť za nádherného podzimního počasí urval vítězství až v poslední čtvrthodině.
Prostějov/son
ez dlouhého otálení vyrazili
domácí na zteč a hned ve 2.
minutě měli úvodní šanci. Hirsch
pronikl nikým neatakován zcela
volným středem hřiště, jeho tečovanou střelu vyrazil Uvízl na
roh. Soupeř zahrozil v 7. brejkem
Richtera do rukou Bureše, ovšem
jinak měli střetnutí v moci Prostějované. Ještě na konci zahajovací
desetiminutovky Pospíšil v dobré
pozici minul bránu a Papouškův
volej se štěstím vytěsnil Uvízl,
po odmlce pak z dalšího náporu
dvakrát sám před gólmanem neuspěl znovu Pospíšil
šil (hlavou nad,
pravačkou do Uvízla).
vízla). Výborný
strážce uničovské svatyně následně zmařil též pokusy
sy Papouška se
Svozilem, dorážkaa Machálka šla hodně mimo.
o. Teprve
potom se ke slovu
vu dostali
také hosté a klidněě mohli jít
do vedení. Zvláštěě bleskový
kontr z 28. minuty byl smrtelně nebezpečný, jenže
nže Nuc poslal svou tutovku nad. Podobně
si vedl Richter, naopak
opak Krčův povedený volej skvělee vyrazil Bureš.
Koncovka prvníhoo poločasu zase
patřila 1.SK, konkrétně
krétně Mazouchově dělovce zpoza
poza šestnáctky
metr vedle a Papouškově
pouškově ráně,
s níž si poradil Uvízl.
zl.
izernou produktivitu
duktivitu Jurovi
svěřenci vylepšili
lepšili brzy po
změně stran. Běžela
ela 48. minuta,
když si na roh Papouška mohutně naskočil Krejčíř
rejčíř a hlavou
zblízka zavěsil pod
d břevno – 1:0.
Tisíciprocentní loženku
ženku následně
zazdil Machálek, který své sólo
finalizoval zbrkle vedle. Díky
zásahům Uvízla se neujaly ani
spíšilem, aby na
střely Svozila s Pospíšilem,
druhé straně hřištěě přišel napros-

B

M

tý šok v podobě srovnání stavu.
Z ojedinělého útoku propadl centr
Tomana až k neobsazenému Krčovi, jenž z malého vápna pohodlně sklepl míč k pravé tyči – 1:1.
Favoritovi vážně hrozila bodová
ztráta na vlastním trávníku, ale
nakonec k ní nedošlo. Vše zlomila čtvrt hodiny před závěrečným
hvizdem akce po levém křídle

Hosté dokázali vyrovnat, ale závěr patřil zkušenějšímu
j
favoritovi

Útok z obrany. Pavel Krejčíř (na snímku
v modrém) umí nejen
nekompromisně bránit,
ale také střílet důležité
branky. Foto: archív

Roman POPELKA – asistent kouče 1.SK Prostějov:

zpečetilo. Právě Kazár perfektně
pronikl opět levou stranou, poslal
pas do ohně a znova Machálek
zblízka ťukl mičudu k levé tyči –
3:1. Výhra ambiciózního nováčka
MSFL se tedy rodila těžce, ovšem
byla naprosto zasloužená.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 11. KOLO

1.SK Prostějov:

Zdeněk STROUHAL – hlavní kouč SK Uničov:

střídání: 81. Fládr za Hunala, 86. Za
Zatloukal
atl
tlou
ouka
ou
k l za Pospíšila, 90. Dostál
ka
za Hirsche.
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s centrem
Svozila a
nekompromisním zakončením Machálka,
který ze čtyř kroků
narval balón pod
víko odkryté brány
– 2:1. A když Richter
o chvíli později nepotrestal špatný odkop Kazára, eskáčko ještě výsledek

brranky: 48.
branky:
48 Krejčíř, 75. a 85. Machálek – 68. Krč.
st
střely
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bránu: 12:3.
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9:1
rozhodčí:
ro
ozhodčí:Černý
Čer -Fojt,Podaný.
Krč
žluté karty: Papoušek Juřátek.
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SK Uničov:

střídání: 67. Večeřa za Hrubého, 70.
Novosad za Horku.
trenér: ZDENĚK STROUHAL
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 24. Pospíšill s Machálkem
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lkem
m zzazdívají.
azdí
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ba útočníci 11.SK
ba
.SK
.S
K mě
m
mělili
k dispozici loženku, jenže prvně jmenovaný ztroskotal na gólmanovi
a druhý sám před bránou nezareagoval dostatečně rychle na odražený
míč.
28. Nucova vychýlená muška. Brejk jako z učebnice fotbalu vystřihli hosté, chybělo však jediné a nejdůležitější – přesné zakončení.
Nuc totiž poslal obří tutovku nad břevno.
 48. KREJČÍŘŮV HLAVIČKOVÝ ÚDER. Jinak výtečný
Uvízl trochu zaváhal při rohu Papouška, čehož využil hlavičkář Krejčíř. Jeho obří výskok a trknutí z malého vápna nedokázal absolutně
nikdo odvrátit.
68. KRČ NEČEKANĚ VYROVNÁVÁ. Levý záložník Uničova byl ve správnou chvíli na správném místě, když k němu překvapivě propadl balón a číslo sedmnáct jej bez rozpaků uklidilo k tyči.
75. MACHÁLEK KONEČNĚ PROMĚŇUJE ŠANCI. Až
svou třetí velkou příležitost během utkání dokázal zužitkovat nejlepší
kanonýr domácích. Po centru Svozila před zívající bránou to nebylo
příliš složité.
 85. SNAJPROVA PEČEŤ NA VÝSLEDEK. Získanou pohodu Machálek korunoval pět minut před koncem, tentokrát nezaváhal tváří v tvář Uvízlovi po dokonalém centru Kazára.
zaznamenal Marek Sonnevend

„Dnes můžeme být spokojeni jak s výkonem, tak s výsledkem. Podařilo se nám to, co jsme chtěli – hrát zodpovědně zezadu a čekat na své
šance. Škoda, že jsme už v první půli některé neproměnili. Mohli jsme
jít do vedení a získat klid pro zbytek utkání. Důležité bylo neztratit po
přestávce trpělivost, což se povedlo i po inkasované brance na 1:1, kterou jsme si zápas zbytečně zkomplikovali. Kluci ale v závěru zabrali a
střetnutí dotáhli do vítězného konce. Absence nemocného Lukáše Zelenky samozřejmě byla znát hlavně směrem dopředu, ovšem Martin
Svozil na jeho místě v sestavě odpracoval celý duel výborně a zaslouží
pochvalu. Bitvu rozhodl dvěma góly Tomáš Machálek, klidně však
mohl dát čtyři branky. Hlavně škoda zahozené tutovky na 2:0, mohlo
být rozhodnuto mnohem dřív. Michal Pospíšil se trápí v zakončení, na
druhou stranu odvádí obrovské penzum práce pro tým. Podstatné je,
že jsme společně zvládli těžké utkání proti soupeři, který po výměně
trenéra přijel v pohodě a překvapit. Navíc nás dobře znal z letních přáteláků, naštěstí jsme i tak zápas zvládli a většinu času měli navrch.“

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ
OMÁŠ M
MACHÁLEK
ACHÁLEK

1.SK PROSTĚJOV
Top kanonýr „eskáčka“ přidal na svou pažbu střeleckých
úspěchů další dva zářezy, ale proti Uničovu mohl klidně
nasázet čtyři góly. Tím by atakoval čelo nejlepších snajprů
celé MSFL, místo toho se musel spokojit s poloviční porcí. Aspoň že jeho branky rozhodly v tu dobu nerozhodný
duel. Při obou svých trefách prokázal schopnost skvělého
výběru místa v šestnáctce, když si přesně naběhl na centry
Svozila i Kazára a poslat míč zblízka do sítě pak už nebyl
takový problém.

„Projevila se kvalita prostějovského mužstva. Už v prvním poločase
jsme přežili dvě jeho obrovské šance, na druhou stranu jsme si také
sami něco vypracovali a škoda, jak jsme se svými příležitostmi naložili. Navíc se nám nepodařilo zvládnout klíčové okamžiky druhé půle.
Po neuhlídané standardce jsme sice ještě vyrovnali a tím byli znovu ve
hře, ale jen chvíli. Definitivně rozhodl gól na 2:1, po němž jsme již nenašli morální síly utkání ještě zdramatizovat. Škoda zahozené tutovky
za nerozhodného stavu, kdy jsme presinkem získali míč a s následnou
situací dva na jednoho bohužel naložili jako učni. Pokud bychom šli
do vedení, mohlo vše dopadnout jinak. Což se však nestalo a domácí
nakonec zaslouženě vyhráli. Možná jsme nebyli tak daleko od bodu,
ovšem jak už jsem řekl, projevila se větší síla Prostějova. Kluci se dvakrát nechali lehce obejít a po centrech z křídla soupeř rozhodl.“

Martin Svozil: S rolí náhradníka jsem se už

vyrovnal, někdo na té lavičce sedět musí
Pro
Prostějov
- Nemoc nepustila do střetnutí s Uničovem
špílmac
špílmachra 1.SK Prostějov
Lukáše Zelenku, čímž se
místo v sestavě uvolnilo pro
obvykl
obvyklého náhradníka Martina Sv
Svozila. Někdejší kapitán
našich fotbalistů chytil svou
šanci za pačesy a solidním výkopř
nem přispěl
k vítězství 3:1.
Marek Sonnevend
Mare
J
Jaký
byl první podzimní
sstart ve třetí lize od začátzápasu?
ku zápa
„Nebyl
„Nebylo jednoduché se v úvodu
dostat ddo tempa. Přece jen jsem
v dosa
dosavadních jedenácti kolech
maximá
maximálně střídal, často jen na
chvíli. B
Bylo to takové hození do
od al
vody,
ale kluci mě podrželi tím, že
po několika mých ztrátách místo
kritiky spíš povzbudili. Tohle mi
moc pomohlo.“
Cítil jste jako velký závazek jít na hřiště coby náhrada za Lukáše Zelenku?
„Ten se nahradit nedá a já do zápasu ani nešel přímo jako jeho náhrada. Spíš jsme měli vzniklou mezeru ve středu hřiště zacelit společně
s Mazym (Tomášem Mazouchem
– pozn. redakce), oba jsme se podělili o útočné i obranné úkoly.
Když hraje Zelí, rozjíždí v podstatě všechny akce směrem dopředu,
což jsem já určitě nedělal.“
Bylo těžké porazit rozjetého soupeře?
„Ano, dost těžké. Bylo to hodně
o osobních soubojích, protože
oni mají mladé, běhavé a důrazné

hráče. Dobře se na nás připravili,
věděli co hrát. My jsme je naštěstí
nepouštěli do mnoha vyložených
šancí.“
Neměl jste potíže zvládnout celých devadesát
minut fyzicky?
„Nemyslím si, že bych na tom
byl kondičně nějak špatně. Sice
skoro vůbec nehrávám mistráky,
ale normálně trénuju a vodu jsem
tedy dneska snad nešlapal.“
Nakolik se vám daří zvládat roli náhradníka po
psychické stránce?
„Ze začátku jsem se s tím musel
srovnávat, teď už situaci beru
takovou, jaká je. Moc nad tím
nepřemýšlím a když nastoupím,
snažím se pro mančaft odvést maximum. Hlavní je pořád makat,
někdo na té lavičce prostě sedět
musí.“ (úsměv)
Máte po dnešku blíž
k větší minutáži v soutěžních zápasech?
„Tohle není otázka pro mě. Samozřejmě bych rád hrával víc, ale o
tomhle rozhodují trenéři, ne já.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
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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

Vítězná
série
Určic
skončila,
Ústí
veze
bod
Alespoň remízu vystřelil Dominik Bokůvka, teď přijde derby v Konici
Určice/jim – Na pět utkání se
natáhla tříbodová šňůra určických fotbalistů. Šestého pokračování se tým Evžena Kučery
nedočkal. V domácím utkání s
Ústím museli jeho hráči reagovat na gól do šatny a díky brzkému vyrovnání dosáhli alespoň na bod. Potřinácté v řadě
tak neprohráli a s náskokem
šesti bodů na druhou Oskavu
půjdou do nedělního derby
proti páté Konici.
Sestava Určic doznala oproti
vítěznému představení v Želatovicích jediné změny. Na pravý

a je pravda, že druhou půli jsme
podávali lepší výkon. Skončilo
to ale zaslouženou remízou,“ podotkl Kučera.
O vyrovnání se po akci Patrika
Hochmana a jeho přihrávce pod
sebe zasloužil Dominik Bokůvka, další pokusy se neujaly. A
to i přesto, že hosté ještě stihli
nastřelit břevno a domácí několikrát zahrozili hlavičkami po
standardních situacích. „Každý
zápas chceme vyhrát a domácí
obzvlášť. Měli jsme několik slibných akcí, ovšem nedotáhli jsme
je do konce. Ústí potvrdilo své

kvality,“ vysekl domácí trenér
soupeři poklonu.
Před jeho týmem je nyní jeden z
nejočekávanějších soubojů podzimu v krajském přeboru – derby s dalším mužstvem z horních
pater tabulky. V neděli hned od
půl třetí se lídr ukáže v Konici, aktuálně pátém celku župy.
„Nerozhoduje, kdo je první nebo
pátý. Kluci se vzájemně znají,
bude to maximálně vyhecované z obou stran a doufejme, že
to odřídí solidní rozhodčí, který
to dokáže uhlídat na obě strany.
Favorita nevidím ani v nás, ani v

(0:1)

Prostějovsko/jp – Každý regionální zástupce v I.A
třídě odehraje celkem tři derby za podzimní část se
soupeři z Prostějovska. Celkem to tedy činí porci
dvanácti regionálních derby, což je pro fajnšmekry prostějovské kopané zajisté velkou lahůdkou.
Tentokrát na svém hřišti přivítali hráči Klenovic na
Hané soupeře z nedalekých Čechovic. Branek příliš
nepadlo, oba soupeři si připsali po jednom bodu za
remízu. Ta padla i v dalším utkání, když prostějovská Haná dokázala dohnat ztrátu na hřišti Hluboček
a veze si jistě cenný bod. O třetí remízu regionálního
zástupce se postarali hráči rezervy Sokola Konice,
hrající ve skupině B, jež se o body podělili s týmem
z Bludova. Zatím zklamáním pro fanoušky je zcela jistě vystoupení hráčů Sokola Plumlov. Ti stále
marně čekají na premiérové vítězství, které by nastartovalo jejich snahu odpoutat se od samotného
dna tabulky. Čtvrteční dohrávka Čechovic na hřišti
Bělotína vyzněla jasně pro hostující mužstvo.

Branky: 51. Bokůvka – 40. Škařupa
Rozhodčí: Vičar – Kopecký, Boček

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petržela, Vaněk, Peka, Javořík – Bokůvka, Matoušek,
Holly (85. Halouzka), Hochman – Los, Vodák.
Trenér: Evžen Kučera

nich Derby je nevyzpytatelné a
nich.
závisí na maličkostech. Loni rozhodla krásná střela Peťu Vodáka
z dálky,“ poznamenal k aktuálnímu soupeři Kučera.
Určický trenér nebere utkání
nijak speciálně a hodlá se na
trénincích připravovat jako na
každý jiný zápas. Jednu změ-

chodu v podobě středeční
dohrávky proti Kozlovicím
si hosté moc nepochutnali.
(0:0)
Po dvou velkých hrubkách
a využití pouze jedné z mnoBranka Kralic: 78. Petržela
ha velkých šancí se vraceli s
Rozhodčí: Kopecký – Kašpar, K. Pospíšil
prázdnou. Uspěl pouze střídající Petržela.
Sestava Kralic
„Byl to vyloženě plichtový
Urbánek – Neoral, Martinka, Kocourek, Vitásek – Valtr (70. Petrzápas, vyrovnaný z obou stran.
žela), Petrásek, Dočkal, Vybíhal (85. Chvojka), Cibulka – Lehký.
Útoky se přelévaly, ale bohuTrenér: Petr Gottwald
žel jsme doplatili na individuální chybky, z nichž jsme
Kozlovice, Kralice na Hané/ fotbalisté Kralic v jídelníčku dostali oba góly,“ nepotěšil výjim – Dvojici soupeřů našli na minulý týden. Na prvním sledek kralického kouče Petra

2:1

FK Kozlovice
FC Kralice na Hané

Gottwalda. Nejprve po nakopnutém míči z pravé strany
na levou, přihrávce pod sebe
a zakončení do prázdné brány,
podruhé po velkém nedorozumění gólmana s obráncem a
vydařené kličce útočníka.
Ještě víc než dvě zbytečně inkasované branky mrzel dlouhý
seznam zahozených možností.
„Šancí bylo dost, ale bohužel
jsme je neproměnili. Hned v
prvním poločase to domácí
asi ještě na čáře vykopávali z
prázdné brány,Valtr mířil do

šibenice, ale gólman se vymrštil a konečky prstů vyškrábl,
opět Valtr a po něm i Jarda
Lehký stříleli těsně vedle,“
vyjmenoval jen část Gottwald.
Ve druhém poločasu to bylo
podobné, pár minut před koncem selhal po přihrávce mezi
stopery Lehký, poslední desítky vteřin se hrálo jen ve vápně
domácích a jeho nejbližším
okolí. „Dá se říct, že v posledních pěti minutách jsme si vytvořili čtyři až pět gólovek. Ale
bohužel jsme neměli štěstí,

vidí „Nebude
Nebude
nu tu ale přesto vidí.
nutné mužstvo tolik nabudit.
Bude se chtít ukázat samo, že
je v našem okrese nejsilnější.
Jedeme tam neprohrát. Bude
rozhodovat momentální chuť
po vítězství, nasazení a trochu
štěstíčka,“ myslí si sedmačtyřicetiletý trenér.

abychom to tam doťukli. Létalo to ze všech stran, mohla se
pískat i velmi přísná penalta,“
popsal závěrečné okamžiky
Gottwald.
Na utkání proti čtvrtým Kozlovicím ho potěšilo zejména
jedno zjištění: „Můžeme hrát
s jakýmkoliv mužstvem v tabulce, od druhého po šestnácté
místo je to hodně vyrovnané.
Rozhodují individuální chyby,
zdatnost, štěstí a smůla,“ hodnotil vystoupení i přes porážku
optimisticky Gottwald.

Konice uspěla na severu, z Velkých Losin veze tři body
Velké Losiny, Konice/jim –
Úspěšnou léčebnou procedurou prošli ve Velkých Losinách
fotbalisté Konice. Tým Romana Jedličky hodil v lázeňském
městě porážku 1:3 od Šternberku za hlavu a přes nezvykle
složenou zadní řadu uhrál na
Šumpersku navlas stejný výsledek. Počtvrté v sezoně tak Koničtí venku vyhráli a ze soupeřových hřišť již dovezli třináct
bodů. Lepší jsou jen Určice.
Hostům vyšel náramně úvod a
závěr střetnutí. Hned ve čtvrté minutě poslal novic v sestavě Ladi-

slav Bílý míč na Martina Dostála,
hned o tři minuty později mohl po
dalším Bílého centru zvýšit na 2:0
Adam Novotný, leč domácí gólman byl proti jeho hlavičce připraven. Losiny pak sice po čtvrt
hodině vyrovnali a měli snahu
o zvrat, toho ale nedosáhli a po
přestávce si šla pro výhru Konice.
Dočkala se deset minut před koncem, kdy Jedličkovi opět vyšel
tah. Na hřiště poslal jen několik
minut před tím Petra Antla a mladík rozhodl. V samotném závěru
pak po brejku přidal pojišťovací
branku Martin Schön.

„Utkání rozhodla mašina Martin
Schön. Domácí strašně chtěli, ale
nebylo z čeho. Kvalitu dopředu
nemají. Měli náznaky, ale nic víc.
Šternberk se mi zdál daleko důraznější a cílevědomější. Losiny
se víc bály,“ zhodnotil duel hostující trenér.
V obranné čtyřce mu kvůli zranění chyběla dvojice Martin Růžička a Otakar Cetkovský, na středu
vedle Radka Řeháka tak nastoupil
Jaromír Rus a na krajích již zmíněný Ladislav Bílý a Jan Směták.
„Oba zranění jsou mimo a zřejmě
to již dohrajeme takto. Jakýkoliv

přestup se může zrealizovat kdykoli, ale asi k tomu nesáhneme,“
zmínil k otázce sestavy Jedlička.
(1:1)
Potěšila ho i záloha, Jakub KořeBranky Konice: 4. Dostál, 80. Antl, 86. Schön
novský zvládl celý zápas za béčRozhodčí: Knoll – Knoll ml., Vachutka
ko a většina duelu áčka, dobře si
vedl mimo jiné i střídající Tomáš
Sestava Konice:
Křeček.
Kmecik – Bílý (78. Antl), Rus, Řehák, Směták – Dostál, KořeNyní hostí Konice hráče Určic,
novský (70. T. Křeček), Klobáska, Bednář, Schön (90. Malínek)
trenér hostitelského mužstva ne– Novotný.
chce zápasu přikládat zvláštní
Trenér: Roman Jedlička.
důležitost, ale těší se. „Nedělal
bych z toho vědu. Dali jsme si cíl
hrát nahoře, dvakrát jsme doma
vlivem rozhodčích zbytečně pro- byli bychom jim nadostřel. Asi jsou trochu výš. My se můžeme
hráli. Kdybychom šest bodů měli, to jsou dvě nejlepší mužstva, oni porazit jen sami,“ domnívá se.

néra Petra Gottwalda byla
ale předvedená hra velkým
zklamáním
a pro hráče velz
kým varováním.
„Bojovali jsme spíše se sebou
n se soupeřem. Proto je výnež
sledek 1:1 pro nás zlatý, nedař
řilo
se vůbec nic. Snad bych
p
pochválil
jen gólmana, také ale
n
neměl
úplně svůj den. Zbylí se
j účastnili. Byla to obrovská
jen
m
mizérie,“
nevěřil svým očím
Gottwald.
K oběma brankám vedly velk hrubky v obraně. Při inkaké
sované nedodržení pokynů a
postupné nepohlídání dvou
hráčů, na druhé straně špatný odhad obránce, po němž

rozběhnutý Cibulka pádil
sám na gólman a zkušeně podél něj zakončil. „Nic z naší
strany vytvořeného, také darovaný gól. My jsme soupeři
vytvářeli šance nepřesnými
přihrávkami, špatným zpracováním. nabídli jsme jim tak
šest gólovek,“ napočítal okna
v obraně. Jeho hráči naopak
tak nebezpeční nebyli a moc
toho nepředvedli. „Bohužel
finální přihrávky a zakončení
bylo mizerné, že jsme gólmana neohrozili. Kombinace nebyla špatná, ale pozitiva bylo
málo,“ povšiml si.
Po středečním utkání chválil
hráče za množství šancí a libo-

TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Sokol Konice

1:1

FC Dolany
FC Kralice na Hané

(1:0)

Branka Kralic: Cibulka
Rozhodčí: Motal – Hampl, Juřátek

Sestava Kralic:
Trenér: Urbánek – Neoral, Dočkal, Kocourek, Vybíhal – Valtr,
Martinka, Petrásek, Vitásek (75. Chvojka) – Lehký, Petržela (32.
Cibulka).
Trenér: Petr Gottwald.

Dolany, Kralice na Hané/
10. kolo: Býškovice - Vrchoslavice 1:3 (1:1) jim – Žádná sláva. Ani druMikulík - Polášek, Lacina, Holub. Lipová - Beňov hý chod hráčům Kralic příliš
4:3 (4:2) Přikryl 3, Liška - Zbořilák, Ďopan, Machač. nesedl a po středeční poráž-

ce od Kozlovic neuspěli ani
v Dolanech. Na trávníku
posledního týmu kraje sice
uhráli alespoň bod, pro tre-

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

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Krajský přebor starší dorost

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.

1.
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4.
5.
6.
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8.
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Nemilany
Šternberk
1.FC Vikt. Přerov
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Velký Týnec
Čechovice
Černovír
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10
10
10
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1

0
1
1
1
1
3
1
2

2
3
4
4
4
4
7
7
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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 !
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18:18 13
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7:41 1

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
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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

val si, že jeho tým může hrát
prakticky s kýmkoliv, nedělní
duel ho přesvědčil o jiných
věcech. „Oproti Kozlovicím
to bylo sto a jedna. Od první
do poslední vteřiny se nám nedařilo vůbec nic. Někteří kluci si musí uvědomit, co hrají,
kde hrají, jak hrají. Může se to
stát u jednoho dvou hráčů, ale
ne všech,“ upozornil hráče, že
hrají o setrvání v kádru.
Teď přivítají Kraličtí celek
Šternberku, aktuálně třetí tým
tabulky. „Přijede kvalitní mančaft, který postoupil z I.A třídy. Viděl jsem ho v Určicích.
Připravíme se na ně a musíme
navázat na sérii domácích vý-

Čtvrteční dohrávka:

(75. Klimeš), Matula – Jahl. Trenér: Jaroslav Liška

Sokol Bělotín
TJ Sokol Čechovice
0:5 (0:1)
Branky: 10. Kolečkář, 72. Jansa,
76. Matula, 80. Jahl., 88. Jahl
Sestava Čechovic: Švéda – Hatle, Vinklárek, Zacpal, Prášil –
Jansa (77. Chmelík), Kolečkář
(80. Horák), Hodulák, Haluza

Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Zajížděli jsme k dohrávce na
horkou půdu do Bělotína, který
se pohybuje ve spodních patrech
tabulky. Že to má každý soupeř
na tomto hříšti velice těžké, jsme
se sami přesvědčili. Tolik mávnutých nesmyslných ofsajdů

her,“ přeje si Gottwald pokračování výsledků proti Hněvotínu a Troubkám. Duel startuje
v sobotu o půl třetí.

www.vecernikpv.cz

jsem snad ještě neviděl. Hráli
jsme trpělivě, ze zabezpečené
obrany a docela rychle šli do vedení. Jakmile jsme přidali druhou
branku, bylo to už jen otázkou
skóre, jakým zápas skončí. Jsem
rád, že kluci tyto šance využili a
odvážíme si tak cenné vítězství.“

hodčím, oslabené mužstvo pak
na soupeře již nestačilo. Domácí
navíc ještě neproměnili další pokutový kop. Flintu do žita však
nehážeme, o víkendu nás čeká
zápas podzimu, kdy hostíme Náměšť na Hané.“

Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Čechovice
1:1 (0:0)
Branky: 62. Všianský – 85. Jahl
Rozhodčí: Ráb – Kučera, Valouch
Sestava Klenovic: Špalek –
Chytil, Nerušil, Cetkovský,
Liška – Rozehnal, Šubrt (46.
Labonek), Hladík, Šlézar (60.
Zikmund) – Všianský, Přikryl.
Trenér: Milan Nekuda
Sestava Čechovic: Brablec –
Hatle, Vinlárek, Zacpal, Šťastný
Hodnocení trenéra Sokola
– Jansa (68. Klimeš), Kolečkář,
Plumlov Jana Peška:
Hodulák, Haluza (73. Chmelík),
„Zopakovali jsme výkon z po- Matula – Jahl.
sledního utkání v Klenovicích, Trenér: Jaroslav Liška
když jsme drželi bezbrankový
Hodnocení trenéra Sokola
stav až do třicáté minuty. Poté
Klenovic Milana Nekudy:
jsme inkasovali gól z penalty a
těsně před poločasem po naší „Od začátku to byl bojovný
chybě i druhou branku.Do dru- zápas, hosté zahrozili z brejkohého poločasu jsme nasadili od vých situací, které naštěstí neprovoleb vrátivší se dva hráče, hra měnili, poté jsme se i my osměse zlepšila, ale při našem tlaku lili, ale výrazně brankáře hostí
jsme bohužel inkasovali. Pak se neohrozili. Ve druhém poločasu
nechal naprosto zbytečně vylou- jsme se ujali vedení, ke konci
čit Hrstka za diskutování s roz- zápasu se však prokázalo známé
VTJ Lipník nad Bečvou
Sokol Oresvo Plumlov
6:1 (2:0)
Branka Plumlova: Frýbort st.
Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
Navrátil
Sestava Plumlova: Piták – Staněk (75. Kiška P.), Kutný, Ševcůj, Kiška J. – Ježek (46. Hladký), Křupka, Plajner, Bureš (46.
Hrstka) – Frýbort st, Frýbort ml.
Trenér: Jan Pešek

nedáš – dostaneš a my inkasovali vyrovnávací branku. Štěstí
nakonec při nás stálo v poslední
minutě, když soupeř neproměnil obrovskou šanci. Remíza je
určitě zasloužená, Čechovice
mají mladé, běhavé kluky, hrají
útočný, kombinační fotbal, což
nám vyhovovalo a divákům se
muselo líbit.“
Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Pro nás se utkání vyvíjelo
dobře, naše pozorná obrana domácí pustila snad jen ke dvěma
střelám za poločas, které brankáře neohrozily. V 18. minutě
Kolečkář, ve 28. Jansa a 33.
Hodulák se ocitli v obrovských
šancí, které bohužel neproměnili. Úvod druhého dějství jsme
naprosto zaspali, soupeř dokázal vsítit vedoucí branku, která
by s přehledem konkurovala
ligovým trefám roku. Poté jsme
začali více kombinovat, ale stále
se nedařilo srovnat. Vsadil jsem
vše na útok a vyplatilo se. V jednu chvíli jsme hráli až na tři či
čtyři útočníky. Nakonec Jahl po
několika šancích zařídil vyrovnání po akci na tři doteky. Domácí
ještě poté zahrozili, ale stejně
jako naše obrovská šance i jejich zůstala nevyužita. Po dobře
rozehraném zápase je to pro nás

ztráta, ale remíza si myslím, že je
nakonec spravedlivá. Na šance
jsme byli o něco lepší, zápas měl
fotbalovost, k tomu se přidali výborní rozhodčí, což se v poslední
době tolik nevidí, divákům se
musel zápas zcela jistě líbit, měl
parametry opravdového derby.“

Sokol Konice „B“
SK Bludov
1:1 (1:1)
Branka Konice „B“: 2. Mohelník
Sestava Konice „B“: Mühlhauser – M. Drešr, Rus, Burget,
Jurník – Malínek (75. Motl),
Kořenovský, M. Gottwald (60.
R. Studený), F. Drešr – Antl, Mohelník. Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
„Bod bereme. Dali jsme hned
z prvního útoku gól, kdy Peťa
Antl krásně zatáhl míč po lajně,
Mohelník si naběhl před bránu a
dal gól. Pak jsme se hledali, bylo
to vyrovnané a místy byl soupeř
lepší. Čekali jsme, zda dostaneme gól, nebo nedostaneme, podržel nás gólman, ale udělali jsme
jednu velkou hrubku a hosté nám
z penalty vyrovnali. Druhý poločas byla hra od šestnáctky k šestnáctce, měli trošičku převahu, ale
bez vyložené šance.“

I.B třída: Vrchoslavice nadělovaly Lipové, Mostkovice zdolaly Kostelec
Prostějovsko/jim – Na dvě atraktivní a gólově
produktivní derby došlo při jedenáctém kole I.B
třídy. Mostkovice v sedmibrankové přestřelce
porazily Kostelec a podruhé za sebou berou tři
body, Vrchoslavice uštědřily Lipové pětibrankový příděl a už jsou druhé. Domácí výhry se
po dlouhém čekání dočkal i Jesenec, z venku
přivezli plný bodový zisk hráči Nezamyslic a
Protivanova.

1:3

Kralice bojovaly samy se sebou a bod z Dolan berou

sport@vecernikpv.cz

I.A třída: Plumlov se ani tentokrát nedočkal, zbývající trio zápasů skončilo remízou

Kralice darovaly Kozlovicím všechny body

I.B sk. „A“ muži:

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

okraj obrany se vrátil uzdravený
Ondřej Petržela, zbylá desítka
nominovaných se nezměnila. Na
opačné polovině rozložili svůj tábor hosté, kteří jen jedenkrát za
předešlých pět utkání zvítězili a
mimo jiné nestačili 2:3 na Kralice. V tomto utkání to však byli
právě hosté, kdo jako první dosáhl branky. Konkrétně pět minut
před pauzou Škařupa.
„První půlka nám nevyšla, nepodali jsme optimální výkon. Soupeř byl houževnatý a podařilo
se mu vstřelit gól. My jsme na
začátku druhé půlky vyrovnali

1:1

TJ Sokol Určice
TJ Sokol Ústí

608 706 148

TJ Sokol Vrchoslavice
SK Lipová
5:0 (2:0)
Branky: Holub 2, Lacina, Polášek, P. Horák st. Rozhodčí:
Bartůněk – Vyroubal, Sigmund.
Sestava Vrchoslavic: Jozek –
Hradil, Novák (65. Coufalík),
Zatloukal, Spiller – M. Fousek,
Lacina, Polášek, P. Horák ml. –
Holub (70. Vymětal), P. Horák
st. Trenér: Roman Šmíd. Sestava Lipové: Abrahám – Barák,
Ohlídal, Spáčil (65. Barták),
Žilka – P. Koudelka, Macourek,
Růžička, Šmíd – Liška, Bross.
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Proměňovali jsme šance, což
se nám třeba v Beňově nedařilo.
Chystali jsme se na ně a musím
pochválit všechny hráče, předvedli stoprocentní práci. První
půlku jsme měli pod kontrolou,
soupeř nás ohrozil jen nastřelenou tyčkou po střele z dálky. A
od třetí branky jsme jednoznačně kralovali. Gólů mohlo padnout ještě víc. Druhý poločas

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

11. kolo: HFK Třebíč - Fotbal Třinec 0:0 (0:0), FrýdekMístek - 1.SK Prostějov 2:1 (2:0), SK Líšeň - Hodonín
1:2 (1:1), Sigma Olomouc - 1.SC Znojmo 8:1 (3:1),
Vyškov - Kroměříž 1:0 (0:0), FC Hlučín - Vítkovice 1919
2:2 (1:2), MSK Břeclav - HFK Olomouc 0:1 (0:0)
1. MFK OKD Karviná 11 10 0 1 35:12 30
2. MFK Frýdek-Místek 12 10 0 2 28:13 30
3. SK Sigma Olomouc 11 8 2 1 40:8 26
4. 1.SC Znojmo
11 5 4 2 22:21 19
5. SK Slavia Kroměříž 11 6 0 5 18:18 18
6. SK Líšeň
12 6 0 6 20:21 18
7. MFK Vyškov
12 4 4 4 18:17 16
8. RSM Hodonín
11 4 3 4 14:18 15
9. 1.HFK Olomouc 11 3 3 5 12:25 12
10. FK Fotbal Třinec 11 2 4 5 9:13 10
11. FC Hlučín
11 2 4 5 16:22 10
12. 1.SK Prostějov
11 3 1 7 17:26 10
13. FC Vítkovice 1919 11 2 3 6 7:18 9
14. Horácký FK Třebíč 11 1 4 6 15:26 7
15. Městský SK Břeclav 11 0 4 7 10:23 4

11. kolo: 1.SK Prostějov - Sigma Olomouc 0:2
(0:0), FC Hlučín - 1.FC Slovácko 0:10 (0:2),
1.SC Znojmo - Vyškov 5:2 (2:2), Hodonín Frýdek-Místek 3:2 (2:1), Fastav Zlín - Fotbal
Třinec 9:0 (6:0), HFK Olomouc - MSK Břeclav
2:2 (1:0), Baník Ostrava - MFK Karviná 4:1 (1:0),
Kroměříž - Vysočina Jihlava 1:2
1. FC Vysočina Jihlava1512 1 2 48:15 37
2. FC Baník Ostrava14 11 1 2 63:15 34
3. SK Sigma Olomouc1411 0 3 49:11 33
4. FC Zbrojovka Brno15 10 3 2 48:19 33
5. 1.FC Slovácko 13 10 2 1 77:9 32
6. MFK OKD Karviná13 9 2 2 35:20 29
7. FC Fastav Zlín 13 7 2 4 56:24 23
8. Slezský FC Opava14 7 2 5 35:30 23
9. 1.SC Znojmo 14 7 2 5 43:43 23
10. SK Slavia Kroměříž14 5 3 6 22:44 18
11. RSM Hodonín 14 4 3 7 21:38 15
12. MFK Frýdek-Místek14 4 1 9 21:36 13

13. FC Hlučín
14 3
14. 1.HFK Olomouc 13 2
15. FK Fotbal Třinec 14 2
16. Městský SK Břeclav14 2
17. 1.SK Prostějov 14 2
18. MFK Vyškov
14 1

2
4
1
1
1
1

9
7
11
11
11
12

jsme byli na hřišti jen my a rozhodčí ještě nepískl jasnou penaltu. Aleš Holub nastoupil již v
základu a jeho důraz i rychlost
byly znát. Čekal jsem od Lipové
trochu víc, byla hodně odevzdaná. Za celý zápas kromě jedné
dvou šancí nepředvedla nic, to
je na mužstvo ze druhého místa
málo.“
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Výsledek je pro nás až moc
krutý. První poločas se nehrál
fotbal nic moc. Do patnácté
minuty jsme trefili břevno a
dvakrát jsme byli ve vápně nedůrazní. Pak jsme nepochopitelně domácím nestačili v důrazu,
nasazení, bojovnosti. Hráli jsme
alibisticky a dvakrát jsme naivně propadli u lajny. Domácí z
toho dali dvě laciné branky. Ve
druhé půli jsme to chtěli otočit,
začali jsme domácí tlačit. Neuhráli jsme ale odražený míč po
rohu a z brejku jsme dostali na
3:0. Pak už se utkání jen dohrávalo. Když se hraje o body, musí
se bojovat. My jsme hráli moc

15:41 11
17:48 10
14:48 7
16:53 7
14:63 7
8:45 4

Okresní přebor mladších
žáků
11.kolo: Kralice-Čechovice 1:7, Přemyslovice-Plumlov 4:0,
Haná Prostějov-Pivín 6:1, Olšany-Brodek u Konice 8:1,
Nezamyslice-Brodek u PV 2:2, 1.SK Prostějov-Otaslavice
výsledek nenahlášen, Bedihošť-Klenovice 2:9.
1. Čechovice
11 10 0 1 66:13 30
2. Olšany
11 9 1 1 75:24 28
3. 1.SK Prostějov 11 8 2 1 77:24 26
4. Pivín
11 7 1 3 50:31 22
5. Přemyslovice 11 6 2 3 50:35 20
6. Haná Prostějov 11 6 2 3 41:33 20
7. Nezamyslice 11 5 3 3 53:56 18

profesorsky. Ve všem utíkáme,
nechceme uhrát balon. Prohrávali jsme osobní souboje, nebyli
jsme si schopni nahrát. Do čeho
domácí kopli, to skončilo v bráně. Čtvrtý gól byl z přímáku do
šibenice a pátý v poslední minutě po nedůrazu do prázdné. Pak
jsme ještě trefili tyčku a Liška
měl dvě šance.“

TJ Sokol Mostkovice
FC Kostelec na Hané
4:3 (3:1)
Branky: Hanák 2, Šlambor z
penalty, Milar – Hon 2, Začal.
Rozhodčí: Jelínek – I. Antoníček, Přikryl. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor,
O. Zapletal, Musil (83. Škobrtal) – M. Vojtíšek, Hanák – Dadák (20. Chmelař, 90. Stodola).
Trenér: Jiří Kamenov. Sestava
Kostelce na Hané: Drčka – Baláš, Gréza, Začal, Merta – Chytil
(55. Grepl), T. Menšík, Walter,
Vyhlídal – Maška (55. Vařeka),
Hon. Trenér: Petr Walter.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Vedeme 4:1 a skončí to 4:3. To
se mohlo líbit jen divákům, trenérům ne. Soupeř nás asi podcenil, protože nehrál první poločas
dobře. Do utkání jsme nastupovali po velmi dobrém výkonu v
Hranicích na umělce, z níž jsem
měl strach. Řekl jsem hráčům,
že stejný výkon musí předvést i
doma. V první půli na nás soupeř
nestačil, vedli jsme 3:0. Přehrávali jsme je kombinačně, byl
jsem velmi spokojen a přál
8. Kralice
11 4 0 7 24:41 12
jsem si, aby to tak pokračo9. Otaslavice
10 4 0 6 24:46 12
valo. Hned o poločase jsem
10. Brodek u PV 11 3 1 7 16:36 10
po gólu do šatny kluky na11. Klenovice
10 2 1 7 35:46 7
bádal, ať nedopustí to, co s
12. Plumlov
9 2 0 7 15:29 6
Nezamyslicemi. Upozorňo13. Bedihošť
10 1 1 8 28:73 4
val
jsem je, že na nás zkusí
14. Brodek u Konice 12 1 0 11 8:75 3
vletět. Po brance na 4:2 jsme
Kanonýři: 25 - Ježek Jan (Pivín), 23 - Soldán Radek
se zatáhli, posunuli jsme
(Nezamyslice), 15 - Pospíšil Antonín (Olšany), Čureja
obrannou linii na okraj vápDominik (Přemyslovice),
na a soupeř jen nakopával
balony. Měl vynikající hráče, kteří hlavičky vyhrávali
a hrozilo nebezpečí. Deset
minut před koncem snížili
na 4:3 a hlavou se mi hodily různé myšlenky. Škoda,
že jsme si nepohlídali tolik
ofsajdů, ale zaplaťpánbůh za
tři body.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Byl to zápas dvou rozdílných
poločasů. V tom prvním jsme
prakticky neexistovali. Brzy
jsme dostali branku z penalty,
vzápětí druhá a po půlhodině
to bylo 3:0. To už se těžko stahovalo. Sice jsme v poslední
minutě první půlky snížili na
3:1, ale na počátku druhé nám
domácí opět odskočili na 4:1.
V závěru jsme dotahovali, ale
už nedotáhli. Kdyby se hrálo
ještě pět minut, tak třeba ano.
Před zápasem jsme si říkali,
že na špatném hřišti to bude o
bojovnosti a nasazení. To jsme
bohužel postrádali. Domácí sice
znervózněli, ale měli obrovskou
výhodu v tom, že dali čtvrtý gól.
Ten kdyby nedali, tak bychom
možná remizovali. Hraje se ale
devadesát minut, ne jen čtyřicet
pět. Chtěli jsme tu vybojovat
alespoň bod, ale nepodařilo se.
Musíme zabojovat doma za týden. Jesenec je pod námi a pokud by se nám podařilo vyhrát,
bylo by to opět veselejší.“

TJ Sokol Radslavice
TJ Haná Nezamyslice
0:2 (0:1)
Branky: 20. Musil, 55. T. Přidal.
Rozhodčí: Petrů – Dokoupil,
OFS. Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Král, V. Fialka, R.
Fialka – Přikryl (80. Kiriljuk), J.
Přidal, Návrat, T. Přidal – Musil, Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Bylo to divné utkání. Hned ve
třetí minutě měl soupeř obrovskou šanci, ale nedal. Pak jsme
byli dvacet minut jasně lepší a
vyvrcholilo to brankou po autovém vhazování a narážečce.
Pak se toho ale hráči lekli a byli
jsme rádi za konec poločasu.
Nastoupili jsme opět dobře a
vedlo to ke druhé brance. Místo
uklidnění nás ale pár špatných
nahrávek rozhodilo a ubránili jsme to až do konce. Musím
pochválit Buriánka, v brance
podal stoprocentní výkon. Bodově nám podzim vychází, ale
herní projev našim představám
neodpovídá. Nevím, co má na
hráče takový vliv. Teď nás pro-

věří Beňov a uvidíme, zda jsme
schopni s ním hrát vyrovnaně.
Jsme rádi, že máme devatenáct
bodů a chtěli bychom jich do
zimy ještě pár udělat.“

TJ Sokol Pivín
TJ Sokol Horní Moštěnice
1:3 (1:2)
Branka Pivína: Šišma. Rozhodčí: Valouch – Kaňok, Lasovský. Sestava Pivína: Dostál –
Vrba, Nakládal, Novák, Pavelka
(70. R. Švéda) – Bartoník (80. V.
Švéda), Fialka, Tydlačka, Šišma
– Sedlák, Prášil (52. Kovařík).
Trenér: Pavel Zbožínek.
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„Bylo to strašně nervózní utkání z naší strany. Hned ve druhé minutě jsme dostali branku
a museli jsme hru otevřít. Ale
míč jsme neměli pod kontrolou. Neposlouchal nás a hosté
po našich špatných rozehrávkách dali dvě branky. Šišma
snížil na 1:2 a měli jsme ještě
jednu šanci. Do druhé půlky
jsme chtěli srovnat stav, kluci
bojovali, dřeli, ale opět špatná
rozehrávka a další gól. Naši
hráči znervózněli, víc se hádali s rozhodčím i soupeřem. V
závěru již byla hra rozkouskována samými fauly a k ničemu
jsme se nedostali. Soupeř jen
využil našich nepřesností. Nic
si nevytvořil a jen podnikl brejky. Za týden máme Mostkovice. Nesmíme prohrát a musíme
udržet aspoň remízu, aby nás
nepředběhly.“

SK Jesenec
SK Hranice „B“
3:0 (0:0)
Branky: 48. Burian, 68. Zajíček, 85. J. Tichý. Rozhodčí:
Krutovský – Majer, Milar. Sestava Jesence: Kýr – Václavek,
Takáč, Tyl (89. P. Tichý st.),
Horák – Zajíček, Burian, D.
Čížek (86. Laštůvka), Burget –
J. Tichý, P. Tichý ml. Trenér:
Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Je to ohraná písnička. Kdybychom v prvním poločasu vedli
6:0, nemohl by se nikdo divit.
Soupeř udeřil až v 41. minutě

po rohu, jinak jsme celý poločas hráli na jejich půlce. Měli
sice tři hráče z áčka, ale nic
nepředvedli. Hráčům jsem v
kabině říkal, že herně je to pěkné a divákům se to musí líbit,
ale musíme začít dávat góly. Ve
druhém poločasu se nám začalo dařit střelecky a výhra je zasloužená. Celý zápas jsme měli
převahu. Jakmile se hostům
něco nelíbilo, už se věnovali
rozhodčímu a my jsme jejich
nedisciplinovanosti
dvakrát
využili. Při derby v Kostelci se
nemůžeme nechat vyhecovat
a musíme zachovat disciplínu
jako proti Lipové. Těším se
na zápas, ale bude to těžké.
Rozhodující jsou až tři další
kola. Hrajeme doma a musíme
z nich získat devět bodů, abychom se odpoutali ode dna.“

Přebor OFS Prostějov II.třída
11.kolo: Přemyslovice “A”-Čechovice “B”
1:1 (0:1),Rozsíval - Hatle, Hvozd-Vrahovice 3:4
(2:1),Muzikant 2, - Bednařík 2, Studený, Černý,
Otinoves-Brodek u PV 2:2 (1:1),Borovský 2
- Dobeš, Pluhař, Olšany-Smržice 1:2, Miška Hošák, Ježek, Kralice B-Haná Prostějov B 1:0
(1:0),Haluza, 1.SK Prostějov B-Otaslavice 6:1
(2:1),Pořízka 2, Dostál, Jodl, Kvapil, Ovčáček Hrazdíra, Držovice-Vyšovice 1:1 (1:0),Rolný
- Koukal, Určice B-Zdětín 1:2 (1:1),Halouzka
- Hlavinka, Řehůlka.
1. 1.SK Prostějov B 13 11 1 1 46:12
34
2. Čechovice “B” 13 8 2 3 27:13 26
3. Hvozd
13 8 1 4 41:30 25
4. Smržice
13 7 3 3 33:18 24
5. Určice B
13 7 0 6 23:32 21
6. Vrahovice 13 6 2 5 29:22 20
7. Otaslavice 13 5 5 3 29:27 20
8. Olšany
13 6 2 5 26:28 20
9. Zdětín
13 6 2 5 28:31 20
10. Brodek u PV 13 5 4 4 34:28 19
11. Otinoves
13 4 3 6 30:30 15
12. Přemyslovice “A” 13 3 4 6 25:29
13
13. Haná Prostějov B 13 2 3 8 17:30
9
14. Držovice
13 2 3 8 21:41 9
15. Kralice B
12 2 2 8 14:31 8
16. Vyšovice
12 1 3 8 11:32 6
Kanonýři: 16 - Zapletal Petr (Otinoves),10
- Poles Zbyněk (Hvozd),9 - Kaláb Michal
(Otaslavice),Keluc Lubomír (Zdětín),
III. třída
11.kolo: Pivín B-Dobromilice 2:3, Kostelec
B-Vrahovice B 2:3, Mostkovice B-Brodek u
Konice 1:7 (1:3),Ptení-Nezamyslice B 3:3,
Ivaň-Tištín 0:6, Bedihošť-Horní Štěpánov 2:0,
Němčice-Pavlovice 0:2, Vícov-Zdětín B 2:1.
1. Němčice
13 10 0 3 48:12 30
2. Bedihošť
13 9 1 3 34:19 28
3. Dobromilice 13 8 3 2 36:20 27
4. Pavlovice 13 8 3 2 25:12 27
5. Nezamyslice B13 8 2 3 33:16 26
6. Horní Štěpánov13 8 1 4 34:16 25
7. Tištín
13 6 3 4 37:19 21
8. Ptení
13 5 4 4 28:25 19
9. Vrahovice B 13 5 2 6 31:38 17
10. Zdětín B
13 5 1 7 24:21 16
11. Vícov
13 4 2 7 15:26 14
12. Mostkovice B 13 4 1 8 21:32 13
13. Brodek u Konice13 3 3 7 24:38 12
14. Pivín B
13 3 2 8 24:50 11
15. Kostelec B 13 3 0 10 16:31 9
16. Ivaň
13 1 0 12 8:63 3
Kanonýři: 21 - Bosák David (Němčice),13 - Musil
Martin (Bedihošť),9 - Přikryl Jiří (Nezamyslice
B),Vozihnoj Luboš (Dobromilice),
IV. třída
11.kolo: Přemyslovice B-, Skalka 2011-Želeč
14:0 (9:0),Plumlov-Kladky 8:2, Malé HradiskoOtaslavice B 4:2, Tvorovice-Jesenec B 2:3,
Hrubčice-Protivanov B 0:5, Brodek u PV
B-Čechy pod Kosířem 3:6, Doloplazy-Biskupice
0:1.
1. Skalka 2011 13 12 0 1 68:14 36
2. Plumlov
12 10 2 0 52:18 32
3. Protivanov B 12 7 3 2 39:14 24
4. Biskupice 13 6 3 4 38:24 21
5. Doloplazy 12 7 0 5 34:32 21
6. Tvorovice 12 6 2 4 28:27 20
7. Jesenec B 12 5 4 3 21:18 19
8. Čechy p. K. 12 5 2 5 37:34 17
9. Otaslavice B 12 4 2 6 26:32 14
10. Kladky
12 4 2 6 30:38 14
11. Přemyslovice B12 4 2 6 11:23 14
12. Malé Hradisko12 3 1 8 19:35 10
13. Hrubčice
12 1 3 8 20:44 6
14. Brodek u PV B12 2 0 10 15:51 6
15. Želeč
12 1 2 9 17:51 5
Kanonýři: 13 - Křeček David (Kladky),11 Kučera Jakub (Plumlov),9 - Jozek Jakub
(Doloplazy),Kolečkář Petr (Tvorovice),Pinkava
Roman (Skalka 2011)

FC Drahlov
TJ Sokol Protivanov
Okresní přebor dorostu
1:4 (1:0)
1. kolo: Smržice-Dobromilice 4:1, PřemysloviceBranky Protivanova: 48. Volno, Nezamyslice-Plumlov 0:2, VrahoviceKropáč, 65., 80. a 81. Šindel- Němčice 0:0, Protivanov-Pivín 4:1.
ka. Rozhodčí: Kulička – Čás- 1. Němčice
7 5 2 0 37:7 17
tečka, OFS. Sestava Proti- 2. Protivanov 7 5 1 1 31:17 16
vanova: R. Vybíhal – Ženata 3. Vrahovice 8 4 2 2 30:17 14
(46. Blézl, 71. M. Sedlák), J. 4. Plumlov
7 4 1 2 14:10 13
Vybíhal, Dvořák, M. Bílek – T. 5. Nezamyslice 7 4 1 2 15:13 13
Pospíšil, Šindelka, F. Pospíšil, 6. Smržice
7 3 1 3 17:14 10
Nejedlý – Kropáč, R. Sedlák 7. Pivín
7 2 0 5 13:17 6
(77. D. Sedlák). Trenér: Libor 8. Dobromilice 7 1 0 6 11:28 3
Bílek.
9. Přemyslovice 7 0 0 7 7:52 0
Hodnocení trenéra Protivanova Libora Bílka:
„Byl to hodně důležitý zápas.
Hned v druhé až třetí minutě jsme šli sami na brankáře
a nedali jsme. Soupeř hrál do
jednadvacáté minuty, kdy proměnil svou jedinou šanci. Prohrávali jsme 1:0, takto skončil
první poločas. Hned ve 48. minutě Kropáč po nahrávce Františka Pospíšila vyrovnal a od té
chvíle jsme jasně ve všem dominovali. Od 65. minuty to byl
zápas Martina Šindelky. Nejprve po rohovém kopu nohou
dal na 2:1, v 80. dával opět po
rohu hlavou a hned za minutu
dokončil čistý hattrick po akci
Nejedlého, jehož střelu brankář vyrazil. Byl jsem velmi
spokojen s výkonem. Mužstvo
šlapalo a tři body jsou důležité,
abychom se odpoutali od posledních míst tabulky.“

Kanonýři: 13 - Crhák Petr (Němčice),8 Grmela Marek (Protivanov),7 - Petík Daniel
(Vrahovice),Závodský Michal (Vrahovice),

Okresní přebor žáků
11.kolo: Volno-Vyšovice, Pivín-Vrahovice
-výsledek nenahlášen, Kralice-Plumlov 2:0
(1:0),Protivanov-Smržice 14:1, DržoviceBrodek u PV 10:1, Volno-Kostelec, UrčiceDobromilice 3:1.
1. Pivín
9 7 2 0 49:5 23
2. Protivanov 9 7 1 1 57:8 22
3. Dobromilice 8 6 1 1 27:14 19
4. Určice
8 5 1 2 26:15 16
5. Kostelec
9 5 0 4 38:16 15
6. Smržice
9 4 1 4 17:35 13
7. Držovice
9 3 1 5 26:38 10
8. Kralice
10 3 1 6 17:32 10
9. Plumlov
8 2 1 5 13:18 7
10. Vyšovice
8 2 1 5 16:33 7
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV 9 0 0 9 4:59 0
Kanonýři: 12 - Makoš Josef (Pivín),10 Blumenstein Zdeněk (Dobromilice),Hruban
Dominik (Kostelec),9 - Holomek Marek
(Vyšovice)

Lední hokej

5
3

1:1

Prostějovští Jestřábi zdolali Frýdek-Místek a deklasovali Karvinou na jejím ledě
LHK
HC FRÝDEK-MÍSTEK

3:0 1:2

Branky a nahrávky: 3. Novosad (Duba, Kolibár), 26. Černý (Zachar), 26. Novosad,
33. Novosad (Jedlička, Kumstát), 58. Šebek (Černý) – 18. Hrubý, 48. Štubňa (Teper), 53. Kudláček (J. Slovák, Kanko). Vyloučení: 2:3, navíc: Láníček (FM) osobní
trest 10 minut za nesportovní chování. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 967.

Sestava lhK jestřábi
Vydržel
Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes,

Kumstát, Kaluža,
Arnošt

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

Petr Zachar
a Martin Kužílek

Sestava Frýdku-Místku:

Láníček (41. Carbol) – Ovšák, Kudláček, Měkýš, Teper, Krutil, Tomis, Gajda - Štubňa, Hrubý, P. Slovák – Kraft, Rozum,
J. Slovák - J. Sluštík, O. Sluštík, Gogolka – Kanko, Kelner.
Jan Vavrečka a Radim Nečas.

1
6

0:0

SK KARVINÁ
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

0:3

1:3

Branky a nahrávky: 53. Mikšan (Pavliš, Moravec) - 29. Janota (Šebek), 32.
Šebek (Černý), 34. Černý (Šebek), 53. Zachar (Kumstát, Šebek), 56. Kumstát,
59. Kumstát (Černý, Šebek). Rozhodčí: Koliba - Vengřín, Záviský Vyloučení:
5:3 Využití: 0:1 Diváci: 300

SestavA karviné:
Iláš (Smolka) - Javín, Sznapka, Kowalczyk, Krajíček, Zajjac, Vnenk, Krause - Moravec, Mikšan, Miczek, Contratto,
Pavliš, Badžo, Samiec, Blatoň, Rosůlek, Mareček

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

Kumstát, Kaluža
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 9. kole


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
5
4
4
3
3
3
3
3
0

0
1
2
1
2
1
1
1
0
1

0
2
0
0
0
2
1
1
2
2

2
1
3
4
4
3
4
4
4
6

39:29
37:20
29:18
30:33
32:33
28:31
31:32
29:33
23:31
23:41

21
19
16
14
13
13
12
12
11
4

NEUVĚŘITELNÉ: HOKEJISTÉ PO 9 KOLECH VEDOU TABULKU!
„Za odměnu“ si teď dvakrát zahrají proti silnému Havířovu,
nejprve ve středu doma a pak v sobotu venku
Na konci léta oslabeným hokejistům Prostějova
kdekdo prorokoval potíže vůbec postoupit do osmičlenného play off druholigové skupiny Východ.
Teď - po devíti odehraných kolech sezóny 2012/13
- jsou všichni paf z toho, jak neskutečně Jestřábi
válejí. Hned sedm zápasů dovedli do vítězného
konce a po sobotním smetení Karviné na jejím ledě
poměrem 6:1 jsou senzačně v čele tabulky!
Prostějov/son
Trenér úspěšného týmu nejprve zhodnotil mač na severu
Moravy. „Soutěž je vyrovnaná, v podstatě každý může porazit každého doma i venku. A
to se v sobotu ukázalo. Utkání
bylo hlavně v úvodní třetině
vyrovnané, soupeř nám dokonce několikrát ujel do úniku. Naštěstí mužstvo podržel
brankář Adam Vrba a nám se
povedla druhá část, kdy jsme
rozhodli. Na naše góly už domácí nedokázali odpovědět,
vše nakonec dopadlo vysokým
rozdílem. Kluci mě potěšili
zodpovědnějším přístupem a
jedinou inkasovanou brankou,
byť se opět nevyvarovali chyb.
Nebýt výborného Vrby, mohli
jsme dostat mnohem víc gólů,“
nelétal Petr Zachar v oblacích.
Totéž bude nyní vyžadovat od
svých svěřenců. „Pokud hrajeme zodpovědně směrem dozadu a zbytečně nevymýšlíme,
jsme schopni skoro s každým
vést vyrovnaný boj nebo jej
i předčít. Bohužel se stává –
většinou při vyšším vedení - že

Foto: archiv
což je při velmi úzkém kádru
klíčové. Rozhodně však nelze
v tak omezeném počtu zvládnout celou sezónu, i když si
občas vypomůžeme mladíky
na střídavé starty ze Zlína. Situace potřebuje řešení, aby nás
bylo víc,“ řekl prostějovský
lodivod jasně.
Žádné nové posily však LHK
dosud neulovil a okolnosti
možného zapojení kvarteta Ivo

Peštuka, Jiří Paška, Filip Smejkal, Petr Žajgla stále nebyly
dořešeny. Přitom Hanáky čekají dvě přetěžké zápasy s největším favoritem AZ Havířov,
čímž přichází na řadu vložené
dvojkolo s utkáními tabulkových sousedů proti sobě. Jestřábi jsou první a celek ze severu Moravy druhý, tím pádem
se ve středu 24. října od 18.00
hodin hraje na našem zimním

stadiónu první vzájemný mač
a v sobotu 27. října od 17.00
hodin je v Havířově na programu odveta. „Je možné, že
nás velmi kvalitní soupeř vrátí zpátky na zem. V každém
případě se musíme důkladně
připravit a znovu hrát naprosto
zodpovědně s plněním taktických pokynů. Sice se opakuji,
ale takhle to prostě funguje,“
zdůraznil Petr Zachar.

MUŽI LHK SMETLI VENKU KARVINOU VE DRUHÉ PŮLCE UTKÁNÍ
Doslova famózní výsledek přivezli naši hokejisté z ledu

Karviné, tedy jarního finalisty minulého ročníku 2.
ligy mužů Východ. V probíhající sezóně se Baníku
(nový název) až tak nedaří, zatímco Jestřábi nabrali rychlost japonského šinkanzenu. A přesně
dle tohoto rozložení sil to v sobotním večeru na
severu Moravy vypadalo. Po vyrovnané první
polovině střetnutí 9. kola domácí odpadli, naopak
hosté zabrali a protivníka smetli silou tornáda. Za
odměnu senzačně skočili do čela tabulky!
Prostějov/son
Netrvalo ani minutu a tým
HC už mohl vést, kdyby Vrba
nevychytal tutovku Mikšana i
dorážky Miczka. Zanedlouho
hráli Hanáci 1.45 ve dvojnásobném oslabení, ovšem
rovněž tuhle prekérní situaci
přežili znovu díky několika

výtečným zákrokům gólmana. Na druhé straně měl první
příležitost Šebek, jehož blafák v přesilovce zneškodnil
Iláš. Pohledná bitva nadále
pokračovala v rychlém tempu
a během 11. minuty si Pavliš
v sólu vylámal zuby na Vrbovi. Ve 14. se borci LHK marně

na klíčová pasáž duelu, v níž
hostující parta rozhodla o
svém triumfu. Hned v 32. totiž
Černý famózně předložil před
prázdnou klec Šebkovi a za
další dvě minuty znovu Černý
sám přesně zavěsil z mezikruží nad Ilášovu lapačku – 0:3!
Po rychlém získání výraznějšího náskoku Jestřábi polevili,
jenže mezi tyčemi měli mága
Vrbu, který ve zbytku prostřední části nepustil za svá
záda ani jednu z více příležitostí Baníku.
Zoufalý tlak naštvaných Severomoravanů pokračoval též
od začátku poslední třetiny,
ovšem pořád bez efektu. Naopak soupeř hrozil z protiútoků
a byť Černý ani Kryl nepro-

dožadovali trestného střílení
za faul na Šebka, sudí pouze
vylučovali. A při následné
početní výhodě měli blízko
ke skórování Popelka, Černý
i Zachar, leč Iláš odolal. Karvinští následně přečkali také
další dvě oslabení a do kabin
se šlo za bezbrankového stavu.
Po návratu na kluziště se rušné dění poněkud uklidnilo,
hrstka fanoušků v ochozech
dlouhých osm minut neviděla
žádnou vyloženou šanci. Až
v 29. Šebek zpětnou přihrávkou nabil Janotovi a mladík
na střídavé starty ze Zlína se
štěstím dosáhl své premiérové
trefy v prostějovském dresu
– 0:1. Byla tím odstartová-

měnili jasné loženky, v 53.
minutě to přece jen bylo už o
čtyři góly po fantastické akci
Kumstáta, kterou do prázdné
svatyně finalizoval Zachar –
0:4. Za pouhých šestadvacet
vteřin domácí rozdmýchali
pohaslou jiskru naděje přesnou ranou Mikšana na 1:4,
ale na víc jednoduše neměli.
Místo další korekce vyfasovali debakl, když v 56. Kumstát
uspěl několikátou dorážkou
a minutu před koncem týž
obránce zblízka procedil Iláše
po odrazu kotouče od zadního
mantinelu – 1:6!! Jestřábí letka tak na dlouhou cestu domů
vyrážela v povznesené náladě,
navíc euforii znásobila zpráva
o posunu do čela soutěže.

Zdeněk Novosad: Ještě nevím, jestli tady zůstanu
Autor tří středečních gólů LHK proti Frýdku-Místku už
na dopoledním tréninku tušil, že se mu večer bude dařit

Prostějov - Kdyby se prostějovský zimní stadión
v tu chvíli změnil na zámořskou arénu, létaly by
v 33. minutě duelu mezi Jestřáby a frýdeckomísteckým týmem na led čepice. Domácí útočník Zdeněk
Novosad (na archivním snímku) totiž nedlouho po
půlce střetnutí dosáhl brankového hattricku, který
ho dle vlastních slov ani tolik nepřekvapil. Tento fakt
vyplynul z pozápasového rozhovoru, jenž rozpustilý
šoumen poskytl v tradičně uvolněném tónu.

Marek Sonnevend
Jak se vám právě skončené utkání jevilo?
„My jsme věděli o dobrých
výsledcích soupeře ze začátku sezony, navíc jsme Frýdek
dvakrát potkali v přípravě.
Tady nás potrápili a venku to
kam za hokejem....
bylo jasné, ale celkově se dá
10. kolo, středa 24. října, 18.00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov – HC říct, že rozhodně nemají špatAZ Havířov 2010 (18.00 hodin), HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek, ný mančaft. Proto jsme počí-

VHK Vsetín – HC Slezan Opava, HC Baník Karviná – HC Nový Jičín,
HC RT Torax Poruba – HC Bobři Valašské Meziříčí
11. kolo, sobota 27. října, 17.00 hodin: HC AZ Havířov 2010 - LHK
Jestřábi Prostějov (17.00 hodin), HC Frýdek-Místek - HC Zubr Přerov,
HC Slezan Opava - VHK Vsetín, HC Nový Jičín - HC Baník Karviná,
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT Torax Poruba

hráči přestanou plnit pokyny,
místo toho začnou dělat blbosti a zbytečně tím soupeře staví na nohy. Pořád je nabádám
k tomu, aby ze zodpovědnosti
neslevovali. Jakmile to dodržují a daří se jednomu nebo
druhému brankáři, vítězíme.
V opačném případě můžeme
rychle spadnout ve vyrovnané
tabulce dolů,“ rozebíral Zachar
možnosti dalšího vývoje.
Každopádně pro veřejnost
je průběžné vedení Jestřábů
šokem. Vždyť už během léta
opustila kádr řada hráčských
opor a navíc dlouhodobě nehrají čtyři stabilní plejeři na
hostování z Olomouce. Přesto
omlazený mančaft až na výjimky drtí konkurenci, za sebou nechává movitý Havířov
i silný Přerov a před čtvrtou
pozicí už si vybudoval sedmibodový náskok! „Určitě jsem
příjemně překvapený, jak jsme
úvodní měsíc soutěže zvládli. Zatím nám dobře šlapou
všechny tři pětky, skvěle se
daří druhé formaci a mužstvu
se vyhýbají četnější zranění,

tali s vyrovnaným zápasem a
doma chtěli samozřejmě vyhrát. Což se nakonec povedlo.
Ve druhé třetině jsme tam nasázeli nějaké góly, měli i trochu štěstí a vítězství je naše.“
Po prostřední části jste
vedli 4:1, v poslední
však nechali protivníka téměř
vyrovnat. Čím si to vysvětlujete?

„Trochu jsme polevili a udělali nějaké chyby. Takový je ale
hokej, chybovat v něm je normální. Většinu předchozích
utkání jsme soupeře ve třetí
třetině přehrávali a dneska to
bylo naopak, náš výkon šel
dolů. Hlavní je, že jsme i tak
dokázali vyhrát. Máme další
tři body, což byl náš cíl.“
Vnímáte, že jste už
poněkolikáté v sezoně vsítili branku při power
play soupeře?
„Vím o tom. Tyhle situace za
nás většinou hrají ti tři nazdárci
z modré lajny, Šeba s Benálem a Zachym (trojice Patrik
Šebek, Michal Černý a David
Zachar – pozn. redakce). A speciálně dva prvně jmenovaní už
během hry bez brankáře letos
dali snad tři nebo čtyři góly.

Jsou to takoví specialisté, asi
jakmile všichni odejdeme po
tréninku z ledu, tak to nacvičují.“ (smích)
Jak se zrodil váš
dnešní hattrick?
„V každé sezoně mám pár zápasů, kdy se mi takhle daří a
dám víc gólů než žádný. (opět
se směje) Prostě to tentokrát
vyšlo. Už dopoledne na tréninku nám to s klukama docela
šlo a cítil jsem, že by mi večer
mohlo do brány něco napadat.
Navíc se mi proti Frýdku většinou daří, jde o mého oblíbeného soupeře. Takže jsem vlastně
s hattrickem počítal.“ (další
porce smíchu)
Máte už jasno v tom,
zda v LHK zůstanete
celý ročník, nebo odejdete
jinam?

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

„Mám smlouvu do 31. října
a s panem Tomigou jsme si
řekli, že moje další případné
působení zde rozsekneme do
konce příštího týdne. Zatím
je všechno otevřené, uvidíme.
V Prostějově se mi každopádně líbí a vždycky líbilo.“

Box
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Haná si z Hluboček přivezla bod

Hlubočky/ol - V jedenáctém
kole skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS nastoupili Hanáci na rozměklém
hřišti FK Hlubočky.
Domácí se do hostí pustili bez
respektu a už v 8. minutě vedli
1:0. Frýdek dostal přihrávku
do pokutového území a podél
vyběhnuvšího brankářského
nestora Krče otevřel skóre zápasu. O dvě minuty později
vykopával hostující Vyskočil
míč, který směřoval do branky.

Hanáci byli jako v Jiříkově vidění a pomalu si zvykali na těžký terén lesního hřiště. I když
celý zápas svítilo slunce, tak na
fotbalovou plochu nezasvítil
ani paprsek, protože všechno
zachytily okolní hvozdy. Další
šanci měli hráči Hluboček ve
26. minutě, ale střela Stloukala
šla vedle Krčovy branky. Ještě
minutu před přestávkou se domácí Frýdek dostal s míčem do
vápna a ze dvou metrů zbrkle
přestřelil.

DAN MATUŠKA - FK Hlubočky:
„Zasloužená remíza. Vůbec se mi náš dnešní špatný zápas nelíbil.
Máme dva hráče zraněné, dva v práci a hráli tři dorostenci...“

DANIEL KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Prvních patnáct minut jako bychom dnes na hřišti neexistovali.
Soupeř si na naší polovině dělal, co chtěl a naštěstí z tohoto tlaku
vstřelil pouze jeden gól. Po zbytek prvního poločasu se hra vyrovnala. Druhou půli jsme začali soupeře přehrávat, byli mírně lepší,
ale paradoxně po neodpískané stoprocentní penaltě v náš prospěch,
jinak solidně pískajícím sudím, jsme ze standartní situace inkasovali na 0:2. Naštěstí jsme ihned snížili a pár minut před koncem poté
zaslouženě vyrovnali. Remíza je asi, vzhledem k průběhu utkání,
zasloužená.“

Krčové v akci
Hlubočky, Prostějov/ol - V mužstvu Hané nastoupili na různých
postech otec a syn Krčovi. V
brance chytal otec Vladimír, který za necelé dva měsíce oslaví
„Abrahámoviny“ - 50 let! „Na
jeho výkonu to nebylo vůbec
znát. Je vidět, že se stále udržuje,
trénuje a je připraven kdykoliv zaskočit do brány. Také dneska měl
několik spolehlivých zákroků a

má svůj podíl na tom, že vezeme
z Hluboček velmi důležitý bod,“
poznamenal na jeho adresu trenér
Daniel Kolář.
Syn Tomáš, slavící za týden svoji
„dvacítku“ hraje na místě krajního
obránce a jeho sprinty s útočníky,
hra muže proti muži, dlouhé odkopy a zejména hra hlavou udivuje
při tak mladém věku. Jen houšť
takových Krčů....

Otec se synem. Táta Vladimír si i v padesáti troufnul na chytání v I.A
třídě, jeho následovník Tomáš má jako odchovanec 1.SK nesporné
kvality i na to, aby hrál vyšší soutěž.
Foto: Zdeněk Pěnička

FK Hlubočky
TJ Haná Prostějov

2:2
(1:0)

Branky: 8. Frýdek, 64. Henkl - 65. Martin Kolář, 86. Zatloukal. Rozhodčí: Vachutka - Přikryl, Tomášek. Žluté karty:
Henkl - Tomáš Krč, Mašík, Chum, Strouhal, Martin Kolář,
Zbožínek. Diváků: 100

Sestava Hané:
Vladimír Krč - Martin Kolář, Zbožínek, Tomáš Krč, Chum
- Vyskočil, Mašík,Krupička (79. Studený),Varga - Zatloukal,
Strouhal (90.+1. Daniel Kolář)
Hrající trenér: Daniel Kolář

Druhou půli jako by proti hráčům Hluboček nastoupilo jiné
mužstvo. I když byli Hanáci
výrazně oslabeni, pro nemoc
a kvůli práci chyběli v kádru
Pastyřík, Trnavský, Světlík,
Kolkop a Šindler, dokázali
ve druhém poločase domácí
přehrát.
V 56. minutě byl blízko snížení Strouhal, ale nastřelil pouze
břevno Kolářovy branky. V
64. minutě rozhodčí odpustil
domácím pokutový kop za
sražení Chuma ve vápně

a z následného trestného
kopu hlavičkoval Henkl do
Krčovy svatyně. Z protiútoku dokázali Hanáci kontrovat. Centr Krupičky poslal
hlavou do branky Martin
Kolář - 2:1. Po této brance
hosté sevřeli domácí hráče
na jejich polovině a v 86.
minutě se jim po závaru ve
vápně podařilo gólem Zatloukala vyrovnat - 2:2. A
tak si vezou po boji ve druhém poločase do Prostějova
zasloužený bod.

Mistrovství ČR v karambolovém

kulečníku v režii favorita
pokračování ze strany 17 a jen těsně nebyl překonán český rekord generálního průměru
V utkání o třetí místo zvítězil jednoho hráče, který stále drží
Janis Ziogas z Jablonce. V pro- Marek Faus a jeho hodnota je
stějovském mistrovství byl pře- 88,00. Z prostějovských hráčů
konán český rekord generálního se nejlépe umístil Jiří Nenál na
průměru mistrovství ČR 21,36 osmém místě.

Celkové pořadí hráčů v turnaji:
1.

Faus Marek

SC Billard Centrum Praha

2.

Böhm Pavel

AKK Brno

3.

Ziogas Janis

TJ Bižuterie Jablonec n/N

4.

Bača Adam

TJ Sokol Žižkov

5.

Ráček Milan

Jednotlivci ČMBS

6.

Kozák Adam

SK policie Sever Ústí n. L.

7.

Ocásek Jiří

Billard Club Ponětovice

8.

Nenál Jiří

TJ Kulečník Prostějov

Eskáčko se oklepalo a s Otaslavicemi neztratilo
Domácí rozhodli až po přestávce, konec dohráli bez gólmana
v posledních dvaceti minutách. dovatelům na osm a devět bodů,
Ondřej Dostál obešel obránce i Otaslavice jsou sedmé. Ovšem jen
6:1
1.SK Prostějov „B“
gólmana, Kvapil z dálky překvapil bod ztrácejí na páté Určice „B“ a
TJ Sokol Otaslavice

(2:1)

Branky: 16. Jodl, 32. a 53. Pořízka z penalty, 71. Dostál, 82.
Kvapil, 87. Ovčáček – 35. Hrazdíra
Rozhodčí: Duda – Procházka, Pechová

Sestava 1.SK „B“:
Kofroň – Kvapil, Olejník (72. Komárek), Lakomý, Sedláček –
Jodl (55. Ovčáček), Pořízka, Gryglák, Ballek – Zelina, Dostál.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava 1.SK „B“:
Král – Rieger, Vogl, Kaplánek (75. Langer), Rusó – Štefek,
Koudela, Hrazdíra, Gerneš – Kaláb, Drmola.
Trenér: Michal Štefka

Prostějov/jim – Stoprocentní
domácí bilance 1.SK Prostějov
„B“ trvá i nadále. Šestým mužstvem v pořadí, které pokusilo v Prostějove bodovat, bylo
příjemné osvěžení letošního
ročníku okresního přeboru z
Otaslavic, z půdy lídra soutěže si
ale za sympatickou hru a snahu
o ofenzivní podívanou odvezlo
debakl.
Domácí nastoupili do utkání s

vědomím, že předešlý zápas s Výšovicemi se jim vůbec nepodařil, a
proti Otaslavicím začali brzy skládat reparát. Již po čtvrthodině se k
tyči trefil Jodl, druhou branku přidal z penalty Pořízka. Hosté však
velice rychle zásluhou Hrazdíry
snížili a po úvodní půli nebylo o
ničem rozhodnuto. Velice brzy po
pauze a Ballekově centru zvýšil
na 3:1 rybičkou opět Pořízka definitivní rozuzlení pak nastalo až

brankáře, Ovčáček zakončoval do
prázdné brány.
1.SK se touto výhrou díky remíze
Čechovic „B“ a porážce Hvozdu
opět vzdálil největším pronásle-

jejich devětadvacet nastřílených
branek je páté nejvyšší číslo v soutěži. Ve 12. kole hostí Otaslavice v
neděli od půl třetí Držovice, 1.SK
„B“ nastoupí ve stejný čas na pro-

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: Rosice – 1.SK Prostějov (neděle 28.10., 14.30,
rozhodčí K. Hájek – Kůrka, Nováček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
12. kolo: Kralice – Šternberk (sobota 27.10., 14.30,
Kašpar – Kopecký, Juřátek), Konice – Určice (neděle
28.10., 14.30, Svozil – Motal, Vičar).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
12. kolo: Štíty – Konice „B“ (sobota 27.10., 14.30, Kreif
– Šebesta, Ondrouch).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 27. října, 14.30: Haná Prostějov – Kojetín (Samek – Malaník, Šťastný), Klenovice na Hané
– Bohuňovice (Zavřel – Oulehla, Sigmund), Plumlov –
Náměšť na Hané, Čechovice – Dub nad Moravou (neděle 28.10., 14.30, Motlíček – Zemánek, Lepka).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 28. října, 14.30: Nezamyslice – Beňov
(sobota 27.10., 14.30, Pumprla – Menšík, I. Antoníček),
Pivín – Mostkovice (Koláček – Baďura, Krutovský),
Lipová – Všechovice (Vojáček – Valouch, I. Antoníček),
Kostelec na Hané – Jesenec (sobota 27.10., 14.30, Kadaník – K. Pospíšil, Vachutka), Tovačov – Vrchoslavice
(Lasovský – Milar, Majer).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo: Protivanov – Chválkovice (neděle 28.10., 14.30,
Tomášek – Bartůněk, Jelínek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (neděle 28.10., 10.15,
Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (sobota 27.10., 10.15,
Páral – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (sobota 27.10., 12.30,
Ol KFS – Páral, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
12. kolo: Nemilany – Konice (sobota 27.10., 14.00, P.
Pospíšil), Šternberk – Čechovice (sobota 27.10., 10.00,
Žvátora).

MALÁ KOPANÁ v číslech...
Výsledky a tabulky soutěží na Prostějovska
2. okresní liga mužů 2012/13
Třetí kolo – hřiště Vrbátky: FC LadziMil Čehovice – FK Vrbátky 0:2, SK Kobra Kobeřice – Čehovice
4:1, DD Sport Dubany B – Vrbátky 5:2, DD Dubany B – Kobeřice 3:1. Rozhodčí: Zatloukal. Hřiště Víceměřice: 1.FC Betis Prostějov – Mexico Víceměřice 7:5, Víceměřice – 1.FC Laškov 6:4, Betis PV – SK
Dřevnovice 3:4, Dřevnovice – Laškov 2:5. Rozhodčí: Krátký.
1. DD Dubany B
5
0
1
26:10
15
2. Dřevnovice
4
1
1
23:17
13
3. Laškov
4
0
2
23:16
12
4. Víceměřice
3
0
3
29:25
9
5. Kobeřice
2
1
3
20:20
7
6. Vrbátky
2
1
3
15:21
7
7. Betis PV
2
0
4
17:30
6
8. Čehovice
0
1
5
8:22
1
3. okresní liga mužů 2012/13
Třetí kolo – hřiště Čehovice: FC Zavadilka Prostějov - FC LadziMil Čehovice B 1:0, 1.FC Betis Prostějov B - FC Semos Juniors Hluchov 2:4, J. Hluchov – Zavadilka PV 5:0, Betis PV B – Čehovice B 2:1.
Rozhodčí: Čuba. Hřiště Smržice: MK Medvědi Prostějov - KMK Katastrofa Prostějov 2:9, Medvědi
PV – KRS Abrahám Prostějov 1:10, Béci Smržice – Katastrofa PV 1:7, Smržice – Abrahám PV 3:5.
Rozhodčí: Lízna.
1. Katastrofa PV
6
0
0
31:7
18
2. Abrahám PV
4
0
2
30:11
12
3. J. Hluchov
4
0
2
20:11
12
4. Zavadilka PV
4
0
2
17:16
12
5. Smržice
3
0
3
17:18
9
6. Medvědi PV
1
1
4
12:35
4
7. Betis PV B
1
0
5
9:28
3
8. Čehovice B
0
1
5
7:17
1

DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK PROSTĚJOV „B“
„K Výšovicím bych se již nechtěl vracet, vyříkané to máme. Dneska to
bylo naprosto jiné. Otaslavice s námi chtěly hrát otevřený fotbal, zpočátku nás velmi vysoko napadaly. Soupeř hrál, na co měl. Postupem
času jsme byli jednoznačně lepší a druhý poločas jsme minimálně další čtyři branky nedali. Ballek netrefil prázdnou bránu, Drahoš Zelina
nedal dvě tutovky, Pořízka trefil tyčku. Z tohoto pohledu si myslím,
že to bylo nejlepší utkání, které jsme zatím odehráli. Tlačili jsme se do
zakončení, dostávali jsme se do šancí a klidně to mohlo skončit 10:4.“

MICHAL ŠTEFKA – TJ SOKOL OTASLAVICE:
„Věděli jsme, že poslední dva zápasy se klukům z 1.SK moc nevyvedli. Oni ale trénují čtyřikrát týdně a my se sejdeme dvakrát.
Trénink je nejdůležitější. Vše hráli na jeden dotek, ale kousali jsme.
Řekl jsem klukům, že můžeme uspět jedině tehdy, budeme-li mít
velké štěstí, dáme své gólovky. Jenže my jsme udělali velké chyby,
gólovky jsme nedali. Poločas byl 2:1 a dalo se hrát. Kdyby se kluci
domluvili, tak šel náš nejlepší střelec Míša Kaláb sám a dal by na 2:2.
Okolnosti ale nehrály tomu, abychom uspěli. Kdyby to skončilo 8:5,
byl bych šťastnější. Měli dvanáct střel a dali šest branek, my jsme
měli osm šancí a dali jsme jednu.“

Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

!!!

SPORTOVNÍ DĚNÍ
SLEDUJTE TAKÉ
NA WEBU
WWW.VECERNIKPV.CZ

!!!

Frýdek-Místek přemožen, ale s komplikacemi
Jestřábi vedli nad papírově slabším protivníkem už 4:1, definitivně však rozhodli až při hostující power play
Další utkání s dost nerovnoměrným vývojem mají za sebou prostějovští hokejisté. V 8.
kole 2. ligy mužů Východ měli
s Frýdkem-Místkem zpočátku
problémy, poté jej suverénně
přehrávali a následně se strachovali o tříbodový zisk. Ten
nakonec urvali díky tomu, že
neinkasovali vyrovnávací gól
na 4:4 a naopak sami pečetili do
opuštěné klece.

Hanáci hráli poprvé během letošní sezony doma ve všední den
a středeční podvečer nečekal na
vedoucí trefu dlouho. Už ve 3. minutě sudí nepískli zakázané uvolnění, zaskočené hosty obral o puk
Duba, přihrál volnému Novosadovi a ten zblízka zavěsil pod víko
– 1:0. Poté byli o něco aktivnější
Severomoravané, jenže Vydržel
odvrátil několik jejich pokusů.
Na druhé straně zahodil v 10. slibnou šanci Handl, totéž předvedl o
chvíli později Kanko. Oboustranně průměrné střetnutí oživila 18.
minuta, kdy Hrubý lišácky objel

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
12. kolo: Nemilany – Konice (sobota 27.10., 12.00, P.
Pospíšil).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
12. kolo: Brodek u Přerova – Určice (neděle 28.10., 14.30,
Knop), Kostelec na Hané - Lipník (neděle 28.10., 11.00,
Dokoupil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 28. října, 14.30: Čechovice „B“ – Zdětín
(sobota 27.10., 14.30), Otaslavice - Držovice, Smržice –
Kralice „B“ (sobota 27.10., 14.30, Bedihošť), Přemyslovice – Hvozd, Brodek u Prostějova – Olšany, Vrahovice
– Otinoves (sobota 27.10., 14.30), Haná Prostějov „B“
– 1.SK Prostějov „B“, Výšovice – Určice „B“.
III. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 28. října, 14.30: Dobromilice – Zdětín
„B“, Horní Štěpánov – Němčice nad Hanou, Pavlovice –
Vícov, Tištín – Bedihošť, Nezamyslice „B“ – Ivaň (neděle
28.10., 10.00), Pivín „B“ – Kostelec na Hané „B“ (sobota
27.10, 14.30), Brodek u Konice – Ptení, Vrahovice „B“ –
Mostkovice „B“.
IV. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 28. října, 14.30: Biskupice volno, Protivanov „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 27.10.,
14.30), Jesenec „B“ – Hrubčice, Přemyslovice „B“ –
Skalka (neděle 28.10., 10.30), Otaslavice „B“ – Tvorovice
(sobota 27.10., 14.30), Kladky – Malé Hradisko, Želeč –
Plumlov „B“, Čechy pod Kosířem – Doloplazy (sobota
27.10., 14.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
3. kolo: Protivanov – Plumlov (neděle 28.10., 11.00), Nezamyslice – Smržice (sobota 27.10, 11.30), Pivín – Němčice (neděle 28.10., 12.00), Přemyslovice - Dobromilice
(sobota 27.10., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA
„B“:
10. kolo: Kostelec na Hané – Hovorany (neděle 28.10.,
14.30, Řezníček – Ol KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
12. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Lažany (sobota 27.10.,
12.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

zezadu bránu a rychlým výpadem
k tyči zaskočil Vydržela – 1:1.
Zkraje prostřední části se nic
převratného nedělo, jenže šlo o
klid před bouří. Ta se strhla v 26.,
přičemž tuhle minutu provázely
hned dva údery gólového blesku.
Nejprve Zacharův individuální
průnik zakončený do tyče pohotově doklepl Černý – 2:1. A
osmadvacet sekund nato Novosad
v oslabení přelstil celou obranu
HC včetně Láníčka – 3:1! Strhující pasáž vzápětí přiživily tutovky
Zachara, Kanka i Stráněla, leč neproměněné. Po zlomu střetnutí do

druhé poloviny se do hlavní role
znovu obsadil výborný Novosad.
Jedna jeho teč prošla těsně vedle,
druhá v 33. již zamířila mezi tyče
a hattrick byl na světě – 4:1. Navíc měl vyhlášený smíšek na holi
dokonce svůj čtvrtý zásah, ovšem
tentokrát neuspěl.
Každopádně domácí šli do poslední třetiny s komfortním náskokem
tří branek, tudíž se zdálo být rozhodnuto. Chyba lávky! Na konci
48. minuty si Štubňa vzal příklad
ze svého parťáka, stejně jako
Hrubý zkusil po objetí svatyně
zezadu zasunout kotouč k tyči a

na Vydržela to zase platilo – 4:2.
Drama ze závěru zdánlivě jasného
souboje pak udělal v 53. Kudláček
nenápadnou, ale za mnoha těly
dobře skrytou i přesnou ranou
– 4:3!. Povzbuzeni nečekaným
dotažením manka hosté dál tlačili
a při dvou nebezpečných střelách
je moc nedělilo od šokujícího vyrovnání. Vše ve prospěch favorita
rozetnul až Šebek, který při power
play soupeře převzal nahrávku od
Černého a z půlky kluziště neomylně trefil opuštěnou klec – 5:3!
V čase 57.46 si tedy celá jestřábí
letka mohla mohutně oddechnout.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Nyní máte

možnost

TEL.:

INZEROVAT I NA WEBU

733 325 041

Očima trenérů
Petr Zachar (LHK Jestřábi Prostějov):

„Byli jsme lepším mužstvem, ale ve třetí třetině bohužel znova doplatili na
nedisciplinovanost. Kluci začali opět zbytečně vymýšlet, udělali několik chyb v
obranném pásmu a hosté trestali. Navzdory těmto komplikacím jsme však zápas
nakonec dotáhli k zaslouženému vítězství. Zvraty k hokeji patří, tak jako jsme my
vyhráli druhou část 3:0, mohl stejně ovládnout poslední třetinu Frýdek. Málem
jsme mu to dovolili vlastní laxností, která soupeře postavila zpátky na nohy a my
jsme na ni skoro doplatili. Obrana nám chvílemi stále hoří, špatně pokrýváme
protihráče, nepracujeme dostatečně ve vlastním předbrankovém prostoru a
tentokrát ani moc dobře nezachytal Lukáš Vydržel. Hlavně je potřeba myslet na
to, že utkání se hraje celých šedesát minut a ne méně. Nejen z dneška se musíme
poučit, byť máme po osmi kolech šest vítězství. A s tím jsem pochopitelně velmi
spokojen. Jen by kluci měli bojovat naplno pořád, nikoliv pouze za vyrovnaného
průběhu. Jakmile víc vedeme, lehce ztrácejí herní zodpovědnost.“

Jan Vavrečka (HC Frýdek-Místek):
„Prvních dvacet minut bylo z naší strany dobrých, ve druhé dvacítce jsme však
bohužel soupeři sami nahráli na dvě branky. Což nás psychicky trochu zlomilo.
Do poslední části jsme pak poslali všechny hráče ze soupisky včetně druhého
gólmana, domácí polevili a nám se dvěma trefami povedlo dotáhnout na 4:3.
Závěr mohl být hodně dramatický, jenže Prostějov měl o něco víc štěstí než my.
Tím nechci znehodnocovat jeho vítězství, ale takhle to v hokeji chodí. Nám se
skvěle povedl vstup do sezóny a rychle jsme nasbírali hodně bodů, teď naopak
přišla už třetí porážka za sebou. Protivníci k nám nyní přistupují úplně jinak
než v úvodních kolech, dávají si mnohem větší pozor. Kluci navíc ustoupili od
disciplinovaného hokeje, který předtím předváděli a k němuž se musí opět vrátit.“

Basketbal
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To už je tragické... Basketbalisté Prostějova padli i v Opavě a jsou na chvostu tabulky

76 BK OPAVA

69 BK PROSTĚJOV
35:35

čtvrtiny: 17:9, 18:26, 21:18, 20:16
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

40/21:33/15
23/6:24/6
19/16:28/21
43:27

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

16:11
21:21
6:14
20:15

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

Sestava a body Prostějova:
Duufault 17
Brrat
Bra
atčeenkkovv 11
atče
V nt
Ve
ntaa 11
1
Bohačí
čk9
Kohout 9
Pandula 4

Pouze dvakrát v historii měli po pěti kolech Mattoni
NBL basketbalisté Prostějova záporný poměr vítězství a porážek. V sezonách 2005-2006 a 20062007 uspěli na začátku soutěže ve dvou případech.
Pokaždé ale hned na startu ligy narazili na nymburského šampiona, se kterým se nevyhrává...
Prostějov/lv

Maarkko 2
Mark
Práš
ášili 2
áš
Sllez
ezák
ák 2
Švrdlíík 2
Poláášeek 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava opavy:
Blažek 28, Šiřina 20, Dihel 15, Tóth 9, Dokoupil 3, Miklósik 1, Kvapil 0,
Strnisko 0, Ihring 0, Vaňák 0

koše Mattoni nbl v číslech:
5. KOLO: Ostrava - USK Praha 65:52 (14:14, 31:22, 43:43) Nejvíce bodů:
Ames 15, Číž 14, Jurečka 11 - Mareš 16, Meno 15, Votroubek 11. Rozhodčí: Paulík,
Matějek, Kapl. Trestné hody: 9/5 - 18/13. Fauly: 22:16. Trojky: 10:5. * Ústí nad Labem - Nymburk 73:88 (19:24, 33:48, 46:69) ejvíce bodů: Hrubý 15, Gavin 13, Horák 12, Reese 11, Krakovič
10 - Abrams a Taylor po 14, Palyza 13, Naymick 11. Rozhodčí: Viklický, Kučerová, Baudyš. Trestné
hody: 30/19 - 16/11. Fauly: 17:27. Trojky: 4:9. Diváci: 950. Nejlepší hráč utkání: Hrubý (Ústí). *
Opava - Prostějov 76:69 (17:9, 35:35, 56:53) Nejvíce bodů: Blažek 28, Šiřina 20, Dihel 15 - Dufault
17, Benta a Bradčenkov po 11. Rozhodčí: Dolinek, Holubek, Večeřa. Trestné hody: 19/16 - 28/21.
Trojky: 6:6. Fauly: 21:21. Nejlepší hráč: Dihel (Opava). Diváci: 400. * Děčín - Kolín 100:101 (25:23,
51:56, 76:85) Nejvíce bodů: Pope 26, Sedmák 25, Stria 19 - Bolds 26, Machač 20, Zuzák 16. Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Jeřáb. Trestné hody: 22/15 - 13/8. Fauly: 18:22. Trojky: 19:5. * Levice Chomutov 85:73 (18:24, 40:29, 67:47) Nejvíce bodů: Kemp 20, Nuhanovič 15, Simmons 11 - Staněk
19, Bosák 13, Glover 10. Rozhodčí: Kučera, Kurz, Nejezchleb. Trestné hody: 18/12 - 16/13. Fauly:
22:20. Trojky: 5:8 * Jindřichův Hradec - Svitavy 76:89 (22:18, 43:45, 62:64) Nejvíce bodů: Pavlík
21, Tomanec 18 - Deloach 22, Mrož 15, Sedlák 11. Rozhodčí: Hošek, Baloun, Kec. Trestné hody:
27/19 - 36/23. Fauly: 30:26. Trojky: 5:6.
6. kolo: Nymburk - Děčín 72:65 (22:16, 38:40, 55:53) Nejvíce bodů: P. Benda 17, Nečas 13, Abrams 12,
Pavkovič 11, Taylor 10 - Pope 20,Alič 13, Soukup 8. Rozhodčí: Hruša, S. Kučera, T. Benda. Trestné hody:
29/23 - 15/7. Fauly: 21:28. Trojky: 7:4. * USK Praha - Ústí nad Labem 67:56 (15:15, 36:33, 52:50) *
USK Praha - Ústí nad Labem 67:56 (15:15, 36:33, 52:50) Nejvíce bodů: Meno 20, Vocetka 18, Votroubek 10 - Reese 15, Horák 13. Rozhodčí: Lukeš, Znamínko, Baloun. Trestné hody: 21/14 - 19/12. Fauly:
19:19. Trojky: 3:2. * Kolín - Levice 90:81 (22:19, 47:45, 62:70) * Nejvíce bodů: Bolds 23, Machač 16,
Field 14, Zuzák 12, Gonzalez 10 - Gottseling 19, Kemp 18, Nuhanovič 11. Rozhodčí: Macela, Holubek,
Linhart. Trestné hody: 42/33 - 22/17. Fauly: 20:29. Trojky: 3:6. * Jindřichův Hradec - Ostrava 70:85
(13:17, 33:37, 48:62) Nejvíce bodů: Tomanec 24, Pavlík 18 - Ames 20, Číž 17, Jurečka 12, Pelikán 11.
Rozhodčí: Paulík, Kurz, Jeřáb. Trestné hody: 20/13 - 26/18. b22:21. Trojky: 5:9. * Svitavy - Pardubice
97:85 (23:18, 52:40, 77:61) Nejvíce bodů: Mróz 16, DeLoach 15, Sedlák 14, Miloš 13, Teplý a Harčár po
10 - Žabas 23, Muirhead 20, Pospíšil 16. Rozhodčí: Matějek, Kapl, Večeřa. Trestné hody: 37/27 - 29/18.
Fauly: 28:27. Trojky: 10:5. * Chomutov - Opava 82:72 (18:12, 40:26, 63:48) Nejvíce bodů: Bosák 23,
Glover 18, Hanzlík 12 - Blažek 15, Strnisko a Ihring po 10. Rozhodčí: Vondráček, Hošek, Kec. Trestné
hody: 31/23 - 22/16. Fauly: 22:26. Trojky: 5:4. * BK Prostějov volný los

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 6. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

6
6
6
6
5
6
4
5
6
5
4
5
6

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

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

526:415
465:417
512:498
453:440
410:387
474:503
334:311
368:379
477:517
383:439
351:345
377:391
423:511

12
11
10
10
8
8
7
7
7
7
6
6
6

KAM PŘÍŠTĚ
7. kolo, středa 24. října, 18.00 hodin: NH Ostrava - Tuři Svitavy (17:30),
SLUNETA Ústí nad Labem - Lions J. Hradec, BK Děčín - USK Praha, Astrum Levice - ČEZ Basketball Nymburk, BK Opava - BC Kolín, BK JIP
Pardubice - BK Prostějov, Levharti Chomutov volný los
8. kolo, sobota 27. října,18:00 hodin: Tuři Svitavy - BK Prostějov, Levharti
Chomutov - BK JIP Pardubice (17:00), BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 26.10., 18:00), USK Praha - Astrum Levice (17:30), Lions J. Hradec - BK Děčín (20:30), NH Ostrava - SLUNETA Ústí nad Labem (17:30),
BC Kolín volný los

BASKETBAL:

ORLI ZAŽÍVAJÍ NEJHORŠÍ
VSTUP DO SEZONY V HISTORII

SOBOTA 27. 10.
NEDĚLE 28. 10.

13:00
10:00

EXTRALIGA KADETŮ – 6. A 7. KOLO

BK BCM PROSTĚJOV
PROTON ZLÍN

& BK BCM PROSTĚJOV
JBC BRNO

Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějov/red - Během uplynulého týdne vstoupily do soutěží dva poslední týmy, nejmladší minižáci a minižačky U11 a to vzájemným derby.
Dařilo se ženám, juniorům a mladším žačkám, naopak kadetky neuspěly
na horké půdě v Brně ani proti Valosunu ani proti BK Brno.Starší žáci
vezou body pouze z Kyjova.
OP nejmladší minižáci „U11“
BK Prostějov (chlapci) - TJ OP Prostějov (dívky) 101:12 a 68:20
Souboj nejmladších kategorií rozhodli ve svůj prospěch chlapci.
oblastní přebor ženy:
Slavoj Bruntál - TJ OP Prostějov 36:49 (6:17, 23:24, 30:34)
Jak napovídá konečný výsledek, utkání nebylo přehlídkou krásných
útočných akcí a úspěšné střelby. S výjimkou druhé čtvrtiny naštěstí fungovala obrana, protože udržet skóre soupeře na čísle 36 je docela unikát-

„Začátek nám opravdu nevyšel.
Není to příjemná situace.
Pochopitelně nás to netěší. Celý
tým pracuje na tom, abychom
zase začali vyhrávat. Doufám, že
nám pomůže týdenní pauza mezi
5. a 7. kolem, kdy jsme měli volný
los a mohli se věnovat tréninku,“
uvedl generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich.
Hanácký klub po odchodu
řady opor poskládal nový tým,
ve kterém je řada kvalitních
hráčů. Ti však zatím bývalé
lídry nedokázali úplně nahradit.
Například pod košem se
nepodařilo zacelit mezeru po
Nicholsonovi.
„Prostějov měl vždy k dispozici
velký rozpočet a ta doba je
minulostí. Musí se šetřit, což se v
kvalitě kádru logicky projevuje.
Nemáme hráče typu Landryho,
Lawrenceho, Petersona nebo
Smitha. To je třeba mít na paměti,“
říká trenér Zbyněk Choleva.

Předností nového mužstva
měla být především agresivita
a rychlost. Ve většině zápasů
se však ukázalo, že taková hra
přináší zvýšený počet chyb a
mužstvu se nedaří reagovat na
průběh utkání.
„Často je to taková bezhlavá
divočina. Není možné hrát rychle,
když se nedaří. V takových
situacích se musíme zklidnit a
zahrát postupný útok zakončený
signálem. Na tom pracujeme v
tréninku,“ tvrdí Choleva.
Dalším problémem obměněného
výběru Orlů je nedostatek
komunikace na palubovce a
nezkušenost některých hráčů.
„Není možné, abychom si na hřišti
na sebe nezavolali. Tak se nedá hrát
basketbal,“ uvědomuje si kouč
týmu, který zatím není spokojený
ani s řešením některých situací
ze strany mladých basketbalistů.
„Chybí jim předvídavost. Musí
se naučit číst hru. Jinak budou
neustále krok pozadu.“

Začátky ligových ročníků Prostějova
2004/05

4:1 (porážka s Nymburkem)

po základní části 2. místo 16/6,

celkově 3. místo

2005/06

2:3 (porážky s USK,
Nymburkem a Děčínem)

po základní části 2. místo 17/5,

celkově 3. místo

2006/07

2:3 (porážky s Nymburkem,
Pardubicemi, USK)

po základní části 3. místo 30/14,

celkově 2. místo

2007/08

3:2 (porážky s Novým
Jičínem, Nymburkem)

po základní části 3. místo 31/13,

celkově 3. místo

2008/09

4:0

po základní části 4. místo 21/19,

celkově 3. místo*

2009/10

5:0

po základní části 3. místo 35/9,

celkově 2. místo

2010/11

3:1 (porážka s Pardubicemi)

po základní části 1. místo 17/3,

celkově 2. místo*

2011/12

5:0

po základní části 2. místo 21/5,

celkově 2. místo

poznámka: ligu hrálo 11 týmů a Prostějov měl v úvodních pěti kolech volno
Po krátké pauze čeká Prostějov
v dalším kole tým Pardubic.
Východočeši v posledním kole
nečekaně prohráli ve Svitavách,
přesto nejde o snadného
soupeře. „Hrají slušně a bude
to těžký protivník,“ uznává
Choleva, který připouští, že
v jeho týmu nepanuje příliš
dobrá nálada. „Odpovídá
posledním výsledkům.
Žádná velká pohoda v kabině
opravdu není. Ale rozhodně se
nevzdáváme. Chceme špatnou
sérii co nejdříve ukončit,“ dodal
kormidelník Orlů.

Foto internet

TRÁPENÍ POKRAČUJE: basketbalisté nestačili ani na Opavu
Opava/lv – Napravit rozpačitý
začátek sezony chtěli basketbalisté Prostějova v Opavě, kde je
čekalo utkání 4. kola Mattoni
NBL. Oba soupeři proti sobě
nastoupili dvakrát v přípravě a
připsali si po jednom vítězství.
Také proto se očekávala vyrovnaná partie. Slezané byli
patřičně nažhaveni, protože
poprvé hráli v domácím
prostředí. Znalost vlastní palubovky dokázali využít. Orli
s Opavou prohráli 69:76, když
v závěru střetnutí nedokázali
smazat mírné manko.

Už první minuty naznačily, že
Opava hosty rozhodně nechce
šetřit. Její hráči rychle proměnili
dvě trojky a dokázali se prosadit z rychlých protiútoků, které
často zakončili úspěšným nájezdem pod koš. Orlům se naopak
v ofenzivě vůbec nedařilo. Jejich
pokusy končily na obroučce a
k opakovaným střelám se díky
obrannému doskoku opavských
hráčů nedostali. Slezané proto
ovládli úvodní desetiminutovku
v poměru 17:9 a ukázali svůj
vítězný apetit.
Svěřenci kouče Petra Czudka
nastoupili bez několika zraněných
basketbalistů, přesto diktovali tempo také na začátku druhé čtvrtiny a
získali dvouciferné vedení. V 17.
minutě vedli 35:23 a až v tomto
okamžiku Orli zabrali. V závěru

poločasu se dařilo především dvojici Venta, Default a díky jejich
bodům hosté tříminutovou pasáž
vyhráli 12:0 a srovnali poločasové
skóre na 35:35.
Po změně stran si ani jeden ze
soupeřů nedokázal vytvořit
klíčový náskok. Skóre se přelévalo
ze strany na stranu, rozdíl mezi
protivníky ani v jednom případě
nepřesáhnul šest bodů. Mírný náskok si do poslední čtvrtiny přinesli
přece jen domácí. Za stavu 56:53
pro Opavu ale zdaleka nebylo o
vítězi rozhodnuto.
Naděje Prostějova na úspěch se
rozplynuly po několika dalších
minutách. Slezané si především
zásluhou trojice Blažek, Šiřina,
Dihel vypracovali osmibodové
vedení a hosté se již k pádné
odpovědi nedostali.

Očima trenérů
Petr CZUDEK - BK Opava:

„Pro nás to byl hrozně důležitý zápas, pokud chceme
nalákat do haly fanoušky, musíme je naučit chodit na
basket a k tomu jsou zapotřebí vítězství. X faktorem
zápasu byl Jirka Dihel, konečně na palubovce ukázal
to, co předvádí v tréninku. V zápase se ukázala také
naše porodní bolest. Dokážeme totiž rychle získaný
náskok ztratit. Kluci ale bojovali, v závěru to pak na
sebe vzali ti zkušení.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Začali jsme špatně. Dostali jsme zbytečné
dvě trojky, Opava dobře bránila a my se horko
těžko prosazovali. Soupeř hrál fantasticky,
s odvahou, dokázal využít každé šance,
kterou jsme mu nabídli. My jsme se naopak
střelecky trápili, velké problémy nám dělala
zónová obrana opavského týmu.“

„KAŽDÝ CHCE ŠPATNOU SÉRII UTNOUT SÁM A TO NENÍ DOBŘE!“
Kapitán Orlů Jaroslav Prášil je ze startu pořádně rozmrzelý...

Prostějov - Takovou situaci basketbalový kapitán
Jaroslav Prášil nepamatuje. V dosavadním průběhu soutěže už musel čtyřikrát po ligovém zápase
gratulovat soupeři k vítězství. S něčím podobným
se v kariéře ještě nesetkal. Pouze v jednom případě si užíval vítězství svého týmu. „Je to pro mě
nová situace. A není to nic příjemného,“ uznává
zkušený hráč Orlů.
Ladislav Valný
Start do nového ročníku
týmu vůbec nevyšel.
Tým dělá především hodně
chyb v obraně. Umíte si to vysvětlit?
„Na to se složitě hledá odpověď. Opravdu nehrajeme
dobře. Trápíme se a to je na
hřišti vidět. Špatně čteme hru a
dostáváme snadné koše. Nikdo
z toho nemá radost. Musíme

věřit, že se to zlepší a naše výkony budou zase dobré.“
Na čem musíte hlavně
zapracovat?
„Hlavně nesmíme přestat věřit,
že špatná série skončí. Na tréninku pracujeme na tom, abychom
přestali dělat zbytečné chyby.
Nemůžeme tomu podlehnout.“
Základem úspěchu je
v basketbale obrana.
Letos to pod vlastním košem

Orlům nejde. Je to tím, že jsou
vaši soupeři většinou lepší na
doskoku?
„Je to jeden z důvodů. Dáváme
protivníkům možnost druhé střely. Některé situace řešíme špatně.
Vázne souhra. Nejsme schopni
si na vlastní polovině vypomoci.
Jsou to takové střípky, které se
sčítají. A pak je z toho porážka.“
V posledních zápasech
navíc týmu odešla střelba. V posledních dvou vystoupeních jste se nedostali ani
přes sedmdesát bodů. Proč se
přestalo dařit při zakončení?
„Všechno souvisí se vším. Střelba je otázkou pohody. Když se
trápíte, úspěšnost jde hodně dolů.
Navíc je vidět, že každý hráč
chce zvrátit nepříznivý výsledek
sám a střílí z nepřipravených pozic. Snaha se nikomu nedá upřít,
ale konečný výsledek je mizerný.

Potřebujeme se uklidnit, pak můžeme být úspěšní.“
Podle soupisky se nezdá,
že by Orli měli patřit do
spodní poloviny tabulky. Souhlasíte?
„Rozhodně. Máme dobrý tým,
ve kterém jsou zkušení hráči i
kvalitní mladí basketbalisté. Pouze procházíme těžkým obdobím.
Věřím, že se zvedneme a ztrátu
ze začátku sezony v dalším průběhu doženeme. Jsme pořád na
startu ligového ročníku.“
V dalším kole jedete do
Pardubic. Věříte, že právě v tomto utkání se Orli můžou dočkat vítězství?
„Není to zrovna lehký soupeř.
Ale to neznamená, že se nedá
porazit. Jsme ve složité situaci,
ale celé mužstvo je odhodlané se
s tím poprat. Potřebujeme se chytit a pak pojedeme.“

Foto internet

ŽENY VYHRÁLY V BLANSKU! Mládežníkům se dařilo střídavě oblačno

ní. Rozhodující byl začátek poslední čtvrtiny, když naše holky dokázaly
odskočit na výraznější rozdíl, který vnesl do řad domácích nervozitu a
bezradnost.
liga junioři „U19“
BK Prostějov - Start Havířov 78:74
Střelci: Vévoda 17, Pekárek 13, Sehnal 12, Živný 11, Kachyňa 10, Charvát 7, Kořínek a Truneček po 4.
K Prostějov - Sokol Karviná 73:72 (25:26, 43:31 a 58:48)
Střelci: Vévoda 19, Pekárek a Kachyňa po 16, Sehnal 14, Kořínek 4,
Charvát a Živný po 2.
Se silnými soupeři dokázali naši junioři vybojovat plný počet bodů.
extraliga kadetky U17 Valosun Brno - TJ OP Prostějov 68:58
Utkání s Valosunem Brno se bohužel zařadí mezi nepovedené. Nejen

výsledkem, ten konec konců není vůbec špatný, ale především předvedenou hrou. Neuvěřitelným množstvím ztrát hned v první čtvrtině jsme
poslali soupeře do dvouciferného náskoku a přes záblesky naděje jsme
již s výsledkem nedokázali nic udělat. Prohra o 10 bodů 68:58 je pro nás
v konečném důsledku celkem přijatelná
BK Brno - TJ OP Prostějov 68:58 (20:10, 38:27, 60:42)
žákovská liga starší žáci „U15“
Slavia Kroměříž - BK Prostějov 62:50
Střelci: Váňa František 22, Jenčík Lukáš 12, Kubát Tomáš 8, Navrátil
Martin 6, Balcar Dominik 2
Jiskra Kyjov - BK Prostějov 53:77
Střelci: Váňa František 25, Jenčík Lukáš 23, Kubát Tomáš 16, Navrátil
Martin 9, Francírek Jiří 2, Křupka David 2

OP starší žačky U15:
TJ OP Prostějov „B“ - TJ Rožnov p.R. 98:27 a 69:41
žákovská liga mladší žačky „U14“:
TJ OP Prostějov - Jiskra Kyjov 161:14
Střelkyně: Galíčková Kateřina 34, Vymlátilová Klára 23, Szcotková
Karolína 20, Vymazalová Adéla 14, Handlová Marcela 12, Švagerová
Sarah 11, Jurmanová Miroslava 10, Neherová Michaela 10, Šmeráková
Eva 10, Čadová Veronika 9, Burešová Barbora 8
Výsledek hovoří za všechny komentáře, takové zápasy nikomu nic nedávají. Hezký střelecký koncert Katky Galíčkové
TJ OP Prostějov - BK Brno 82:63
Střelci : Szcotková Karolína 25, Galíčková Kateřina 14, Vymlátilová
Klára 11, Švagerová Sarah 9, Vymazalová Adéla 7, Neherová Michaela

5, Svobodová Nina 4, Burešová Barbora 3, Čadová Veronika 2, Jurmanová Miroslava 2
Fauly,fauly a zase fauly. Rozhodčí pískali velmi dobře, ale méně někdy
znamená více. Spousta faulů na obou stranách,možná mírnější metr a
mohlo dohrávat víc holek na obou stranách, přesto tento víkend již druhé
dobře odpískané utkání.Holky měly oprávněný respekt z týmu Brna,
který předvedl dobrý výkon. Naše děvčata poté, co přivykla metru rozhodčích dokázala průběh utkání zvrátit a vyhrát. Výborný výkon předvedla Karolína Szcotková.
žákovská liga mladší žačky U14
OP starší minižačky TJ OP Prostějov - OSK Olomouc A 101:20 a
104:18
Soupeřek z Olomouce přijelo jen osm výsledek byl jen otázkou skóre.

Sport
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VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH

házenkářská sedmička

V. Meziříčí - Prostějov 30:23, Brno B - H.Brod 41:30, Kostelec n.H.
- Ivančice 32:28, SK Kuřim - Hustopeče 28:27, Bohunice - Maloměřice 28:25, Sokolnice - Telnice nenahlášeno

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013
2. liga; Morava-jih: V sobotu odpoledne byl na programu regionální
i ál í souboj rivalů

Trpělivý Kostelec přemohl zákeřné Ivančice

Na dobré cestě ven z krize jsou kostelečtí házenkáři.
Týden po důležitém vítězství v derby na půdě Prostějova
uspěli i doma, když v 5. kole 2. ligy mužů Morava jih dokázali porazit extrémně tvrdého protivníka z Ivančic. Výhrou
se dostali na pětibodový zisk a to je posunulo do klidnějšího středu tabulky.
Prostějov/son
Vstup do střetnutí Hanákům příliš
nevyšel, během úvodní čtvrthodiny stále jen dotahovali. A navíc
už ve 12. minutě přišli o diskvalifikovaného kapitána Ševčíka.
„Připravovali jsme se na agresivní,
záludnou až sprostou hru soupeře,
která opravdu přišla. Navíc jsme
zpočátku měli potíže s obranou
3-3 a vinou málo důrazné střelby
neproměňovali tutovky, proto ta
úvodní ztráta,“ vysvětlil kouč Sokola Alois Jurík.

Jak okomentoval situaci z výše
zmíněné 12. minuty? „Jeden hostující hráč likvidačně fauloval Varhalíka pěstí do obličeje, Milanovi
tekla krev. David coby kapitán okamžitě vystartoval po viníkovi a trochu mu naložil, což naprosto chápu
a nic Davidovi nevyčítám. Bohužel
to sudí právem ohodnotili červenou
kartou, čímž jsme přišli o důležitou
oporu,“ popsal Jurík.
Místo problémů však došlo k postupnému obratu ve vývoji duelu
na stranu domácích. „Ta prasárna
na Milana kluky semknula. Sou-

středili se výhradně na hru, trpělivě odolávali dalším zákeřnostem
hostů a kolektivním výkonem
získávali pořád větší náskok. Za
stavu 26:20 ve 44. minutě se zdálo
být rozhodnuto,“ ohlížel se zkušený lodivod.
Místo toho musel jeho soubor překonat velkou krizi. „Osm minut
jsme nedali ani gól a Ivančice snížily na 26:25, takže to vypadalo na
závěrečné drama. Naštěstí k němu
nedošlo, neboť celé mužstvo
ohromně zabojovalo. Koncovku
jsme měli jasně pod kontrolou a
dosáhli psychicky hodně důležitého vítězství,“ oddechl si Jurík.
Výhra z nedělního dopoledne
mu udělala dvojnásobnou radost.
„Moc mě těší, že jsme soupeři vrátili jarní porážku z Ivančic, kde nás
doslova zbili. Podstatné bylo, jak
dobře utkání zvládli oba rozhodčí.

TJ Sokol Kostelec na Hané 32:28
HK Ivančice
(17:14)

Brankový sled: 2:3, 5:7, 8:8, 10:10, 13:12, 17:14, 20:15, 22:17,
26:21, 26:23, 28:26, 32:28. Rozhodčí: Malinek a Planka. Sedmičky: 6/6:2/1. Vyloučení: 1:7. ČK: 12. Ševčík. Diváků: 70.
Sestava Kostelce:
Varha, Navrátil – Smékal 3, Kopečný, Grulich 9, Jurka 8, Rikan 1,
Ševčík 2, M. Grepl 3, Chalupecký, Palička, J. Grepl 1, Hochvald, Varhalík 5. Trenér: Alois Jurík.
Poděkování patří jim i celému našemu týmu, zvláště pak Michalu
Jurkovi. Opět nastoupil a dál nám
v náročné situaci při početné marodce výrazně pomáhá,“ ocenil Jurík s osmi góly druhého nejlepšího
střelce zápasu (víc nasázel jedině
Tomáš Grulich – devět!).
V příštím dějství druholigové soutěže nastoupí házenkáři Kostelce

znovu doma, a to v neděli 28. října
od 10.30 hodin proti třetímu družstvu v pořadí z Velkého Meziříčí.
„Čeká nás kvalitní soupeř, přesto
však chceme pokračovat na vítězné vlně nastartované v Prostějově.
Věřím, že přijde co nejvíc věrných
fanoušků a v těžkém souboji nám
pomohou,“ vyzval Alois Jurík příznivce k podpoře.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4. kole

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

Mužstvo
Bohunice
Hustopeče
V. Meziříčí
Brno B
SK Kuřim
Kostelec n.H.
Telnice
Sokolnice
Maloměřice
Ivančice
Prostějov
H.Brod

Z
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

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

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

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

S
153 : 118
138 : 116
129 : 125
145 : 138
131 : 134
130 : 136
103 : 95
107 : 124
142 : 136
121 : 133
121 : 140
125 : 150

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

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

Příprava cyklistů

Torzo Sokola II nevyhrálo ani v Meziříčí a je poslední SKC Prostějov zahájena

Josef Zedníček: „První poločas prospíme a pak už je to těžké...“
Velké Meziříčí, Prostějov/jim – Loňská forma ani výsledky stále nepřicházejí. Prostějovští házenkáři se i nadále
trápí v zakončení a procitnutí ze zlého snu nepřišlo ani ve
Velkém Meziříčí. Hosté propadli zejména v úvodní půli a
osmibrankové manko již nedohnali. I po pátém kole tak
stále marně vyhlížejí první podzimní výhru.
Prostějov/son
Domácí v úvodních čtyřech
kolech ztratili body pouze se suverénními Hustopečemi, hosté
do sobotního utkání jen jednou
remizovali. Na Vysočinu navíc
odjížděli s velmi oslabenou sestavou, kouči Josefu Zedníčkovi scházeli zejména kanonýři.
„Bylo nás tak akorát, že jsme
mohli hrát. Jeden gólman a s
jedním dorostencem deset hrá-

čů. Chyběli mi Černíček, Kosina, Valach, Šestořád i Mach,“
vyjmenoval dlouhý seznam nových absencí. První trojice musela do práce, Šestořád se zranil
a druhý gólman nepřijel.
Role střelce se tak ujal Jiří Kozlovský, jeho osm branek stejně
jako Gazdíkových pět zásahů
trenér ocenil. Ostatním včetně
bezgólového Jurečky se již tolik
nevedlo a na body to nestačilo.
„Snažili se, bojovali, ale kvalita

v koncovce chyběla. Nedáváme
rychlé útoky, to byla naše hlavní
zbraň. Šance si vytváříme, ale
nevyužíváme. Musíme se odrazit jednou výhrou a půjde to,“
věří Zedníček ve zlepšení.
V Meziříčí rozhodlo již úvodních třicet minut. Domácí se
trefili hned patnáctkrát, hosté
pouze sedmkrát. A přestože
prostějovský gólman Jiří Hrubý
zakončil duel s pětačtyřicetiprocentní úspěšností, domácí si
luxusní náskok vzít nenechali.
„Bojovali jsme, ale opakuje se
scénář jako v každém utkání.
Promarníme první poločas a teprve druhý se to zlepší. Druhý
poločas jsme vyhráli, ale co je
to platné? První poločas prospíme a pak už je to těžké. Manko

TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol II Prostějov

30:23

(15:7)

Rozhodčí: Kummerová – Smékal. ŽK: 2:3. Vyloučení: 4:4.
Sedmičky 5/4:2/2. Diváků: 120. Pětiminutovky: 3:0, 4:1, 6:1,
8:2, 12:4, 15:7, 19:11, 21:14, 24:17, 25:19, 30:20, 30:23.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý – Kozlovský 8, Burget 1, M. Jurik, Juráček 2, Chytil 1, Jurečka,
Ordelt 4, Mikulka 1, Gazdík 5, Raška 1. Trenér: Josef Zedníček.

již nemůžeme dohnat,“ smutně
konstatoval. Na otázku, proč se
stále opakuje zaspání v úvodu,
zatím marně hledá odpověď.
„Nevím. Přemýšlíme nad tím
a je to asi v hlavách. Kluci jsou
mladí, mají kolem dvaadvaceti
let. Z přemíry snahy přichází
zbrklost, křečovitost a nedává-

me tutovky,“ domnívá se.
V sobotu od tří se jeho hráči
představí již počtvrté doma a po
duelu s Kuřimí by prostějovský
trenér rád slavil první vítězství.
„Snad se sejdeme v obstojnější
sestavě a neprodrbeme první
půlku. Za týden musíme zabrat,“
ví Josef Zedníček.

ve Vysokých Tatrách

Tradičním způsobem, na Slovensku ve Vysokých Tatrách zahájili mladí prostějovští cyklisté fyzickou přípravu na příští
sezonu. Mladé cyklisty a cyklistky čekal perný týden, od soboty do soboty polykali dlouhé hodiny při túrách v nádherném prostředí slovenských velehor.
Kluci a děvčata byli rozděleni do třech výkonnostních skupin
a pod vedení trenérů vycházeli na dlouhé túry. Ty nejstarší a
fyzicky nejzdatnější vedl vynikající kondiční trenér Tomáš Bohatý, který má obrovské zkušenosti jak s vysokohorskou turistikou tak s fyzickou přípravou sportovců, ať už se jedná o
hokejisty, fotbalisty nebo právě cyklisty. S Tomášem Bohatým
spolupracujeme již dlouhá léta. Jeho styl a metody si kluci pochvalují, dalo by se říct, že pro tento druh kondiční přípravy je
pro nás v podstatě nepostradatelný, dodává k přínosu trenéra
Tomáše Bohatého předseda klubu Petr Šrámek. O mladší svěřence se starali trenéři Ondřej Hnízdil s Martinem Cetkovským.
Soustředění splnilo svůj účel, počasí nám přálo, nikdo se nezranil, neztratil a i tréninkovou morálku dětí musím pochválit.
Všichni se snažili a k tréninku přistupovali, tak jak bychom si
představovali. A co je nejpodstatnější, během celého soustředění panovala dobrá nálada, shrnuje dojmy trenér Martin Cetkovský.

Bravo! Berdych ve Stockholmu udolal TURNAJ MISTRYŇ ZAČÍNÁ
Kvitová v Istanbulu proti Šarapovové,
Tsongu a poprvé získal dva tituly v sezóně
Radwaňské a Erraniové
Stockholm
(Švédsko)/
Prostějov - Tenista Tomáš
Berdych vyhrál turnaj ve
Stockholmu a poprvé v kariéře získal dva tituly ATP
Tour v jedné sezóně. V nedělním finále porazil český
daviscupový reprezentant
4:6, 6:4 a 6:4 Francouze
Jo-Wilfrieda Tsongu. Vítězstvím ve Stockholmu se
sedmadvacetiletý Berdych
výrazně přiblížil k účasti
na Turnaji mistrů v Londýně, kam by se měl kvalifikovat potřetí za sebou.
„Je to skvělé a jsem nesmírně rád, že jsem vyhrál druhý
turnaj v sezóně,“ radoval
se Berdych po finále, dlouhém skoro dvě a půl hodiny,
v kterém se ocitl na hraně
porážky, ale dokázal vývoj
otočit ve svůj prospěch.
"Byl to asi nejlepší zápas
za poslední období, finále
slušel a výhra je o to lepší,"
řekl.
Vítězstvím ve Stockholmu se sedmadvacetiletý

Berdych výrazně přiblížil
k účasti na Turnaji mistrů
v Londýně, kam by se měl
kvalifikovat potřetí za sebou. „Věřím, že se do Londýna dostanu, což bude
skvělé a potvrzení toho, že
mám za sebou hodně solidní
sezónu,“ řekl Berdych, jenž
letos už vyhrál 57 zápasů,
což je jeho rekord, který ještě může vylepšit.
V první ztracené sadě se Berdych nedokázal vypořádat s
výborným podáním soupeře
a při Francouzově servisu
získal jen tři fiftýny. V druhé
sadě už Berdych prohrával
2:4 a zdálo se, že nemá na
Tsongovu hru odpověď. Přidal ale na agresivitě, zpřesnil
hru, díky tomu získal pět her
v řadě a vynutil si rozhodující dějství. Na začátku třetího
setu měl Berdych problémy, ale odvrátil všechny tři
brejkboly. Ani on sám ale tři
možnosti, jednu ve čtvrté a
dvě v osmé hře, na zisk Tsongova podání nevyužil. Ber-

dych působil s příbývajícím
časem jistěji a čerstvěji. Za
stavu 5:4 Tsonga odvrátil dva
mečboly, ale při třetím udělal
dvojchybu a Berdychovi po
týdnu od posledního vzájemného zápasu v Šanghaji znovu podlehl.
„Jsem rád, že jsem to otočil,
o to je výhra cennější. Zůstával jsem pozitivní, i když
jsem prohrával, a bojoval
míč po míči," řekl Berdych.
Výhrou ve Stockholmu
navázal Berdych na Ivana
Lendla, který ve švédské
metropoli triumfoval v roce
1989.

Berdych hrál letos počtvrté
finále a po úspěchu v Montpellier získal druhý titul, což
se mu v jedné sezoně povedlo poprvé v kariéře. Celkově
tak svěřenec Tomáše Krupy
rozšířil svoji sbírku na osm
vavřínů z 16 finálových
účastí.
Po týdnu volna čeká Berdycha turnaj série Masters
v pařížské hale Bercy. Pak
by měl přijít Turnaj mistrů
a sezonu zakončí při finále
Davisova poháru v Praze,
kde budou Češi bojovat v
O2 areně 16. až 18. listopadu proti Španělsku.

Vedení TJ OP Prostějov hodnotilo minulou sezonu
Prostějov/lv - Správní rada
Tělovýchovné jednoty OP
Prostějov měla na svém podzimním zasedání radost z výsledků, kterých dosáhli členové sportovních oddílů. Podle
údajů OV ČSTV se jedná o
tělovýchovnou jednotu s nejmasovější členskou základnou
v prostějovském okrese.
Sportovně nejcennějších výsledků dosáhli členové oddílu
kanoistiky, kteří se stali v kategorii juniorů a juniorek absolutními mistry světa. Zlaté medaile
z mistrovství Evropy přivezli
muži i ženy. K těmto úspěchům

je nutné přidat i vítězství ve
všech kategoriích v domácích
soutěžích. Na mezinárodní
úrovni soutěžili i členové oddílu
lukostřelby, kteří nás reprezentovali na Mistrovství Evropy
v kategorii mužů a juniorů. I
letos patří vítězství v nejvyšší
domácí soutěži družstvu mužů.
Jednotlivci v kategorii mládeže
potvrzují, že i s nimi bude moci
reprezentace počítat.
Neméně velkých úspěchů dosahují trenéři mládeže v oddíle
basketbalu a volejbalu , kterým
se úspěšně daří zabavit děvčata pohybem místo vysedávání

u počítačů, nebo bloumání po
obchodech. Zejména výsledky
basketbalistek jsou opravdu
výborné. V mládežnických
kategoriích za poslední čtyři
roky družstva získaly tři tituly
mistryň republiky a další čtyři
medaile..
Členové oddílu stolního tenisu
se zúčastnili krajských a okresních soutěží a dva bojovali ve
druhé lize Čech a Moravy.
Takové soutěžní ambice se neprosazují v oddílech sportu pro
všechny a turistiky. Cílem těchto oddílů je, aby jejich členové
získali dobrou fyzickou kondici

a sní související psychickou
pohodu a oboje si udrželi i ve
vyšším věku.
Činnost oddílů vyžaduje nemalé finanční prostředky, které se
v současnosti velice obtížně
získávají. Nezastupitelná je
finanční podpora Města Prostějova a Olomouckého kraje.
Bez těchto prostředků by bylo
velmi náročné udržet běžnou
činnost oddílů. Finanční prostředky od sportovních svazů
přichází nerovnoměrně a velmi důležitá podpora sponzorů
není díky finanční situaci v
Česku jistá.

Jede k šampionkám. Uspěje prostějovská hvězda na turnaji mistryň? Foto: internet
Istanbul (Turecko)/Prostějov
- Dvaadvacetiletou českou
tenistku čeká v Istanbulu
obhajoba prestižního titulu,
loni při premiéře na Turnaji
mistryň závěrečný podnik
sezony s lukrativní dotací
4,9 milionů dolarů ovládla a
vyšvihla se na druhou příčku
světového žebříčku. Letos
coby světová pětka vstoupí
Kvitová do turnaje zápasy v
Bílé skupině, kde ji čeká trojice Maria Šarapovová, Agnieszka Radwaňská a Sara
Erraniová.
Jenom těsně se přání nesplnilo
Davidu Kotyzovi. Trenér české
tenistky si coby "nejpříjemnější" variantu přál základní skupinu ve složení Azarenková,
Radwaňská, Erraniová. Jenže
s běloruskou světovou jedničkou Petra Kvitová v základní
skupině síly nezměří...
„I loni dostala skupinu, kterou
jsme nechtěli a nakonec z toho
bylo vítězství. Nepřisuzuju
tomu velkou váhu. Všechny
holky na turnaji mají za sebou

skvělou sezonu a vysokou kvalitu,“ řekl Kotyza ještě před
slavnostním losováním.
Jeho svěřenkyně Petra Kvitová
se může chystat na to, jak počtvrté v letošní sezoně vyzve
Marii Šarapovovou. Tři předešlé zápasy v sezoně s ruskou
teniskou prohrála, pokaždé v
turnajovém semifinále - dvakrát
z toho grandslamovém (Australian Open, Roland Garros).
Bude na počtvrté letos úspěšnější a upraví nepříznivou zápasovou bilanci 2 - 4?Mimochodem,
právě Šarapovová vítězstvím v
semifinále ve Stuttgartu ukončila sérii 27 vítězných zápasů
české tenistky v hale...
Mnohem pozitivnější bilanci
má šampionka loňského Wimbledonu se zbylými dvěma

soupeřkami - s každou z nich
odehrála dosud tři utkání a ani
jednou neprohrála. Zatímco
Saru Erraniovou porazila třikrát
letos, poslední vzájemný zápas
s letošní finalistkou wimbledonského turnaje Agnieszkou
Radwaňskou odehrála česká
tenistka v základní skupině loňského Turnaje mistryň.
Mimořádně silná je Červená
skupina - světovou jedničku Viktorii Azarenkovou čeká repríza
finále US Open s Američankou
Serenou Williamsovou, čtveřici
doplňují Němka Angelique Kerberová a Číňanka Li Na.
Pro vítězku je připravena mimořádná prémie - neporažená
šampionka získá 1,75 milionu a 1500 bodů do žebříčku
WTA.

Turnaj mistryň 2012
(23. - 28. října, dotace 4,9 mil. dolarů)
Červená skupina: Azarenková (Běl.), S. Williamsová (USA),
Li Na (Čína), Kerberová (Něm.).
Bílá skupina: Šarapovová (Rus.), A. Radwaňská (Pol.), KVITOVÁ, Erraniová (It.).

Volejbal
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VK AGEL PROSTĚJOV

Volejbalistky Prostějova vstoupily vítězně do extraligy a čeká je šlágr

Super volejbal je tady: VK Prostějov vs. Rabita Baku!

SOKOL ŠTERNBERK

Ve středu od šesti hodin večer Agelky hostí možná úplně
největšího favorita nadcházejícího ročníku Champions League

Čas: 64 minut
Rozhodčí: Velinov a Němeček
Něme
Ně
meče
me
čekk
če
Diváků: 3000
1. set: 25:17 21 minut 2. set: 25
25:20
5::220 23
23 minut
minu
mi
n t
nu
3. set: 25:17 21 minut
min
nutt

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

Velikiy

Žarkova
Hrončeková

Jelínková

Soares
Kossányiová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Gomesová, Miletičová, Assisová, Hippeová, Vincourová

Sestava Šternberka:
Holásková, Dřímalová, Sochorcová, Oborná, S. Janečková, M.
Janečková, libero Hronová – Grofková, Římská, Rašková, Piňosová.
Trenér: Radomil Juřík.
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TJ OSTRAVA
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 65 minut
Rozhodčí: Kovář a Pavelek
Paveele
Pa
lekk
Diváků: 100
1. set: 15:25 22 minut 2. set:
t: 14:25 22 minut
utt
3. set: 15:25 21 minut
m nut
mi

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Miletičová

Sestava ostravy:
Zedníková, Langová, Čuboňová, Kadlecová, Zemanová, Šípová I., libero:
Elblová.
Střídaly: Polášková, Pinková, Sedláčková, Šípová V., Mayerhoferová

nerová 18, Vanžurová
VK AGEL Prostějov
Šternberk 3:0 (16, 20, 17) Nejvíce bodů: Velikiyová 17, Soaresová a Kossányiová 13, Zarkovová
10 - S. Janečková 12. Diváků: 300. * Frýdek-Místek - Ostrava 3:0 (14, 23, 18) Nejvíce bodů: P.
Kojdová 14, Závodná a Holišová po 11 - Kadlecová 9. Diváků: 350. * Přerov - Slavia Praha 3:2
(22, -19, -23, 19, 10) Nejvíce bodů: Mátlová 17, Kohoutová a Rosenbergerová po 15, Gambová 12
- Vinecká 19, Cebáková 12. Diváků: 90. * Olymp Praha - SG Brno 3:0 (15, 19, 17) Nejvíce bodů:
Sládková 14, Trnková 11, Mlejnková 8 - Nálezková 11, Holečková 9, Herbočková 6. Diváků: 230.
2. kolo: Ostrava - VK AGEL Prostějov
j 0:3 ((-15, -14, -15)) Nejvíce
j bodů: Čuboňová 10, Langová
6, Zemanová 5 _- Hippeová 13, Gomesová, Miletičová, Žarková všechny 11. Diváků: 140, * Slavia
Praha - SG Brno 3:0 (12, 17, 8) Nejvíce bodů: Caithamlová a Vašutová ppo 12,, Vinecká 11,, Cebáková
10 - Najbrtová 6, Nálezková 5. Diváků: 90 * Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-12, -22, -18) Nejvíce
bodů: S. Janečková 17, Oborná 10 - Mlejnková 14, Kvapilová 12, Mudrová 11, Patočková 10 Diváků:
nenahlášeno * KP Brno - Frýdek-Místek 0:3 (-18, -20, -18), Diváků: 250 * Přerov - Olomouc 3:1
(-21, 23, 21, 13) Nejvíce bodů: Mátlová 17, Gáliková 11, Rosenbergerová 10 - Nachmilnerová 15, H.
Vanžurová 14, Kojdová 10. Diváků: 110
ppředehrávané 3. kolo: SG Brno - Šternberk 2:3 (-23,19,12,-24,-9 Nejvíce bodů: Kubíčková 13,
Holečková 12, Herbočková 10 - S. Janečková a M. Janečková po 7, Holásková, Sochorcová, Oborná
po 6 . Díváků 120.

tabulka extraligy po 2. kole

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

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

Prostějov
Olymp Praha
Frýdek-Místek
Přerov
Slavia Praha
Olomouc
Šternberk
KP Brno
SG Brno
Ostrava

2
2
2
2
2
2
3
2
3
2

2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
2
1
2
2

6:0
6:0
6:0
6:3
5:3
4:5
3:8
2:6
2:9
0:6

150:97
150:103
150:111
203:183
176:144
196:210
202:256
170:189
194:247
99:150

6
6
6
5
4
2
2
1
1
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
0

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

kam příště...

3
0

Bodový vývoj – první set:
3:4, 6:4, 14:5, 15:7, 17:7,
18:11, 19:13, 21:14, 22:16,
25:16. Druhý set: 3:1, 5:2, 8:6,
10:6, 13:7, 13:9, 15:11, 17:11,
18:14, 19:16, 21:18, 24:18,
25:20. Třetí set: 2:0, 3:4, 4:6,
7:6, 10:7, 10:9, 14:9, 17:10,
21:14, 21:16, 24:16, 25:17.

Připraveny byly: Kossányiová,
Melichárková, Soaresová,
Hrončeková, Jelínková

3. kolo, sobota 27. října, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov – KP Brno, Olomouc – Slavia Praha, Frýdek-Místek –
Přerov, Olymp Praha – Ostrava, SG Brno – Šternberk (předehráno, 2:3).

však může do České republiky
dorazit unaven, neboť má za
sebou náročný program včetně
dlouhého cestování. Před poutí
na Hanou totiž absolvoval
oddílové mistrovství světa
v katarském Dohá, kde mezi
šesticí účastníků z celého světa
obsadil druhé místo. Ve finále
totiž nestačil na Sollys Osasco z Brazílie, od nějž dostal
pořádnou nakládačku rovnající
se debaklu (0:3 po setech 16:25,
14:25, 17:25).
„To ale pro náš vzájemný
duel nic neznamená. Sollys
má neskutečně nabitý kádr
a bez jakýchkoliv pochyb je
momentálně nejlepším klubem
světa. I Rabita dala pro tuhle sezonu dohromady opět
skvělý mančaft, byť jej oproti
minulému ročníku hodně
změnila. Každopádně má
k dispozici výhradně reprezentantky svých zemí včetně
nejzvučnějších hvězd na mezinárodní scéně. My zkusíme
favorita zaskočit a za úspěch
lze považovat vyrovnané
střetnutí bez ohledu na výsledek. Nechci takhle dopředu
říkat, s čím přesně bych byl
spokojen, protože záleží na
vývoji,“ shrnul hlavní trenér
Agelek Miroslav Čada.
Prostějov a Baku se v minulosti již utkaly, a to v 1. kole

Koláž PV Večerníku
play off Ligy mistryň 2010/11.
Ženy VK tehdy hvězdný soubor v první vzájemné bitvě
senzačně porazily 3:2, aby
odvetu i rozhodující zlatý
set ovládly zkoncentrované
soupeřky a následně dospěly
až ke konečnému stříbru.
Tehdejší souboje pamatují na
straně VK čtyři plejerky včetně
kapitánky Solange Soares.
„Samozřejmě by bylo krásné
Rabitu znova udolat, avšak
musíme stát nohama pevně
na zemi. Naše hra má zatím
k ideálu daleko a uspět přitom
můžeme jedině skvělým výkonem. Do zápasu proto musíme
dát ne sto, ale dvě stě procent

a prát se doslova o každý míč.
Důležité je mít po konci čisté
svědomí, že jsme odvedli maximum. Snad nám pomohou i
příznivci,“ řekla Soli.
Pro středeční šlágr platí
veškeré permanentní vstu-

penky na sezonu 2012/13 a
cena lístků je pořád v lidové
výši, takže by se tribuny
prostějovské sportovní haly
mohly výrazně zaplnit. Další
úžasný zážitek zpod vysoké
sítě přichází!

RABITA BAKU - aktuální hráčský kádr:
nahrávačky Irina Žukova (Ukrajina) a Katarzyna
Skorupa (Polsko), blokařky Mira Golubovič
(Srbsko), Nataša Krsmanovič (Srbsko) a Foluke
Akinradewo (USA), smečařky Dobriana
Rabadžieva (Bulharsko), Angelina Hübner-Grün
(Německo), Madelaynne Montano (Kolumbie),
Aurea Cruz (Portoriko) a Katsiaryna Zakreuskaja
(Bělorusko), univerzálky Alexandra Fomina (Ukrajina) a Sanja
Starovič (Srbsko), libero Suzana Cebič (Srbsko).

„AGELKY“ otevřely extraligovou sezonu hladkou výhrou
VK Pv
S Št

Vincourová
de Assisová
Žarková
Gomesová
Hippeová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Prostějov/son - Nová volejbalová sezona sotva začala
a hned na jejím začátku
přichází asi úplně největší
vrchol. Ženy VK AGEL
Prostějov totiž vstupují
do evropské Ligy mistryň
2012/13 domácím utkáním
proti Rabitě Baku, což je
pravděpodobně nejbohatší
klub světa a určitě jeden
ze žhavých favoritů na triumf v celém nadcházejícím
ročníku nejkvalitnějšího poháru starého kontinentu. Super zápas se hraje ve středu
24. října od 18.00 hodin v hale
Sportcentra DDM!
„Fanouškům, kteří chtějí
na vlastní oči vidět opravdu
špičkový ženský volejbal,
v podstatě nemůžeme nabídnout
víc. Rabita skončila v Champions League loni druhá a letos
na jaře vypadla ve čtvrtfinále
s pozdějším vítězem Fenerbahce Istanbul, tentokrát má
obrovskou motivaci konečně
dosáhnout na vysněnou trofej.
Sport v provedení tohoto týmu
je vrcholným zážitkem, my
se ohromné kvalitě pokusíme
čelit nadšením, bojovností i
dravostí,“ pozval diváky do
hlediště předseda správní rady
VK Petr Chytil.
Nejsilnější z mnoha výběrů
hlavního města Ázerbájdžánu

Prostějov/son - Očekávaným
vítězstvím vstoupily do nového
ročníku UNIQA extraligy ČR
prostějovské volejbalistky. V 1.
kole na vlastní palubovce porazily TJ Sokol Šternberk, ale ten
se navzdory prohře bez získané
sady držel statečně a v hanáckém derby zanechal příznivý dojem. Naopak ženy VK AGEL po
mnoha letních změnách v kádru
ještě působily trochu nesourodým dojmem a mají hodně prostoru k výkonnostnímu růstu.
Jen chvíli působil domácí tým zakřiknutě a hostující sebevědomě.

Od stavu 3:4 se favoritky zformovaly, když jim k razantnímu otočení
skóre pomohlo hlavně výborné podání. Nejprve zaservírovala dobře
Hrončeková (6:4) a poté skvěle
Jelínková, po šňůře osmi bodů
získaly Agelky rozhodující náskok
14:5. Zbytek vstupní sady byl ale
oboustranně plný chyb a nepřesností, do projevu VK se místy promítala nesehranost (17:7 – 19:13).

Až koncovka opět nesla znaky jednoznačnosti – 25:16.
Co se týká druhého setu, Čadovy
svěřenky si pohlídaly začátek a několikabodový odstup následně udržovaly. O poznání lépe jim fungovala obrana (na síti i v poli) než útok,
kde se zakončující plejerky často nepotkávaly úplně přesně s nahrávkou.
Naopak hostům střídání nahrávaček
viditelně prospělo a v podstatě celé

Očima kapitánek

z 2:0 na 4:6. Reakce VK však byla
ještě rychlejší (7:6) a od té chvíle už
si AGEL nenechal herní taktovku
vyrazit z ruky (10:7, 14:9, 17:10).
Střetnutí bez jakýchkoliv dramat
dospělo k předpokládanému závěru
– 25:17 a 3:0.

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Bylo to klasické utkání na začátek sezony. O soupeři jsme
neměly moc informací a hrály v takovém pomalejším tempu, ale aspoň jsme nepřipustily žádné větší problémy s klidným výsledkem 3:0. Každopádně se potřebujeme dostat na
mnohem lepší výkonnost, zatím je na týmu znát nesehranost. Ještě to nějakou dobu potrvá, ovšem jsme na dobré cestě. Hodně moc trénujeme a musíme se postupně dostat do zápasového rytmu.“

„Zápas neměl tak jednoznačný průběh jako většina našich
předchozích soubojů se Šternberkem v minulosti. Náš
výkon nesl všechny znaky začátku extraligy i celé sezony.
Pořád nám dost věcí nefunguje, například jsme dnes zkazili
zbytečně mnoho podání vzhledem k tomu, že ani nebylo
potřeba tolik riskovat. Obranu máme natolik kvalitní, že
bychom se měli v takovém duelu ubránit i bez tak riskantního
servisu. Hodně chyb jsme dělali rovněž při přípravě útoku,
po úspěšné obraně nám často nevycházel přesný přechod do zakončení. Na
druhou stranu jsme splnili vítěznou povinnost poměrem 3:0, což je podstatné.
Z hráček byla nejlepší Anna Velikiyová.“

Markéta JANEČKOVÁ - TJ Sokol Šternberk:
„Na to, že je soupeř někde o level výš než my, jsme podaly důstojný výkon. Snad jsme se rozehrály do dalších
zápasů a získaly cenné zkušenosti. Jestli nešlo získat set?
Domácí hráčky jsou natolik zkušené, že si to pohlídaly.
Ale rozhodně je dobrý počet našich uhraných bodů, neodjíždíme s výsledkem třikrát 25:10. V letošní sezoně bychom rády dopadly lépe než v minulé, jenže zatím nedokážeme držet standardní výkon.
Až se nám to bude dařit, třeba půjdeme trochu víc nahoru. Uvidíme.“

„Každé družstvo, které přijede do Prostějova, má obavy o
výsledek. My jsme je samozřejmě měli také, zvlášť po ne
moc dobrém výkonu ve včerejší předehrávce na SG Brno.
Do utkání šli bez nervozity s cílem vybojovat co nejvíc míčů.
To se nám docela povedlo, zanechali jsme tady sympatický
dojem a holky můžu pochválit. Však jsem jim hned po zápase řekl, že sice
prohrály, ale rozhodně nebyly poraženy. Což je velký rozdíl. Nám se tentokrát
podařilo podlehnout čestně. Ocenil bych výkon celého družstva a jmenovitě
obou Janečkových i všech střídajících děvčat.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:

Páteční tiskovka odkryla jedno zajímavé téma:
neoficiální spolupráci VK s českou reprezentací

Prostějov/son - V pátek dopoledne na tiskové konferenci VK AGEL Prostějov se
téměř výhradně rozebíralo
to, o čem si velmi podrobně můžete přečíst v dnešní
obsáhlé příloze Večerníku
věnované volejbalu. Přesto
vyskočila jedna poměrně
zajímavá informace, týkající se neoficiální spolupráce
mezi hanáckým oddílem a
ženským národním výběrem
ČR.
„Jednali jsme s Českým volejbalovým svazem a dohodli se na
určitém projektu. V jeho rámci
se my budeme snažit o získávání
mladých talentovaných reprezentantek Česka s tím, že se pod
vedením našeho zkušeného trenéra Miroslava Čady a ve zdejších špičkových podmínkách
včetně zázemí na top profesionální úrovni mohou postupně
zlepšovat. Těžit z takového modelu můžeme jak my, tak ná-

toto dějství dokázaly držet s obhájcem titulu krok až k výsledku 25:20.
Do největších problémů během celého zápasu se Prostějovanky dostaly zkraje třetí sady. Proti zlepšenému
podání Sokola jim zahaprovala přihrávka, což vedlo k rychlému obratu

roďák naší země,“ řekl předseda
správní rady VK Petr Chytil.
Letos v létě tak do Prostějova
přestoupily hned tři mladé členky české reprezentace Andrea
Kossányiová, Pavla Vincourová
a Šárka Melichárková. „Všechny jsou velmi perspektivní na
dlouhou dobu a mají potenciál
do budoucna pozvednout hru
prostějovského družstva i národního týmu. Tohle propojení
rozhodně není návratem k nějakému vrcholovému středisku
z minulosti, ale určitá paralela
tady je,“ uvažoval Chytil.
Klub z Hané přitom průběžně
oslovuje s nabídkami i další
členky výběru Carla Parisiho
staršího věku, jež momentálně
působí na oddílové úrovni v cizině a mohly by se vrátit domů.
„Naší prioritou je však přivádět
do kolektivu jak herně, tak charakterově kvalitní volejbalistky.
Současně máme finanční limity,
do kterých se musíme vejít, a

nabízíme vedle solidních podmínek i dobrého zázemí hlavně
tvrdou práci. Pokud za takové
konstelace není z druhé strany
odezva, nic nenaděláme. Koho
jsme chtěli a zároveň sem projevil zájem jít, ten přišel,“ lakonicky konstatoval trenér Agelek
Miroslav Čada.
„Jsou děvčata či ženy, pro které
je velkým lákadlem zahraničí
včetně atraktivního prostředí
třeba u moře. Takové opalování
na pláži, posezení u kávičky a
celková pohoda v Itálii, Francii
nebo jinde na Západě je hodně
příjemná záležitost, zatímco
u nás holky čeká pouze tvrdá
práce v ne tolik zajímavé destinaci. Na druhou stranu mohou
časem udělat výkonnostní posun k lepšímu a všechno je tedy
na jejich volbě. Vždy musí být
ochota poctivě makat, ne jen
spoléhat na talent a jít cestou
menšího odporu, větší pohody,“
doplnil Chytil.

Radomil JUŘÍK - TJ Sokol Šternberk:

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov
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Na jihu Moravy se SK RG Prostějovu
BODOVAT NEPODAŘILO
defilé
Sobotní utkání seniorů
na jihu Moravy dopadla
lépe pro domácí, a tak si
ze znojemské palubovky
veze SK RG dvě prohry....

ČKE - TJ Znojmo MS YMCA
- SK RG Prostějov
21:10 (12:9)
Sestava a koše Prostějova:
Marek 1, Nasadilová 4, Uherka 2, Zelinková, Ambrosová 1,
Lužný, Šťastná, Tichý 2

„
„jen“
tříbodovým mankem.
„Jak jsme skončili, tak jsme i zahájili druhou polovinu. Pět minut
to vypadalo na vyrovnané střetnutí, ale pak se stalo něco, co se zdálo
nemožné - hráli jsme ještě hůř, než
na začátku utkání. Výsledkem byl
pouze jeden koš za celý poločas
a jednoduchá a zasloužená výhra

Znojma,“ uvedl po utkání Martin „B“: Konečný (Snášel 1 - Marek T. 1), Matyášová 2, NasadiUherka.
lová 5, Šnévajs 3, Lužný, Šťastná 3, Tichý 1, Zelinková 1
Rezervy
Rezervní týmy převáděly diTJ Znojmo MS YMCA „B“
vácky hezčí podívanou - v
- SK RG Prostějov „B“
pomalejším tempu, které nijak
24:17 (11:9)
neubíralo na pestrosti útoků,
Sestava a koše Prostějova se oba týmy přetahovaly o ve-

dení. Nakonec to byli domácí,
kdo s malým náskokem odcházeli do šaten. V druhé polovině se přece jen více projevily
rychlost a sehranost Znojma, a
tak Hanáci i podruhé prohráli.
Tentokrát však prohra tolik nemrzela, protože všichni odvedli dobré výkony.

kam příště
3. kolo, 11. listopadu 2012: Prostějov - Brno (10.11.),
Kolín - České Budějovice, Prievidza - Znojmo

Partneři SK RG Prostějov

Vstup do utkání jsme měli
velmi špatný, nedařilo se nám
udržet míč v útoku a stříleli
jsme ze špatných a nepřipravených pozic. Vedení domácích
7:1 po necelé čtvrthodině bylo
hrozivé a zavánělo debaklem.
Druhou
patnáctiminutovku
jsme však našli to, čím, jsme
dokázali porazit Budějovice
- jednoduché útoky, využití
chyb obrany a naopak mnohem pečlivější bránění. Do
přestávky jsme tak odcházeli s

...ještě

+

partnerský klub

Vyškovský hrošík:
Tři medaile
míří do Prostějova
Vyškov/red – Druhou říjnovou sobotu zahájili sezonu také
nejmladší závodníci prostějovského plavání – desetiletí a
mladší. Ve Vyškově se zúčastnili závodů Vyškovský hrošík.
Jejich vstup do sezony velmi potěšil. Tři stříbrné medaile
ukazují, že děti přes prázdniny plavat nezapomněly a jsou
připraveny na dřinu v nové sezoně. Závodů se zúčastnili i
plavci z přípravky, pro které to byly první velké závody.
Skvělé výkony předvedla Markéta Nováková, která doplavala
dvakrát na druhém místě. K vítězství v závodech na 100 metrů
volný způsob a 100 metrů znak jí vždy chybělo jen velmi málo.
Na 100 metrů volný způsob navíc zlepšila svůj osobní rekord o
další čtyři vteřiny od červnového poháru žactva.
„Zlepšení bylo velkým překvapením, protože po letních prázdninách jsme pilovali spíše techniku. Markéta je velkou nadějí prostějovského plavání,“ shrnuje trenérka Markéta Novotná. V první
desítce se umístila i druhá nadějná plavkyně, teprve devítiletá
Alice Snídalová, která po krásném souboji na 100 metrů znak
skončila 4. a na 100 metrů prsa skončila 8. Sedmé místo vybojovala i Terezka Korhoňová v disciplíně 100 metrů volný způsob.
„Holky spolu s Viktorkou Zbožínkovou přidali ještě jedno stříbro
ve štafetě 4x50 volný způsob. Je třeba však pochválit všechny
plavce, kteří zatím ještě trénují v přípravce a netrénují tolik jako
holky, které už jsou v oddíle. Zaplavaly moc dobré časy a hlavně
své první závody zvládly na jedničku,“ dodala spokojená trenérka.
Plavecký oddíl v současné době naplnil kapacitu velké i malé
přípravky a další plavce bude přijímat nejdříve po novém roce.

Šipkařské Master v Olomouci:

Jirka Malíšek je bronzový z turnaje jednotlivců
Olomouc - Restaurace Atlant byla dějištěm
posledního turnaje Master v tomto roce.
Již tak velice silně obsazený turnaj byl opět
doplněn hráči z Brněnska, kteří do srdce
Hané nalezli již podruhé za sebou cestu a
v konečném zúčtování opět berou zlato.
Prostějovští Pitbullové Robert Vymlátil s Jiřím Moučkou obsadili pátou příčku. Druhá
dvojice ve složení Tomáš Mička, Roman
Šmid se umístila na sdruženém sedmém
místě spolu s dvojící z Čechovic Petr Hradil
a Jiří Malíšek. Protrhnout pomyslnou smůlu
se podařilo až v turnaji jednotlivců Jirkovi
Malíškovi z družstva Zavadila o jedličku Čechovice, který svou pouť v turnaji jednotlivců
ukončil až na stupních vítězů, kde nestačil
pouze na reprezentanta Michala Kočíka, který
si do Brna odváží zlato a na stříbrného Pavla
Šroubka z Mohelnice, který v současné době
obléká dres superligového týmu DC Žíla Chodov.
„Příští měsíc nás čeká Mistrovství České republiky v Děčíně a tak my spolu s generálním
mediálním partnerem, kterým je Prostějovský
Večerník, dovolte popřát hodně štěstí ve hře,
pevnou ruku a co nejlepší sportovní výsledky,“ poznamenal Zdeněk Špička.

Mistři. Jirka Malíšek první zleva, uprostřed Michal Kočík, vpravo Pavel
Šroubek.
Foto: ČDS Trading

I ženy umějí... Nejlepší hráčky turnaje v Olomouci. Foto: ČDS Trading

Plavkyně
Očima trenérů Skoumalová přivezla
zlato z Nového Jičína

Suverénní triumf na severu Moravy po dobrém výkonu
TJ Ostr
VK Pv

0
3

Bodový vývoj – první set:
2:1, 2:6, 3:8, 5:9, 5:11, 6:14,
8:14, 10:16, 10:18, 11:22,
13:22, 15:25. Druhý set: 1:1,
1:4, 2:6, 4:7, 4:11, 8:14, 8:18,
9:21, 12:21, 14:23, 14:25. Třetí
set: 3:2, 3:4, 4:10, 5:12, 6:15,
8:15, 9:18, 11:18, 11:20, 14:22,
14:24, 15:25.
Ostrava, Prostějov/son -Sobotní
zápasovou generálku na přetěžký
mač s Rabitou Baku zvládly volejbalistky VK AGEL Prostějov
na jedničku. Ve 2. kole UNIQA
extraligy ČR 2012/13 přesvědčivě
zvítězily na ostravském hřišti a po
dvou utkáních se usadily tam, kde
jsou zvyklé – v čele tabulky.

Očima kapitánek
Kateřina Mayerhoferová - TJ Ostrava:
„Snažily jsme se, ale Prostějov je volejbalově minimálně
o úroveň výš než my. Což se v utkání projevilo.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Byl to pohodový zápas. Díky dobrému podání jsme uhrály
řadu bodových šňůr a před prvním vystoupením v Champions League se dostaly do solidního tempa.“

Oproti úvodnímu duelu se Šternberkem protočil kouč Hanaček
základní složení na všech možných
postech. A nově poskládaná sestava
na severu Moravy od počátku diktovala hru. Ve vstupní sadě rychle
otočila z 2:1 na 2:6, což určilo další
průběh. Hostující družstvo rovnoměrně zvyšovalo svůj náskok
(6:14, 11:22) hlavně díky dobré
obraně, také v útoku a na podání
byl mezi oběma celky diametrální

rozdíl. Zahajovací dějství tak v poklidu dospělo k jasnému výsledku
15:25.
Nic na vývoji střetnutí nezměnil ani
druhý set. Agelky neměly v podstatě žádné potíže na přihrávce, od
čehož se následně odvíjela jejich
komplexní herní převaha. Navíc
jim vycházela taktika servírování
do zóny jedna, s čímž měl mladý
kolektiv TJ velké trable. Z hluboké
defenzivy mu nepomáhala ani čas-

Zdeněk POMMER - TJ Ostrava:

„Dal jsem příležitost mladým holkám z lavičky, ale proti
silnému soupeři měly až zbytečně moc respektu. Chtěl
jsem aspoň dvacet bodů v každém setu, jenže Prostějov nás
předčil mnohem výrazněji.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Prostor dostaly všechny hráčky, které nenastoupily ve
čtvrtek proti Šternberku. Na můj vkus předvedly trochu
chladný a profesorský výkon, který však na velmi mladý tým
Ostravy i tak bohatě stačil.“

tá střídání, prostějovské účastnice
Champions League dominovaly
(9:21). A kdyby občas nevyrobily
zbytečnou chybu, mohl mít výsledek ještě výraznější podobu než
14:25.
Podruhé během utkání vedly Ostravanky zkraje třetí sady (3:2).
Dlouho si však této situace užívat
nemohly, neboť vzápětí výběr VK

udeřil šňůrou 1:8 a znovu nebylo
co řešit. Obecně se dá říct, že obrana hostitelek nestíhala kontrolovat
pestré kombinace úřadujících mistryň a ty pak neměly trable bodově
zakončovat, hlavně z obou kůlů
(Gomes, Miletič) i z diagonály
(Hippe). Celý tým Prostějova odvedl kvalitní práci a po skóre 15:25
odvezl domů suverénní vítězství.

Téměř dokonalý víkend extraligových mládežnic VK

Jedenáct ze dvanácti možných bodů získaly o uplynulém víkendu juniorky a kadetky VK AGEL Prostějov
v extralize svých věkových
kategorií. Starší výběr po
jednoznačném úvodním duelu s Frýdkem trochu podcenil odvetu, musel zachraňovat druhé těsné vítězství
až v dramatickém závěru
a je v nesmírně vyrovnané
skupině B průběžně pátý.
Mladší děvčata nepřipustila
proti Přerovu žádné komplikace a dvěma hladkými
triumfy udržela vedoucí
příčku.

JUNIORKY
VK Prostějov
Sokol Frýdek-Místek
3:0 (10, 17, 12)
a 3:2 (17, 20, -25, -21, 9)
Sestava: Zatloukalová, Chludová, Missottenová, Adamčíková,
Lakomá, Kolderová, libero Uličná – Přibylová, Koblerová.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „První zápas proběhl
zcela jednoznačně v naší režii,
protože holky plnily pokyny,
byly naprosto koncentrované a
soustředěné. Výborným servisem zatlačily soupeřky pod tlak,

tím pádem se dařilo i v obraně
a zrodila se jasná výhra. Potud
jsem byl stoprocentně spokojený
s excelentním výkonem celého
kolektivu. Současně jsem však
upozorňoval, že hosté nejsou až
tak slabí, což se v odvetě potvrdilo. Frýdku jsme pomohli podceněním, a to hned od začátku.
Úvodní dva sety jsme sice ještě
zachránili, ale v koncovce třetí sady přišly tři neproměněné
mečboly a tím velký problém.
Děvčatům šly hlavy dolů, střetnutí spělo k porážce. Naštěstí
nám protivník pomohl vlastními
chybami a závěr tiebreaku jsme
dojeli dlouhou bodovou šňůrou

v jednom postavení. Za dvě vítězství jsem pochopitelně rád,
ovšem zbytečná ztráta bodu nás
může v budoucnu mrzet.“

KADETKY
VK Prostějov
PVK Přerov
3:0 (16, 19, 17)
a 3:0 (18, 15, 16)
Sestava v prvním utkání:
Koblerová, Lakomá, Meidlová,
Adamčíková, Chludová, Přibylová, libero Kratochvílová
– Kočařová. Sestava ve druhém utkání: Gogová, Lakomá,
Adamčíková,
Stavinohová,

Chludová, Přibylová, libero
Jetelová – Kratochvílová, Kočařová, Koblerová, Kopúnová.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „Stoprocentní koncentrace, maximální soustředění a
téměř bezchybné plnění taktiky vydrželo holkám s drobnou výhradou oba zápasy. Jen
v odvetě se trochu objevily tendence k podcenění, ale ty jsme
včas zažehnali. Soupeř dost
kazil, byl většinu času bezzubý
kromě občas kvalitního podání
a za hlavní považuji, že jsme
jej skoro do ničeho nepustili.
To mě samozřejmě potěšilo,
pochvala patří celému týmu.“

Nový Jičín – O druhém říjnovém víkendu se jedenáct nejlepších
plavců plaveckého oddílu TJ Prostějov zúčastnilo prvních závodů zimní sezóny – Malé ceny Nového Jičína. Celkově prostějovští plavci přivezli 21 medailí v hodnocení podle kategorií a 4
medaile podle celkového hodnocení.
V disciplíně 200 metrů prsa zvítězila Martina Skoumalová časem
2:54,09. Hned za ní na 2. místě doplavala její sestra Lenka výkonem 2:54,57. Lenka přidala ještě 3. místo na 100 metrů polohový
závod a 4. místo na 50 metrů motýlek.
Skvělý výkon předvedl Jakub Cibulka, který v disciplíně 50 metrů znak bez problémů postoupil do semifinále i finále. V něm
nakonec zaplaval výborný výkon 0:28,93 a obsadil v kategorii
mužů 2. místo. Také česká juniorská reprezentantka Michaela Petrželová si ve stejné disciplíně vybojovala semifinále. Zaplavaný
čas v semifinále jí však na finále nestačil. Ale ve své oblíbené
disciplíně 100 metrů volný způsob si v kategorii žactva vyplavala 3. místo časem 1:02,08. V disciplíně 200 metrů volný způsob
vystoupily na „bednu“ hned dvě prostějovské plavkyně. Míša
Petrželová vyplavala stříbro a Katka Praskačová bronz. Katka
Praskačová přidala ještě 5. místo na 50 metrů motýlek.
Vynikající výkony podali i ostatní plavci, zejména Endy Agalliu,
Ondřej Popelka a Josef Růžička, třebaže nedosáhli na medaile.
Prostějovu také chyběl Michal Tomeček, který se o prázdninách
dostal do reprezentace, ale nyní podstupuje rehabilitaci po zranění.
„Celkově se mítink v Novém Jičíně vydařil a dobře nastartoval
novou plaveckou sezónu, která vyvrcholí mistrovstvím republiky v prosinci,“ hodnotí trenér Petr Adamec. „Příští týden se
uskuteční jubilejní 10. ročník Velké ceny Prostějova, na který
všechny zveme,“ doplňuje Adamec.

SURFUJTE I V PRÁCI
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Exkluzivní interview s kapitánkou kosteleckých fotbalistek a kanonýrkou, jenž okusila i první ligu

„FOTBAL JE MŮJ ŽIVOT, MÝM SNEM JE HRÁT ZA NÁROĎÁK!“
Lucie Tomešová má o své životní prioritě jasno, ví, že bez fotbalu by nemohla být...

Kostelec na Hané - 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 prostě není jen pro
chlapce. Jako houby po dešti naopak vznikají týmy, které si budoucí talenty vychovávají i z malých holčiček. Je
každý 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 k tomuto „chlapskému“ sportu obrací
stále více dívek a žen. Co je láká na pobíhání po hřišti v
kopačkách? A jak si vedou na zeleném trávníku? A co
na to říkají jejich kamarádky, co nosí jen šaty? Nejen o
těchto tématech jsme hovořili s nejlepší hráčkou a kapitánkou FC Kostelce na Hané Lucii Tomešovou, kterou
Večerník vyzpovídal v exkluzivním interview...
Josef Popelka
Úvodem se musíme zeptat,
jak jste se vlastně dostala k
fotbalu?
„Už jako malá jsem si kopala za
bytovkou s klukama a to takřka
každý den. Hrát s panenkami mě
moc nebavilo... (úsměv) Jednou
si mě všiml trenér z Čechovic
Petr Antoníček. Nabídl mi trénovat za žáky a podle toho, jak
mi to půjde, bych si pak zahrála i
zápasy. V Čechovicích jsem nakonec odehrála asi tři sezony...“
Vzpomenete si ještě na váš
první fotbalový zápas, případně i váš první gól?
„Tak to si bohužel nevzpomenu
(smích), ale co mám černé na
bílém, tak v sezoně 2002-2003
za Čechovice jsem nastřílela
třiadvacet branek, k tomu jsem
měla asi osmnáct přihrávek.“
Co vás na fotbalu tolik fascinuje? Holky mají většinou jinou zábavu...
„Na fotbale mě fascinuje celkově hra sama o sobě. Pořádná dávka chuti a vyhecování
do hry, otočení výsledku, fajn

kolektiv, nepopsatelný pocit a
emoce z vítězství...“
Která pozice na hřišti je
vám nejbližší?
„Jelikož už pátým rokem hraji
střed zálohy, tak tahle pozice je
mi nejbližší. Ale v poslední době
jsem v útoku, kde se mi líbí a dá se
říci, že i daří. Uvidí se, kde budu
nejužitečnější.“
Střílíte poměrně dost branek. Pilujete nějakým
způsobem tuto činnost?
„Snažím se co nejvíce trénovat,
mít balón stále u nohy. Trénuji
třikrát až čtyřikrát týdně a de facto
všechno. Mám ještě dost rezerv...“
(úsměv)
Jak vypadá vaše klasická
příprava na zápas?
„Řekla bych, že nijak neobvykle.
Dobře se vyspat, lehce se najíst,
pustit si písničky, u kterých se
dobře naladím. To je asi vše, pak
jdu na to..“ (usmívá se)
Máte nějaké rituály před či
po zápase?
„Ano, ale to je tajné. Musíte se
přijet podívat... (smích)“
Jaký je váš dosavadní
největší úspěch?

„Aktuální spolupráce v prvoligové Zbrojovce Brno, kde jsem
měla střídavé starty a myslím, že
se mi poměrně dařilo. Pak také
titul nejlepší střelkyně v moravskoslezské divizi žen loňské sezóny 2011-2012.“
Jak se zrodila spolupráce s
Brnem?
„Úplně jednoduše. Hráčka z
Brna Lea Klíčová se mě zeptala,
jest to nechci
ec c jjítt zkusit.
us t. Tak
a jse
jestli
jsem
chytila příležitost za pačesy a šla
do toho...“
V čem je nej
největší
jvětší rozdíl
brněnsk
kým
ý a kostemezi brněnským
leckým týmem?
„Tak určitě v bojovnosti, rychlosti, důraznosti a větším nasazení. To vše ale přijde i v Kostelci,
doufám. Vše má svůj čas.“
V Brně nastupujete
pravidelně do zápasů, kde se vám i střelecky daří. Tři branky ve třech utkáních
je skvělá bilance.
„V Brně jsem na
střídavý start a
měla jsem povoleny jen tři
zápasy, což je
pro mě málo.
Věřím tomu, že
se to do budoucna
zlepší a ještě si za
Zbrojovkou zahraji!
Hrála jsem jak v záloze, tak i v útoku. Ty
loze,
tři góly jsem dala hned
v prvních dvou zápasech, když dvakrát
jsem se trefila proti
Baníku Ostrava a
jednou hned při premiéře proti Pardubicím. V tom třetím
duelu už jsem se

neprosadila, s 1.FC Slovácko
jsme prohráli nula tři. Trochu
mě mrzelo, že jsem si nezahrála
proti pražské Spartě, na druhou
stranu holky schytaly desítku,
tak to možná až tak nevadí...
(úsměv). Starty v první lize mě
hodně pomohly, inspiruje mě to
do další dřiny.“
Jak jste zapadla do kolektivu?
„ ys ssi,, žee dob
e. Nemám
Ne á s
„Myslím
dobře.
tím problém, jsem bezkonfliktní,
milý člověk (smích).“

Jaký potenciál mají tvé
spoluhráčky z Kostelce
na Hané?
„Rozhodně to mohou někam dotáhnout, dostat se výše a mít pořád chuť hrát a bavit se fotbalem.
Záleží jen na každé z nás...“
Co vy a reprezentace?
„Byla jsem ve výběru do sedmnácti let, ale jinak žádnou další
zkušenost bohužel nemám.“
Jaký je váš nejoblíbenější
hráč/tým?
„Hráč Lionel Messi a týmy mám
oblíbené dva, jsou to FC Barcelona a Liverpool FC.“

Sní svůj sen. Fotbalová kráska zasněně vyhlíží do budoucnosti,
ve které by ráda oblékla i reprezentační dres. Foto: Josef Popelka

„Po
„Pořádná
P
dávka chuti a vyhecování do hry,
otočení výsledku, fajn kolektiv, nepopsatelný
otoč
pocit a emoce z vítězství. To je prostě bomba!“

Těmito důvody popisuje sympatická kanonýrka
Kostelce Lucie Tomešová, čím jí fotbal učaroval

Dá se
D
to vše
časově zvládat,
hrát za dva týmy?
„Ano, dá se to zvládat. Sice je to někdy
náročné, a to jak časově, tak i po
p fyzické
stránce, ale hodně mi
to dává, nnaplňuje
aplňuje mě
to. Bez fotbalu bych
nemohla být, je to
můj život!“

Foto: Josef Popelka

Fotbal je převážně mužská záležitost. Jak vás
vnímalo a vnímá okolí?
„Ano, to je. Ale i ženy umí hrát
pěkný, drsný fotbal, na který se
dá dívat. Nejdříve bylo okolí
příjemně zaskočeno, obdivovali
mě a teď bych řekla, že jim to
tak už ani nepřijde. Ani holky,
co chodí raději na diskotéku,
nebo by šly na soutěž krásy, se
mě nic neptají. Ale asi by bylo
lepší se zeptat přímo lidí okolo
mě.“
Váš cíl či fotbalový sen?
„Cíle jsem dosáhla. Hraji
soutěžně fotbal, a to nejen za
Kostelec, ale dokonce i první
ligu. Nyní tak je mým snem zahrát si za nároďák! Nastoupit za
českou fotbalovou reprezentaci,
to by byla fakt paráda.“
Chvíli jste opustila kariéru fotbalistky a vrhla se
na volejbal. Co vás k tomu
vedlo a poté zase zpět?
„Protože v Nových Sadech se

mi nelíbilo a žádný další fotbalový oddíl poblíž nebyl, začala
jsem hrát volejbal za PVK Prostějov, což mi vydrželo asi půldruhého roku. Poté jsem díky
právě inzerátu v Prostějovském
Večerníku šla na nábor do Kostelce na Hané, a zde působím
dodnes...“(úsměv)

kdo je
Lucie Tomešová
Tato mladá, talentovaná prostějovská rodačka je
bezesporu
p největší
j
hvězdou ženské kostelecké kopané. K fotbalu poprvé přičichla v Čechovicích,
kde si s chlapci odbyla žákovskou kategorii. Odtud
si to zamířila již do ženského týmu FC Kostelec na
Hané. Nejvyšší soutěž před lety okusila v 1.FC Slovácko, nyní její hvězda opět září v 1. ženské fotbalové lize, díky střídavým startům ve Zbrojovce Brno.
A tato mise je velice úspěšná. V přípravném utkání,
jež rozhodlo o další spolupráci, se blýskla čtyřmi
brankami. Ze tří mistrovských utkání se tato rozená kanonýrka prosadila
hned třikrát, což jji ppasuje
j na nejlepší
j p střelkyni
y v týmu,
ý
pprůběžně devátou
v lize. Ne nadarmo se stala se 43 brankami nejlepší střelkyní MSDŽ za
loňský ročník v dresu Kostelce na Hané. Její rychlost, vytrvalost a techniku s míčem by jí mohl závidět leckterý fotbalista.

TJ Sokol Čechovice
PVK Prostějov (volejbal)
FC Kostelec na Hané
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno

2002 - 2005
2005 - 2007
2008 - doposud
2009
2012 (střídavé starty)

Jak vidí Lucii Tomešovou trenér Petr Merta...

Petr Merta
Již delší čas Lucku trénujete,
jaká hráčka podle vás je?
Je velice cílevědomá. Lucka je
vítězný a silný typ hráčky,která
nerada prohrává. O to víc si
užívá výher, o kterých již několikrát sama rozhodovala
v samotném závěru utkání.
INZERCE

Zaměřme se na její dovednosti, co si myslíte, že je její
hlavní doménou a naopak?
Tím, že je velmi fyzicky
vyspělá,převyšuje ostatní holky především kondičně. Síla,
rychlost, vytrvalost a koordinace pohybu.Všechny tyto
složky má na vysoké úrovni.
Technika s míčem ale patří
mezi její nejsilnější stránky.V
soubojích jeden na jednoho
je bezkonkurenční. Má taky
hodně razantní zakončení.
Mezi její slabší stránky patří
ukvapenost ve finální fázi hry

O SPOLUPRÁCI S BRNEM

„Zrodilo se to na našem letním turnaji v malé kopané žen
„Hanácká kopačka“. Byla si za nás zahrát naše kamarádka
Leona Klíčová,která je také původem z Prostějovska a za
Zbrojovku už delší čas hraje. Byl tam tehdy i její tatínek, který
je v Brně taky zainteresovaný a Lucku přesvědčil, ať to tam jde
zkusit. Lucka to přijala a odehrála poté přípravné utkání, ve kterém vstřelila 4 góly. Ihned ten den jsem se sešel se sportovním
manažerem Zbrojovky Miloslavem Veselým a domluvili jsme
se na střídavých startech do jejich klubu. Dohodli jsme se na
určitých pravidlech, které bude Brno i Lucka dodržovat a poté jsme střídavý start oficiálně podepsali. Možnost střídavého
startu však platí vždy jen na půl roku, takže v zimě očekáváme
další jednání.“

(finální nahrávka, zakončení).
Také ještě musí zapracovat na
důslednějším plnění některých
taktických úkolů.
Jak je brána v kolektivu, její
slovo v kabině?
Je to vyloženě vůdčí typ. Ne
nadarmo je u nás kapitánkou
„A“ týmu.V kolektivu je oblíbená a její slovo v kabině má
velký vliv i na ostatní. Dokáže
nás všechny spolehlivě vyhecovat.
Je podle vás Lucka dříč nebo
velkou roli hraje talent k fotbalu?

Lucka je obojí. Je všeobecně
sportovně nadaná. O fotbalovém
talentu u ní není pochyb. Dokáže
na sobě ale také velice tvrdě pracovat.
Věnujete se jí speciálně či absolvuje trénink ve stejné dávce
s ostatními?
Speciálně se Lucce nevěnuji.
Trénuje s ostatnímy klasicky,
hromadnou nebo skupinovou
formou s vybranými hráčkami.
Někdy se však snažím upravit její
intenzitu zatěžování v kondičním
tréninku.Také ve skupině s vybranými hráčkami.

6. Jakou podle vás má Lucka
budoucnost, která meta je v jejích silách?
Vzhledem k tomu, že je jí teprve
24 let, tak má ještě spoustu sezon
před sebou. U žen bývá věková
hranice nejvyšší výkonnosti posunuta o něco dál než u mužů.Takže
podle mě to nejlepší ji ještě čeká.
Momentálně je ve skvělé formě.
Daří se jí jak u nás, tak i ve Zbrojovce. Pokud bude zdravá a bude
na sobě pořád tvrdě pracovat,
může se podívat i do reprezentace.
Moc bych jí to přál, protože vím
že je to její velký sen.

