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Máme dvojrozhovor s majiteli „postižené“ hospody
i výpověď očitého svědka jejich zatýkání!
Krajská policie i odpovědné orgány ale mlčí...

DVA MUŽE POSLAL
DO NEMOCNICE

TUZEMÁK
NALÉVANÝ
„U KLOKANA“
VŠE O METYLALKOHOLOVÉ AFÉŘE SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 13
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ NEBO NA WWW.VECERNIKPV.CZ!
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Krvavá řežba
CIKÁNEK
Jedna si PODŘEZALA ŽÍLY!
Prostějov/mik
Vcelku poklidné nedělní poledne jednadvacátého října narušila v hospůdce poblíž centra
města
partička cikánek. V tu
m
dobu
sedělo v místním pohosd
tinství
pouze pár štamgastů,
t
když
se rozrazily dveře a v nich
k
trojice
snědých žen. Ta nejt
starší,
zhruba sedmdesátiletá
s
dáma,
se okamžitě hrnula k aud
tomatům,
u nichž pro ni přestal
t
existovat
svět. Její dvě dcery
e
usedly
za stůl, poručily si každá
u
pivo,
které vzápětí začaly prop
kládat
tvrdým alkoholem. Asi
k
po
p půlhodině se mezi nimi strhla slovní hádka, která záhy přerostla
v neuvěřitelnou řežbu!
r
A to doslova - facky, rány pěstí
t a vyrvané vlasy, vzduchem
létaly
sklenice i stůl se židlemi.
lé
Rázem
začala stříkat i krev…
R

CHCETE VĚDĚT VÍC? Čtěte na straně 6!

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Batole
B
t l ve vodě!
dě!

Chvilka nepozornosti a výlet
byl u konce. Minulé pondělí v
odpoledních hodinách nahlásila žena na tísňovou linku 156
ztracené dvouleté dítě. To se nacházelo U Abrahámka v říčce
Hloučela. Mokré plačící batole
postrádalo svého dědečka. Než
hlídka dorazila do uvedené oblasti, vnuk se s dědou i matkou
setkal. Oznamovatelka strážníkům potvrdila, že chlapce si
v pořádku převzali rodinní příslušníci a již z místa odešli.

Za dobrotu
na žebrotu

O tomto úsloví se ve středu přesvědčila na vlastní kůži devětačtyřicetiletá žena pracující na
veřejných toaletách. Zákaznice
si po dobu návštěvy k ní uschovala batoh. Po opuštění zařízení
si věci převzala a při následné
kontrole peněženky dotyčnou
obvinila z krádeže 1 000 korun.
Protistrana toto ovšem popírala.
Jelikož obě trvaly
y na svém,, byla
y
o všem vyrozuměna Policie ČR
pro podezření z krádeže neznámou osobou. V průběhu řešení
pětapadesátiletá poškozená připustila, že peníze mohla utratit
nebo vytrousit. Spor se nakonec
urovnal. Zaměstnankyně byla
od strážníků poučena, aby pro
příště nepřebírala do úschovy
osobní věci klientů, a tak se do
budoucna vyhnula podobným
nepříjemnostem.

Pálil účetnictví!

Ve středu o půl deváté ráno bylo
přijato sdělení na linku 156 o zamoření dvora dýmem. Při kontrole zmíněné oblasti strážníci
zjistili v nádvoří volně přístupných prostor firmy u zdi domu
umístěná kamna, od kterých se
šířil tmavě šedý kouř a zápach
po celém okolí. Muž pohybující se po dvoře uvedl, že má za
úkol pálit účetní doklady určené pro skartaci. O přítomnosti
strážníků vyrozuměl majitele.
Ten po příjezdu na místo k celé
záležitosti prohlásil: „Někde ty
dokumenty spálit musím. Lidi
na skartování nemám a ve spalovně je to drahé.“ Událost si
k dalšímu šetření převzal Odbor
životního prostředí prostějovského magistrátu.

Obraly ho
„spoluobčanky“
V pátek před půl druhou v noci
požádala telefonicky barmanka o příjezd hlídky na ulici
Svatoplukova. O zavolání ji
požádal pětapadesátiletý muž,
který přišel o mobilní telefon a
částku 1 200 korun. Okradený
hlídce sdělil, že ho o tyto věci
připravily dvě spoluobčanky
přímo na ulici. Pro podezření
y na místo
z trestného činu byla
přivolána Policie ČR, která si
událost převzala.
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OTŘESNÉ: DROGU PRODÁVAL DĚTEM!
Kriminálka zatkla dealera na in-line hřišti v Kostelecké ulici

Tak to už je vrchol! Že se drogy prodávají všude možně po městě, to je víceméně
už veřejným tajemstvím. Ale aby prodejem marihuany někdo vydělával na dětech
a mládeži, to je moc i pro otrlé. A přesně na tento případ kápla minulý týden prostějovská kriminálka. Po delším sledování ve středu udeřila a osmadvacetiletého
prodejce drog zatkla přímo na hřišti vedle velodromu v Kostelecké ulici!
Prostějov/mik
„Můžeme potvrdit, že Službě
kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově se podařilo zadržet
prodejce drog, který již delší
dobu nabízel a prodával sušenou rostlinnou hmotu marihuanu různým osobám na in-line
hřišti v Kostelecké ulici. Marihuanu si od něj bohužel kupovali i mladiství, které se zatím
nepodařilo ustanovit,“ informovala Večerník Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Policie již před časem získala
informace, že na zmíněném
hřišti v bývalém sokolském
areálu, který je nyní v majetku města, prodávají drogy.
„Kriminální služba v Prostějově začala těmto informacím
věnovat zvýšenou pozornost
a uvedenou lokalitu policisté
zhruba měsíc sledovali. Skutečně přišli na muže, který
tady drogu prodával. Jakmile
policisté nabyli přesvědčení,
že dealer bude mít u sebe větší
množství marihuany, došlo k
jeho zatčení. Osmadvacetiletý

muž měl totiž v té chvíli na
zádech batoh, ve kterém ukrýval zhruba třicet gramů sušené marihuany,“ uvedla Marta
Vlachová.
Kriminalisté ve středu dealera drog zatkli a převezli
na služebnu. Chlapík při výslechu kápl božskou. „Podle
jeho slov marihuanu z části
používal pro svoji potřebu,
z části ji skutečně prodával.
Co se týká zmíněného in-line hřiště v Kostelecké ulici,
zásoboval zde mládež drogou
zhruba půl roku, přičemž si

Prostějov/mik - Minulé pondělí na hlavním nádraží v
Prostějově udeřili zloději.
Romské kvarteto mužů, ve
věku od osmnácti do padesáti let, mělo ale smůlu. Bravurním zásahem strážníků
skončili všichni chmatáci v
rukou policistů. Stalo se tak
po zběsilé honičce auty po
okolních ulicích!
Celá událost se odehrála dvaadvacátého října v odpoledních
hodinách poblíž vyhrazeného parkoviště pro taxislužbu
před budovou hlavního nádraží. „Strážník na operačním
středisku spatřil za pomocí
kamerového systému muže,
který se opíral o dopravní

značku a kouřil cigaretu. Bylo
u něho patrné, že požil lihoviny. Kolem něj se podezřele
pohybovali dva spoluobčané.
Po chvilce jeden z nich vytáhl
nepozorovaně muži z kapsy
peněženku. Pak se s parťákem
rychlou chůzí vzdaloval směrem do ulice Svatoplukova,
kde oba nasedli spolu s dalšími dvěma muži do vozidla a
odjížděli směrem k centru,“
popsala pro Večerník počátek
událostí Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
Za zloději okamžitě vyjely
hlídky městské policie. Jedna
z nich dohonila chmatáky v
Trávnické ulici a služebním
vozidlem zablokovala jejich

auto. „Strážníci podezřelé
muže ve věku osmnáct, jednačtyřicet, třiačtyřicet a padesát let i s lupem zajistili a
předali státní policii. Vzápětí
se podařilo vypátrat i okradeného muže. Ten odjel taxíkem
domů a až při placení zjistil,
že nemá peněženku,“ uvedla
Jana Adámková.
Na své strážníky je samozřejmě patřičně hrdý i jejich
velitel. „Tak určitě! Hlídka
projevila rychlou reakci na
upozornění našeho operačního důstojníka. Velmi nám
pomohl i kamerový systém,“
řekl Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

KRIMI ZPRÁVY hledejte také na webu www.vecernikpv.cz

Marihuana dětem. Zatčený dealer drog prodával „trávu“ mladistvým
na tomto prostějovském in-line hřišti v Kostelecké ulici. Koláž Večerníku
měl prodejem tady vydělat
řádově několik desítek tisíc
korun,“ řekla Večerníku Marta Vlachová, mluvčí krajské
policie.

Osmadvacetiletého dealera marihuany čeká obvinění z trestného činu šíření omamných a
psychotropních látek a jedů.
Vyšetřován je na svobodě.

Prostějov/mik - Prostějovská
policie má před sebou nový
úkol! Ve městě totiž už nějaký
čas mizejí jízdní kola jako o
závod! Kriminalisté letmo spočítali, že zloději za poslední dva
až tři měsíce ukradli až sedmdesát bicyklů!
„Tento počet souhlasí, v poslední době se krádeže kol v našem
městě skutečně rozmohly. Odcizena byla jízdní kola z koláren
či sklepů panelových domů, ale
také bicykly uzamčené venku
před restauracemi nebo obchody.
A to jde jen o případy, které byly
policii nahlášeny. Z našich zkušeností víme, že mnoho občanů
ztrátu kola někdy ani neoznámí,“
uvedl jeden z prostějovských kriminalistů. Jak dodal, zlodějům
kol bohužel nahrává i obrovská
nezodpovědnost obyčejných lidí.

„Je to tak, pachatelé kradená kola
okamžitě prodávají, a to hluboko
pod jejich cenou. Lidé to berou
jako výhodnou koupi a ani si neuvědomují, že se tím rovněž dopouštějí trestného činu. Kradená
jízdní kola jdou bohužel v Prostějově na odbyt, zloději si tím opatřují peníze většinou na drogy...,“
řekl dále Večerníku kriminalista.
Prostějovští policisté minulý týden jeden případ krádeže kola
objasnili. Pachatel však s ostatními případy nemá nic společného. „Kriminalisté ve spolupráci
s Obvodním oddělením Policie
ČR v Prostějově zjistili pachatele
krádeže jízdního kola v hodnotě
dvaapadesát tisíc korun! Bicykl
se naštěstí našel, byl zajištěn a
předán opětovně majiteli,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

KLEPTOMAN řádí už čtrnáct let

Martin Hrdlička kradl jako straka, odhalily jej kamery
hřeší, stejně jako na opakované alternativní či podmíněné
tresty. Přestože mají už několik
záznamů v trestním rejstříků,
nikdy nebyli zavření a kradou si
vesele dál. To byl přesně případ
Martina Hrdličky, který v Prostějově ukradl doslova vše, na co
přišel. Prostějovskému soudu
už s ním došla trpělivost!
Už v minulosti jej odsoudil
například za krádež v secondhandu či útok na venkovní
osvětlení. V obou posledních
případech, které mu policisté
prokázali, jej pomohl odhalit
kamerový systém. Poprvé to
bylo v případě, kdy o mobil
obral člověka, který usnul přímo na barovém pultu. Naštěstí
měl podnik záznam z kamer, na

němž byl Martin Hrdlička jednoznačně k poznání. Podruhé
jej zachytily kamery umístěné
na rodinném domě...
„Krádež bezpečnostních kamer ze svého domu jsem původně hlásit vůbec nechtěl, počítal jsem, že by se to zbytečně
vleklo. Měl jsem záběry, na
kterých byl zloděj vidět. Bylo
z nich patrné, jak pachatel nejprve dvě kamery postříkal černým sprejem a pak si je odnesl.
Stačilo, když jsem se poptal po
Prostějově a dostal tip na toho,
kdo by to mohl být. Následně
jsem se s ním spojil a on se k
celé věci přiznal. Přislíbil, že
mi peníze za ukradené kamery
bude splácet. Nikdy mi však
nedal ani korunu, takže jsem se

Z trestného činu úvěrového
podvodu byl v uplynulých
dnech obviněn pětatřicetiletý
muž z Prostějovska, který ve
dvou případech v letech 2008
a 2009 uzavřel u jedné ze společností smlouvy na úvěr, v
nichž uvedl nepravdivé údaje
a splátky přestal hradit. Společnost tak přišla o 100 000
korun. Nyní mu za trestný čin
úvěrového podvodu hrozí trest
odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let.

SEDMDESÁT KOL!

ze soudní síně...

Prostějov/mls - Dvaatřicetiletý Martin Hrdlička soustavně
krade už od roku 1998. Svými
opakovanými zlodějnami si
nikdy na mnoho peněz nepřišel. Naposledy mu policisté
prokázali krádež mobilu člověku spícímu na baru a také
dvou bezpečnostních kamer
od rodinného domu. Přestože škoda nebyla nijak velká,
soud se rozhodl učinit jeho
řádění přítrž. V úterý jej poslal na celkem třicet měsíců
do vězení...
Drobné krádeže znepříjemňují život asi každému z nás.
Mnohé z nich na policii ani
nenahlásíme, nebo je policisté
zavaleni jinou prací odloží. Na
to však nejrůznější zlodějíčci

Sprejeři na nádraží
Trestného činu poškození cizí věci se dopustil dosud neznámý pachatel, který
zřejmě během pondělí nastříkal na
dva železniční vozy
odstavené na prostějovském
hlavním nádraží sprejovými
p y a znaky.
y
barvami různé nápisy
Škoda byla vyčíslena na 20
tisíc korun.

Podvedl věřitele

STRÁŽNÍCI v roli akčních hrdinů V Prostějově zmizelo
Honička za snědými zloději skončila zatčením

ČERNÁ KRONIKA

rozhodl případ nahlásit na policii,“ vypověděl poškozený Ivo
P. Navzdory tomuto svědectví
se Martin Hrdlička ke krádeži
kamer nakonec nepřiznal. I tak
jej soud v této věci uznal vinným a vzhledem k velkému
množství předchozích krádeží
i celkem deseti zápisům v trestním rejstříku, poslal do vězení
na celkem třicet měsíců. „Obžalovaný byl odsouzen k řadě
alternativních trestů, které
však k jeho nápravě nevedly.
Proto v jeho případě neexistuje jiná varianta než nepodmíněný trest,“ zdůvodnila výši
i druh trestu soudkyně Ivona
Otrubová v rozsudku, který přímo v soudní síni nabyl
právní moci.

Straka v kolárně
V průběhu středy došlo v
Brodku u Konice ke krádeži
jízdního kola. Lapka se vloupal do kolárny a ukradl pánské
horské jízdní kolo v hodnotě
15 tisíc korun. Policisté případ
šetří pro přečin krádeže.

Šrajtofli si nechal
Z trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
je podezřelý dosud neznámý
pachatel, který z pátku na sobotu v jednom z barů na ulici
Jungmannova v Prostějově
nalezl a ponechal si peněženku
s penězi,
p
, osobními dokladyy a
platební kartou. Škoda byla
vyčíslena na 2 640 korun. V
případě výše uvedeného přečinu hrozí pachateli, v případě
jeho dopadení, trest odnětí svobody až na dvě léta.

Ujel od havárky!
K dopravní nehodě s lehkým
zraněním, od níž řidič ujel, došlo ve středu ve 14.15 hodin na
ulici Svatopluka Čecha v Prostějově.
j
Dosud nezjištěný
j
ý řidič
Škody Felicie během couvání
z parkovací plochy narazil do
otevřených levých dveří vozidla Opel Astra, u kterých stál
jednašedesátiletý muž. Ten
ukládal do sedačky malé dítě.
Po nárazu dveře muže ppřimáčkly. Řidič škodovky poté
z místa ujel.

Šance pro zloděje

Nepolepšitelný zloděj. Martin Hrdlička trpí nutkavou potřebou neustále krást.
Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných

O batoh s osobními věcmi přišel
pětatřicetiletý muž z Prostějova.
V pondělí ráno si batoh s věcmi
nechal v zaparkovaném vozidle
na ulici Krapkova v Prostějově.
Vozidlo si však nezamkl. Lapka
toho využil a batoh i s věcmi si
odnesl. Poškozený muž v něm
měl kromě peněženky i osobní
doklady,
yy, pplatební kartu a svazek
klíčů. Škoda byla vyčíslena na
2 500 korun.

Prostějov/mik

inzerce

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

inzerce

MARTIN ZIKMUND

TOMÁŠ DOKLÁDAL

VENDULA VEČERKOVÁ

PAVEL POLHOŠ

se narodil 22. října 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 22
do 24 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

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

se narodila 10. dubna 1979
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 27. července 2012. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 33 do 35 let, měří
165 centimetrů, má střední postavu a plavé blond vlasy.

se narodil 16. června 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 30. dubna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 18 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu,
černé oči a černé vlasy.

Zpravodajství
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KORUNNÍM PRINCEM

magistrát ZDRAŽÍ ODPAD
MAČÁK BUDE
KRAJE Prostějovský
Lidé zaplatí za jeho odvoz víc! Zřejmě o stovku…
ČSSD chce prvně vládnout s komunisty!
Prostějov/mik - A je to tady.
Po dvaadvaceti letech se budou na řízení kraje opět
podílet komunisté! ČSSD se rozhodla respektovat
výsledky krajských voleb i shodné programové
body a hodlá vytvořit koalici s KSČM. V jedenáctičlenné krajské radě mají mít komunisté dvě křesla.
Sociální demokraté obsadí ostatních devět křesel
včetně hejtmanského. A jak se Večerníku podařilo
z politických kuloárů zjistit, Prostějov nezůstane jen
chudou Popelkou...
Olomouc/pk
„Vyhodnotili jsme programové
průniky s politickými stranami,
posoudili jsme personální návrhy
a se vší zodpovědností jsme za
vyjednávací tým navrhli jako jediné možné řešení uzavřít koalici s
KSČM,“ uvedl lídr ČSSD a žhavý
kandidát na hejtmana kraje Jiří
Rozbořil.
ČSSD jako vítěz voleb jednala se
všemi politickými subjekty. Ve
hře bylo i spojení ČSSD - ODS
- Koalice pro Olomoucký kraj.
Při této variantě by byl poměr
v radě 7:2: 2. Varianta koalice
lice s

komunisty 9:2 tak je pro ČSSD
výrazně výhodnější.
Podle Rozbořila však rozhodlo
především to, že s KSČM našli
sociální demokraté větší programovou shodu. „Přihlédli jsme
také k celospolečenské poptávce.
Chtěli jsme preferovat středolevou
koalici,“ konstatoval Rozbořil.
Je více než jasné, že to bude on,
kdo vystřídá ve funkci hejtmana Olomouckého kraje svého

stranického kolegu Martina
Tesaříka a stane se tak novým
krajským králem. Co je však
pro naše město zajímavější,
jeho „korunním princem“ na
devětadevadesát procent bude Alois Mačák! Současný prostějovský
radní už funkci náměstka
vykonával, nikoliv však tak vysokou. Co je dále pravděpodobné, tak
v sekci mu zůstane opět doprava
a hlavně z Prostějova nebude v

radě osamocený. „Nezlobte se,
ale konkrétní jména komentovat v
tuto chvíli nebudeme,“ zní oficiální
komuniké z ČSSD při dotazu na
obsazení klíčových postů nové
krajské koalice. Současnou situaci,
vývoj probíhajících jednání či
případné dohody nechtěl komentovat ani samotný Alois Mačák s tím,
že v těchto dnech mluví do médií
výhradně lídr. Již brzy by ale mělo
být vše podepsáno...

další info z povolebnch jednání plus
ohlasy prostějovských radních najdete na straně 6

Dlouhá léta držel magistrát
poplatky občanů za odvoz
komunálního odpadu na 492
korunách, přestože zákon
povoluje až hranici jednoho
tisíce korun. Jenomže radnice
ročně za likvidaci odpadu
doplácí přes dvacet milionů
korun a tuto „pálku“ je
zapotřebí snížit. Po dlouhých
diskuzích se radní rozhodli od
příštího roku poplatky zvýšit.
„Náklady na likvidaci komunálního odpadu jsou hodně
vysoké. A jenom doufám, že
se v roce 2013 na celkové ceně
neprojeví zdražení příjmu odpadu na jednotlivé skládky,
které je ohlášeno v řádech desítek procent. Jediným pozitivním jevem je skutečnost, že
Prostějované se naučili třídit odpad a ušetřené peníze se tak mohou vrátit do rozpočtu města,“
zhodnotil současnou situaci
Miroslav Pišťák, primátor
města. Následně nám potvrdil,
že pro příští rok přece jenom
bude město nuceno sáhnout do

Ilustrační foto
peněženek občanů a navýšit
poplatek za odvoz odpadků.
„Podle zákona můžeme jít až do
výše jednoho tisíce korun pro
jednotlivého občana. Zatím se
při jednání v radě města držíme
hodně při zdi, nechceme nijak
dramaticky poplatek zvyšovat.
Na druhé straně netvrdím, že
jsme se smířili s více než dvacetimilionovou sumou, kterou
doplácíme na likvidaci odpadu
z veřejných peněz. Co se týká
zdražení poplatků, v podstatě
bude naše rozhodnutí jednotné
a věřím, že příliš nezasáhneme

do rozpočtů občanů a jejich rodin,“ řekl Miroslav Pišťák. Jak
jsme se dozvěděli, hodně se
hovoří o zvýšení poplatku za
odvoz komunálního odpadu pro
každého z nás ze současných
492 korun na 600 korun. „Ano,
taková částka skutečně při jednáních padla. Já osobně bych
doporučil částku mezi pěti až
šesti stovkami korun. Ovšem
o výši poplatku stále ještě není
rozhodnuto, očekávám okolo ní
ještě hodně živou diskuzi i mezi
prostějovskými
zastupiteli,“
dodal primátor našeho města.

KINO METRO ZAŽÍVÁ DIVÁCKÝ BOOM, pomohla mu digitalizace
„Převážně chodí mládež, má totiž kde vrkat...,“ usmívá se Ivan Čech
Prostějované střední a starší generace to
pamatují. Kina Metro, Oko a Jas bývala před
rokem 1989 většinou vždy vyprodána. A to
se ještě občas promítalo v „Blešárně“ na
Vápenici. Lidé v kinosálech hledali především náhradu za komunistické „nesmysly“,
kterými lidem vymýval mozky totalitní režim
prostřednictvím tehdejší televize. Zároveň jít
tehdy za filmem do společnosti znamenalo
prožít kus romantiky. Jaká je situace dnes?
V Prostějově už bohužel existuje jediné ryze
fungující kino. A to ještě i osiřelé Metro před
pár lety při promítání projekcí zelo prázdnotou. Nebýt výrazných dotací z městské pokladny asi by dokonce zkrachovalo! Dnes
už je ale situace rapidně lepší a zdá se, že
chodit do kina může být zase takříkajíc „IN“.
Může za to nejen nová módní vlna, ale zejména digitalizace - fenomén třetího tisíciletí...
Prostějov/mik
„Když jsem v roce 1991 začínal
pracovat v tomto oboru, v rámci
Okresní správy kin jsme na
Prostějovsku provozovali šestnáct
biografů. S nástupem televize
Nova však začal zájem o promítání filmů upadat. Kino Jas se
uzavřelo tuším v roce 1993, Oko
na Újezdě o tři roky později.
Zůstalo pouze kino Metro a tu

i tam se promítá v kinokavárně
Duha,“ shrnul pro Večerník minulý i současný stav Ivan Čech,
provozní a programový pracovník Magistrátu statutárního
města Prostějova. Tento muž zná
kino Metro jako své boty, neboť v
něm působí již od roku 1991, jeho
vedoucím pracovníkem se stal o
sedm let později.
V minulých letech tedy výrazně
poklesl zájem lidí o návštěvy film-

Magistrát vyhlásí veřejnou soutěž
na zajištění marketingu pro město

Prostějov/mik, pk - O tom, že firmy, různé společnosti a dnes
už i města potřebují kvalitní marketingové zajištění, není vůbec
žádných pochyb. Pro statutární město Prostějov doposud tuto
službu zajišťovala společnost TK PLUS, s níž město uzavíralo
smlouvy vždy na jediný rok za částku dvou milionů korun. Zahrnuta v tom byla nejen propagace, ale i samotná spolupráce na
nejrůznějších projektech z veřejného, společenského, kulturního
či sportovního dění.
„Nyní tento systém chceme změnit a získat služby marketingového
partnera na dobu čtyř let. Jeho činnost musí po celou dobu trvání
smlouvy zajišťovat kvalitní propagaci Prostějova. Tyto služby si za
ony čtyři roky ceníme na čtrnáct milionů korun,“ uvedl na nedávné
tiskové konferenci Rady města Prostějova primátor Miroslav Pišťák.
Město se rozhodlo vypsat nové výběrové řízení i přesto, že s dosavadním zajišťovatelem těchto služeb, společností TK PLUS bylo nadmíru spokojeno. „Ano, společnost TK PLUS udělala v náš prospěch obrovský kus práce, Prostějov proslavila a propagovala nejenom v naší
republice, ale dnes i díky rozsáhlým sportovním a kulturním aktivitám
i v Evropě a celém světě. Jsme s její činností spokojeni. Možná ani
neumíme docenit, jak moc nám dobré jméno pomáhá při zajištění
nejrůznějších grantů,“ nechal se slyšet Pišťák. Jedním dechem ale
dodal, že šanci uspět má každý. „Do veřejné soutěže se pochopitelně
mohou přihlásit i další firmy. Bude záležet na jejich nabídkách, ale
také zkušenostech. Adept už musí mít za sebou hmatatelné výsledky,“
dodal Miroslav Pišťák s tím, že rozhodně nejde pouze o prezentaci
loga města na jednotlivých akcí.
Zájem spolupracovat dál ovšem vyjádřil i nejžhavější adept na pozici
marketingového partnera města, společnost TK PLUS. „Vzájemnou
spolupráci si pochvalujeme. Myslím, že je výhodná oboustranně, pro
město děláme velký kus práce,“ prozradil Večerníku druhý nejvyšší
muž TK PLUS Petr Chytil.
O novém (či staronovém) marketingovém partnerovi by měl magistrát rozhodnout nejpozději do konce tohoto roku. Konkrétní zadávací
podmínky budou teprve určeny.
Exkluzivní rozhovor s jednatelem TK PLUS Petrem Chytilem
nejen na toto téma si přečtěte na straně 21!

počet návštěvníků kina Metro

(odhad)

Zdroj: Magistrát města Prostějova

ových představení. „Vysvětlení je
jednoduché, dnes má doma skoro
každý videa, DVD přehrávače,
televizní satelity, internet a podobné vymoženosti, takže si pěkně
v pohodlí pustí film, jaký se mu
zamane vidět. Před několika málo
lety nebylo výjimkou, že jsme tak
tak prodali povinných šest lístků,
abychom vůbec mohli začít
promítat...,“ přiznal Ivan Čech.
Situace se navíc začala dramaticky ještě zhoršovat od roku
2006, kdy kino Metro odehrálo
847 filmových představení, která
zhlédlo 62 111 diváků a kino
za celý rok utržilo na vstupném
čtyři miliony a 202 tisíce korun
při průměrném vstupném 67
korun. Od té doby to šlo ale až

do loňského roku dolů kopcem.
„Největší krize v návštěvnosti
byla v roce 2010, kdy do Metra
přišlo jen 38 815 diváků a utržili
jsme jen něco málo přes dva a půl
milionu korun. Je ale pravda, že
pár měsíců jsme měli uzavřený
provoz, probíhala rekonstrukce
a digitalizace kina,“ podotkl šéf
našeho jediného zařízení tohoto
druhu.
Razantní obrat k lepšímu nastal
v roce 2011, právě po zavedení
technologie 3D. Téměř devět
stovek představení shlédlo přes
čtyřicet tisíc návštěvníků a jelikož
průměrná vstupenka stála již přes
osmdesát korun, utržilo Metro
takřka tři a půl milionu korun.
I přes tato čísla provoz tohoto

Lepší časy? Ivan Čech vede kino Metro už od roku 1998. On sám věří, že právě nyní nastává jeho
nový boom a lidé začnou na filmová představení opět chodit.
2x foto: Michal Kadlec
kulturního zařízení ještě zhruba
půldruhým milionem ročně
dotuje město. A to i přesto, že letos se už průměrná cena za jednu
vstupenku vyšplhala hodně přes
sto korun. „Z městského rozpočtu
plynou dotace na kulturu plným
právem. Nedokáži si Prostějov
představit bez kina, stejně tak
jako bez divadla, klubu Duha a
podobných organizací. Stejně tak
přispíváme na činnost Sportcentru, různým divadelním spolkům
a podobně. Kultura nebude nikdy
výdělečná, přesto je neodmyslitelnou součástí života každého
člověka i v této přetechnizovaném
světě,“ řekl Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
„Rozvoj šel tak daleko, že dnes
už měsíčně uvádíme devadesát
procent filmů z nového média a
jen deset procent z klasických celuloidových filmů. V současnosti

drží rekord z hlediska návštěvnosti
i tržeb druhá část 3D filmu Harry
Potter a Relikvie smrti. Z klasicky
promítaných filmů si pak dobře
vedou Lidice a Muž v naději,“
prozradil Ivan Čech.
Jeho slova potvrzuje odhad
letošních výsledků. Podle vývoje
dosavadních deseti měsíců to
vypadá, že dveře kina by mohlo otevřít až pětačtyřicet tisíc
návštěvníků a tržby ze vstupného
by měly dosáhnout až čtyř
milionů korun českých!

Rok

Otázkou je, zda Prostějované opět
najdou cestu do kina, jako tomu
bylo před dvěma desítkami let.
„Zvláštní je, že dnes chodí do kina
převážně omladina. Jedině ta to
bere jako určitý druh romantiky,
mladé zamilované dvojice mají
totiž kde vrkat a ještě k tomu se
podívají na kvalitní film. Diváky
střední a starší generace už u nás
tak moc nevidíme. Například můj
kamarád mi nedávno říkal, že už v
kině nebyl pětatřicet let...,“ uzavřel
Ivan Čech z kina Metro.

KINO METRO V ŘEČI ČÍSEL

Počet
představení
2006
847
2007
813
2009
933
2010
865
2011
894
2012 (odhad)
920

Tržby (v Kč)

4 202 000
3 872 000
2 973 000
2 556 000
3 450 000
4 000 000

Průměrné
vstupné (v Kč)
67
69
66
66
84
110

ZA PARKOVÁNÍ u nemocnice SI ZAPLATÍME!

Nad sýry z Kauflandu žasli i inspektoři...
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okem viditelnou PLÍSEŇ

Zadarmo už jen první půlhodina
Prostějov/has, pk - Tak to je nemilá zpráva, která
má však své opodstatnění. Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, přistupuje ke změně pravidel pohybu i stání
vozidel v areálu nemocnice. Od listopadu
zavádí uvnitř nemocničního areálu nový
režim, který má umožnit pacientům, rodinným příslušníkům i návštěvníkům lepší
dostupnost požadovaného oddělení. Už méně
příjemnou novinkou však je, že za stání delší
než třicet minut se pak začne platit...
„Snažíme se řešit situaci, kdy né místo přijatelné vzdálenosti
je areál nemocnice mnohdy od pracoviště svého lékaře.
doslova obležen parkujícími Logickým řešením tohoto stavozidly. Auta stojí na travnatých vu je proto zpoplatnění stání
plochách, poškozují chodníky a vozidel. „Jsme si samozřejmě
nezřídka zanechají neukáznění vědomi, že areál potřebuje nutřidiči svůj vůz v místě, kde je ně zvýšit kapacitu míst k stání,
stání zakázáno s ohledem na nicméně v současné době s
pohyb vozidel rychlé záchranné ohledem na finanční problémy
služby. Z monitoringu vozidel ve zdravotnictví není stavba
v areálu nemocnice vyplynulo, parkoviště reálná. Investice do
že zde zanechávají a v podstatě technologicky vyspělé zdravotparkují svá vozidla obyvatelé nické techniky musí mít logicokolních domů. Další skupinu ky přednost,“ doplňuje ředitel a
dlouhodobě odstavených vo- dodává, že na druhou stranu se
zidel pak tvoří auta pacientů, nemocnice snaží nastavit prakteří přijíždějí k hospitalizaci vidla pro placení mírnější, než
a odstaví po celou její dobu své je obvyklé v okolních nemocvozy přímo v areálu,“ vysvět- nicích. „První půlhodinou bez
luje důvody zpoplatnění parko- poplatku se snažíme umožnit
viště ředitel nemocnice Tomáš dopravu nebo vyzvednutí blízUvízl s tím, že ostatní pacienti, kého člověka z nemocnice bez
mnohdy daleko méně pohybli- nutnosti cokoli hradit…,“ upoví, pak nemohou nalézt dostup- zorňuje Tomáš Uvízl.

Prvních
třicet minut stání
vozidla
v nemocnici tedy
y
bude zdarma.
Každá další započatá půlhodina po vjezdu do nemocnice bude stát deset korun. U
hlavního vjezdu do nemocnice si řidič vyzvedne lístek u
stojanu před závorou, na kterém bude označen čas vjezdu
a čárový kód. Zaplacení poplatku za stání v nemocnici
bude možné u automatické
výjezdové pokladny před výjezdem z nemocnice nebo na
informacích v poliklinice a v
hale. Při výjezdu vloží řidič
lístek do stojanu u výjezdové
závory.
Dokončení na straně 14

U dvou výrobků objevili

Foto: SZPI
Prostějov/mls - Jsou sýry, u
nichž je plíseň považovaná za
něco ušlechtilého, co jim teprve
dává tu správnou chuť. Ty patří k vybraným gurmánským
delikatesám. Více je však sýrů,
u nichž je plíseň na škodu. A
hned dva takové se daly koupit
v prostějovském Kauflandu.
Zarážející je, že se zde objevily
v rozmezí jednoho měsíce!
Při svém pátrání po nebezpečných potravinách narazili
zaměstnanci
potravinářské
inspekce v prostějovském
Kauflandu na sýr Gruyere. A
nestačili zírat! Na švýcarské
lahůdce objevili okem viditelné
plísně! „Tato potravina určitě
nebyla pro konzumenty bezpečná, jevila známky kažení,“
potvrdil tiskový mluvčí Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI ) Pavel Kopřiva.

V uvedeném supermarketu se
přitom nejednalo o ojedinělý
případ.
Při další návštěvě inspektorů
v Kauflandu, která proběhla
přibližně po měsíci od té první,
se situace opakovala! Opět zde
nabízeli plesnivý dovozový sýr,
tentokrát se jednalo o značku
Herbey Edam. „Na povrchu
potraviny byly zřetelně viditelné kolonie bílých plísní. Při
kontrole ovšem nebyly zjištěny nevyhovující teploty při
skladování,“ uvedl Kopřiva.
Pokud tedy nechcete být nepříjemně překvapeni, věnujte
tomu, co kupujete, náležitou
pozornost. „Zákazníci by si
měli například všímat, zda
přes sebe nejsou nalepené dvě
etikety, nebo na etiketě v češtině nejsou jiné údaje,“ upozorni Pavel Kopřiva. Jestliže
doma lidé přece jen najdou v
nákupu plesnivé, nebo jinak
nebezpečné potraviny, měli by
je ihned reklamovat. A se stížností se mohou obrátit také na
pobočku inspekce. Ta nejbližší
se nachází v Olomouci-Holici
na Pavelkově ulici.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

2,46

Z
Zase
vyrovnaně.
ě P
Primátor
i á Pišťá
Pišťák naznačil,
že už v těchto dnech je vypracován
Marný
první návrh rozpočtu města pro rok
boj. Strážní2013. Zatím to vypadá opět na
ci městské policie
vyrovnaná aktiva s pasivy,
mají od primátora nacož je pozitivní zpráva.
řízeno zajistit bezpečnost v
Ovšem díky desítpolorozpadlých
Jezdeckých
kám milionů
kasárnách a tudíž odtud vyhánět
z hazardu...
bezdomovce. Děje se tak každý
den. Jenomže každý den se sem bezdomovci zase vracejí!

Je to vůbec možné? Ale
ano! Přesně tuto hodnotu
v promilích jedovatého metanolu naměřili jednomu
ze dvou otrávených mužů
z Prostějova. Muž nyní
leží v olomoucké Fakultní
nemocnici a otravu zřejmě
přežije. Div světa! A to si
představte, že šel z práce...

-

Osobnost týdne
JIŘINA BOHDALOVÁ
VÁ
Á
Nejlepší komedií letošního ročníku
níku
divadelního festival Aplaus se stala
Paní plukovníková v hlavní roli
oli
s Jiřinou Bohdalovou. Její exce-lentní herecký výkon na prknech prostějovského divadla
nadchl přítomné diváky.

Výrok týdne
„NO,
NO N
NORMÁLNĚ
ORMÁ
MÁLN
ÁLNĚ
Ě
SI TA CIKÁNKA TADY
PODŘEZALA ŽÍLY!
NEVÍM, JESTLI SE
MÁM SMÁT
NEBO BREČET!“
Štamgast z jedné hospůdky,
který se stal svědkem
nevšedního výstupu
trojice Romek

DVA OPILCI Z PROSTĚJOVA BY SI ZASLOUŽILI DARWINOVU CENU

Analýza
Martin Zaoral
Dva osmačtyřicetiletí kumpáni z Prostějova
s alkoholem
neprohráli jen
díky včasnému
a odbornému
zásahu lékařů.
To zpochybňuje další zažitou
pravdu, že „komu není rady,
tomu není pomoci“. Těmto dvěma mužům očividně „rady nebylo“. Přestože všechna média
v zemi (včetně toho našeho) neustále a opakovaně upozorňovala na to, aby si lidé na alkohol
neznámého původu dávali pozor, oni dva chlastali své patoky

Kromě jednoho skladu s pančovaným alkoholem
v Konici se metanolový zabiják Prostějovsku doposud vyhýbal. Po uplynulém týdnu to už ale neplatí. Stejně jako některé staré pravdy. Donedávna
se říkalo, že nad alkoholem se nedá vyhrát.
Moravanům se však prý podařilo remizovat. Jenže
s metanolem přišlo na řadu prodloužení. A v něm
někteří z nás mohli prohrát. A to přímo na náhlou
smrt. Nyní si však díky své vlastní blbosti mohli vysloužit prestižní Darwinovu cenu!
vypadly pojistky“ či je konejšil,
že „kdo chce borovičku pít, hůl
si vždy najde...“
Myslíte si, že jde o hodně morbidní humor? Takový život občas
bývá. Svědčí o tom i „Darwinovy ceny“. Že nevíte, o co jde?
Darwinova cena je ironické ocenění pro lidi, kteří „se zasloužili
o zlepšení lidského genofondu
tím, že se z něj sami hloupým
způsobem odstranili“. Tyto ceny
se udělují jako určité (obvykle
posmrtné) jízlivé uznání. Tradici
založila v roce 1993 americká
bioložka Wendy Wendy Northcutt. Pro získání ceny je třeba
se díky selhání vlastní soudnosti
kuriózním způsobem sprovodit
ze světa. Laureátem ceny se za

dál... A tak se nakonec dokázali
otrávit. Ač jim očividně nebylo rady, lékařské pomoci se jim
přesto dostalo. To je v pořádku.
Nicméně pokud se říká, že každá rada je drahá, pak lékařská
pomoc by se obě ožralům měla
tuplem prodražit. Jelikož si svůj
zdravotní stav přivodili pouze
vlastní hloupostí, bylo by vůči
všem plátcům zdravotního pojištění spravedlivé, aby si tito
dva svůj pobyt v nemocnici do
poslední koruny zaplatili. Ale to
se zřejmě nestane...
Velký otazník v této kauze visí
i nad rolí hostinského, u něhož
oba chlapíci popíjeli. Kdo ví,
možná oba do posledního momentu uklidňoval, že „to jenom

ZATÍM TO MÁ V HRSTI ROPA
Rostislav Kocmel
Zavalení osobními a jinými
vozidly není
jenom
problém Prostějova. Potýká se s
ním celý svět.
Některé země
dokonce tento problém zcela
zahltil. Například v Japonsku
nevjedete do žádného většího
města, aniž byste zaplatili tučné

mýtné. U nás je toto opatření
téměř na spadnutí.
Politici o něm zatím nahlas
neuvažují, ale přijde den, kdy
budou muset. Zatím se všechno, co se týká automobilismu,
točí kolem ceny ropy. Ta je zatím příznivá. Tedy pro politiky
na celém světě je „prozatím
vhodná“. Stále na ni lze uvalit
spotřební daň. Ovšem až bude
stát barel ropy tři stovky dolarů, to je dnes asi čtyřicet korun
bez daně, bez spotřební daně a

glosa týdne

jenom ropa, nikoliv nafta nebo
benzín, to bude jiná. Bude se
muset platit z vozidel a možná i mýtné. Nikoho nebude
zajímat, zda máte nafťák nebo
elektromobil, nebude totiž spotřební daň.
A co si státy počnou? Co si počne Prostějov? Sníží se počet
aut. To všechno ukáže budoucnost. Zatím to má v hrsti ropa...

Konstalace hvězd Prostějova
Už jenom přechod na zimní čas vás unaví sám o sobě. V těchto dnech toho víc naspíte, než naděláte. I tak se ale přemožte a
snažte si udělat čas na společnost a nějaké ty radovánky. Ostatně, už teď oprašte lyže a ostatní zimní vybavení.

Berani - 20.3. - 18. 4. Po celý týden se ocitnete
jakoby v jiném světě, okouzlí vás spousta nových věcí. Nejvíce si užijete v rodině, kde na
vás čeká hned několik změn. A jelikož se dá říct,
že všechny budou pozitivní, budete šťastní.
Býci - 19.4. - 19.5. Potkáte několik lidí, kteří
projeví zájem s vámi obchodovat či jinak spolupracovat. Avšak pozor, bude se jednat o podvodníky, kteří jen chtějí využít vašich kontaktů
ve světě byznysu. Buďte opatrní a odpálkujte je!
Blíženci - 20.5. - 19.6. Konečně vás v práci
někdo pochválí a bude to pochvala finanční!
V poslední době se vám totiž podařila spousta
dobrých věcí, kterých si šéf naštěstí všiml. Jenom si dejte bacha na závist kolegů, ta bude
nebezpečná.
Raci - 20.6. - 21.7. Budete řešit nepříjemné
resty na úřadech, což vám zabere nejvíce času.
Ovšem nějaká ta chvilka vám zbude i na romantiku, tudíž od tohoto týdne můžete čekat
prohloubení vašeho intimního vztahu. Začnete
mluvit o svatbě.
Lvi - 22.7. - 21.8. Dostanete geniální nápad,
který hodláte co nejdříve zrealizovat. Chybu ale
uděláte v tom, že se svěříte několika lidem. Sice
je pouze požádáte o radu, jenomže někdo z nich
se bude snažit váš nápad zneužít pro sebe!
Panny - 22.8. - 21.9. Zbytečně moc toho namluvíte a pro vulgární slova přitom nechodíte
daleko. V nejbližších dnech se vaše vyřídilka
spustí na plné obrátky, tudíž očekávejte stížnosti
ze všech stran. Není vyloučena ani žaloba.

...ještě
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Váhy - 22.9. - 21.10. Zužitkujte svůj řemeslný
talent, klidně si můžete přivydělat. Chce to jen
zbavit se lenosti a přestat nadávat u televize na
špatné poměry ve státě. Uprostřed týdne vám
přijde úřední dopis, na který rychle zareagujte
Štíři - 22.10. - 20.11. Bohužel pro vás budete v
těchto dnech veškeré příkazy nadřízených ignorovat. To se vám ale záhy vymstí, protože další
kolegové vás předběhnou v nápadech i výsledcích. Jenom se třeste, ať nepřijdete o práci.
Střelci - 21.11. - 20.12. Budete rádi po boku
uvážlivých a předvídavých lidí. Sami jste takoví, a tak vás kontakt se zbrklými a lehkomyslnými jedinci zvlášť vyčerpává. Bude pro vás osvěžující, když si budete notovat se sobě rovnými.
Kozorohové - 21.12. - 19.1. Čeká vás tak trochu týden blbec. Potřebovali byste velmi dobrý nápad, abyste se chytili a začali produkovat
jen samé dobré věci. Nakopnout vás může
dobrý přítel, který je pro vás vzorem i v jiných
případech.
Vodnáři - 20.1. - 18.2. Vztah s partnerem potřebujete nutně oživit, už to není, co bývalo.
Možná by nezaškodila menší přestávka, při
které byste si od sebe oddechli. Každopádně
ale nic nelamte přes koleno, jinak hrozí nevěra.
Ryby - 19.2. - 19.3. Stále toužíte pracovat a
žít naprosto samostatně, jakékoliv kibicování
nesnášíte a zavrhujete ho. Proč ne, ale opravdu na všechno stačíte sami? Zkuste o tom
přemýšlet, donekonečna nemůžete žít sólový
život.

minulý rok stal dvacetiletý Australan, který se zabil při riskantním provádění plankingu. Jedná
se o „populární“ focení v prkenné
pozici, kterým lidé chtějí ostatní
ohromit na facebooku. Mladík
chtěl pořídit opravdu exkluzivní
fotografii v plankingovém stylu
a to přímo na balkóně v sedmém
patře. Ztratil však rovnováhu a po
pádu se zabil. Největším Australanovým konkurentem v soutěži
byl pětapadesátiletý motorkář z
New Yorku, který při protestní
jízdě proti nařízení nosit helmy na
motorce havaroval, spadl nechráněnou hlavou přímo na obrubník
a utrpěl smrtelná zranění. Navíc
jeho starší bratr měl prohlásit, že
pokud by se jeho mladší sourozenec opět ocitl ve stejné situaci,
udělal by to znovu! Prý to tak
chtěl...
Loni tuto ironickou anticenu dostala dvojice bankovních lupičů
z Belgie, která se při pokusu o
vyloupení bankovního automatu
sama vyhodila do vzduchu. Povedený zlodějský pár z Belgie
použil v touze po penězích tak
velké množství výbušniny, že se
mu do povětří podařilo vyhodit
kromě bankomatu také celou
budovu. Muži zákona později

fejeton
Petra Hežová
Hodové veselí je v nenávratnu, zmizela i velká celostátní
prohibice, která zdárně mařila pokusy aktivních alkoholiků o pořádnou kocovinu
a v obchodních domech se
pomalu (někde i rychleji) vybalují zásoby čokoládových
Mikulášů...
Dle
pobavených
reakcí
mých „spolunakupujících“ v
nejmenovaném obchodním
domě odhaduji, že by nás v
této hektické době na prodejních pultech nepřekvapil ani
nějaký ten velikonoční savec.
Je přece jasné, že i obchodní
řetězce se musí držet hesla

v troskách našli jednoho z lupičů,
který vážným zraněním podlehl cestou do nemocnice. Druhý
muž zemřel přímo na místě.
Pravda, odolat své vášni, ať už
se jedná o alkohol či o cigarety
je někdy hodně těžké. Své o tom
ví i další nositel Darwinovy ceny.
Nemocniční pacient s vážnou
chorobou plic byl umístěn do
kyslíkového stanu. Když lékaři
odešli, tak se těšil, jak si zahřeší.

V ponožce měl totiž ulité dvě cigarety a zapalovač. Když osaměl,
mohl si konečně zapálit. Bohužel
mu nikdo neřekl, jak silná výbušnina kyslík je. Škoda, možná
mohl ještě žít...
Laureátem této „prestižní”
Darwinovy ceny se dosud žádný
Čech natožpak Prostějovan nestal. Pokud by oba muži na otravu
metanolem zemřeli, je jisté, že by
se o ni mohli minimálně ucházet!

Ilustrační foto

INVAZE V SUPERMARKETECH
„vždy připraven“! A to zejména teď, když se ukazuje,
že každý, kdo se s předstihem
předzásobil na silvestrovskou
oslavu, je teď za vodkou ...
chci říct za vodou.
Když pár týdnů po skončení
vánočního (a následně silvestrovského) veselí do supermarketů vtrhnou valentýnská blahopřání, následovaná
kraslicemi a pomlázkami,
nikdo se alespoň nemůže
vymlouvat, že zapomněl obdarovat své blízké polštářem
ve tvaru srdíčka a posléze
čokoládovým zajíčkem, kterého okamžitě po zásahu
prvního koledníka vystřídají
v regálech prodejen bikiny,
opalovací krémy a motivační
plakáty s vidinou blížící se letní dovolené.

Ale jen co se navlékneme do
plavek a ošetříme se opalovacím prostředkem s přiměřeně
vysokou UV ochranou, už nás
v prodejnách vítají nápisy
„hurá do školy“, což je pár
dnů po začátku prázdnin docela frustrující, zejména pro
ostřílené studenty a školáky.
Možná tedy, že si obchodní
řetězce chtějí školáky uspíšeným prodejem mikulášských
dobrot udobřit. Pravděpodobně chtějí tak dětem vzkázat, že to nebude dlouho trvat
a ze studijní rutiny je vytrhne
právě Mikuláš a jeho družina
- v supermarketech zastoupená jeho čokoládovými kolegy.
Proto se nenechte vykolejit
adventní nabídkou v obchodech, kupte si perníček s čertem a užívejte si podzimu...
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Agentura
Všechno otisknout nelze...
Zuřivost neúspěšných politiků po letošních volbách nezná
mezí. Vzkazují svým voličům,
kteří jejich nebyli, urážky odstupňované právě podle výše
jejich zuřivosti. Ovšem to jsou
pouze invektivy cenzurované
nebo alespoň autocenzurované. Takový prohraný politik tiše
doufá ve svůj návrat nebo alespoň si myslí na nějakou menší
nebo i větší trafiku...
Zajímavé by bylo vědět, co si
opravdu myslí poražený politik
a jak svým ovečkám - tedy voličům, spílá. Slova jako hovada,

dobytek nebo svině by určitě v jejich slovníku nechyběla a určitě
ani nechybí. Agentura Hóser
si je vědoma, že úplnou pravdu
také otisknout nemůže. Přece
jenom vycházíme v novinách,
proto nemůžeme otisknout expresivní výrazy pohlavních orgánů, exkrementů, duševních
úchylek, sexuálních orientací a
jiných pikantností, jimiž nás tito
političtí nevýherci v současnosti
častují.
Agentura Hóser vás v tomto
směru chce ale uklidnit. Těmto
leckdy bývalým politikům nejde

o vaše neblaho, ani o jakousi
fixní ideu jak si to s vámi vyřídit. Oni nedostanou penízky a
přišli o moc. O voliče nejde ani
náhodou...
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich
ohlasů, která se tentokrát
rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Těm dětem chybí
slušnost a pokora
Každé ráno jezdím do práce městskou hromadnou
dopravou, konkrétně linkou
číslo čtyři z Krasic. Pracuji
od osmi hodin ráno, takže
jezdím společně se školáky. Denně se tak setkávám
s arogancí a projevy nevychovanosti právě od těch
nejmenších. V autobuse je
totiž vždy několik seniorů,
kteří však musí stát v uličce a s největší námahou se
držet všeho, co je po ruce.
Přitom všechna sedadla
okupují rozesmáté děti ve
věku od osmi do patnácti
let. A myslíte, že některý z
těch fakanů pustí někoho z
klepajících se seniorů sednout? Dělají, že je nevidí, a
baví se mezi sebou, jako by
se nic nestalo. Těm dětem
chybí nejenom vychování,
ale také pokora ke starším.
Otázkou je, kdo za to může.
Rodiče, škola nebo obojí dohromady?
Jana Obručníková,
Prostějov

Oprava jen napůl

To je celý Prostějov, tady se
snad nikdy neudělá nic na
sto procent! V tuto chvíli mě
nejvíce štve neopravená část
Olomoucké ulice u železničního přejezdu. Ve vašem
Večerníku jste sice napsali
důvody, proč přes proběhlou rekonstrukci silnice zůstaly nakonec třicet metrů
na každé straně od kolejí
hrby nebo vystouplá dlážděná vozovka. Jde sice o dvě
rozdílné investice, ale přece
jen, to nešly naplánovat obě
akce najednou? Jednalo se o
tom vůbec?
Jan Hindrich, Prostějov

Vzor u Japonců

Váš článek o obrovském
nárůstu počtu majitelů aut
mě opravdu zaujal. Vůbec
jsem netušil, že na Prostějovsku je registrováno skoro
osmdesát tisíc nejrůznějších vozidel. Za chvíli se
opravdu motoristé budou
prát o každé místečko, kde
by svého plechového miláčka zaparkovali. Já na to
ale znám určitý recept. Byl
jsem nedávno v Japonsku a
tady řeší stejný problém velice razantně. Každý, kdo si
koupí nové auto, musí zároveň prokázat, že ho má kde
zaparkovat a nebude nikomu zabírat místo. Nejvíce se
dbá na to, aby každý Japonec měl při koupi auta garáž
přímo ve svém domě. Nešlo
by něco takového aplikovat
i v Prostějově?
Jan Kratochvíl, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

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

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Je tomu pět let, co začal platit zákaz kouření na zastávkách a nástupištích. Ovšem v roce 2010 byl tento zákon zmírněn, jelikož bylo údajně
složité přesně určit, kde prostor zastávky začíná a kde končí. Patrně
je pro mnohé těžké určit zákaz, který by platil pár metrů doleva a doprava od zastávky. Takže zákaz tedy platí jen pro krytá nástupiště, přístřešky a také pro odhození nedopalku. Proto se vás tentokrát ptáme...

VADÍ VÁM KOUŘENÍ NA ZASTÁVKÁCH A NÁSTUPIŠTÍCH?
Jana PTAČNÍKOVÁ,
Prostějov

Klára KONÍČKOVÁ,
Prostějov

ANO

ANO

„Samozřejmě, že mi to
vadí. Navíc
zákon proti
kouření na
zastávkách a
nástupištích
je tak špatně
vymyšlen,
že vlastně kouření na těchto místech povoluje. Ještě jsem si nikdy
nevšimla policisty, který by kontroloval dodržování tohoto protikuřáckého zákona. Není dne
ani hodiny, kdy bych neviděla
na zastávkách někoho kouřit, či
odhozené nedopalky. Alespoň
by si kuřáci mohli stoupnout od
ostatních lidí na zastávce tak, aby
na ně kouř vůbec nešel! Zákon
by měl především myslet na nekuřáky, než kuřáky...“

„Ano, vadí,
přímo to nesnáším. Je to
velice nepříjemné, když
nekuřák stojí na zastávce a před
ním, nebo
vedle něj si stoupne kuřák,
který svým kouřením obtěžuje
ostatní lidi. Je to něco jiného,
než když jdete a kolem vás projde někdo s cigaretou, už ale i to
spoustě lidem vadí. Na zastávce si však kuřák pěkně vykouří
celou cigaretu, takže několik
minut kouřem otravuje ostatní.
Navíc, když na zastávce stojí
děti, tak škodlivý kouř dýchají i
oni. Většina kuřáků je naprosto
neohleduplných!“

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

„Proti Mičkovi půjdu
svědčit kdykoliv,“ říká muž,
který s ním trávil čas ve vazbě
Roman Mička, který v současnosti čeká
na soud v souvislosti s vraždou dvaaosmdesátiletého seniora v Okružní ulici,
si v životě nadělal spoustu nepřátel. Na
jméno mu nemohou přijít ani členové jeho vlastní rodiny. Na to, že od něj bude
na nějaký čas pokoj, se těší i spousta
dalších Prostějovanů. „Mám s ním své
zkušenosti. Tomu člověku se nedá věřit
ani nos mezi očima. Pokud by bylo třeba, jsem připraven promluvit o tom, co je
zač i u soudu,“ ozval se Veerníku muž,
který s Romanem Mičkou strávil nějaký
čas na vazbě...
Prostějov/mls
Roman Mička by měl být v dohledné době postaven před senát Krajského soudu v Brně. Při rozhodování o výši trestu by mu výrazně pomohlo,
pokud by se k činu doznal. Neučiní-li tak, pak
bude muset ve své výpovědi mimo jiné zpochybnit svědectví Davida Braunera. Ten nám již dříve
prozradil, že s Mičkou v inkriminovaný den šel do
domu, kde starý pán bydlel. Chtěli jej obrat o peníze
a také o sbírku mincí. Zatímco Mička vešel dovnitř,
měl Brauner hlídat na chodbě. Když slyšel hluk v
domě, rozhodl se „vzít nohy na ramena“.
Mička je ovšem protřelý kriminálník, u soudu to
velmi dobře zná. Přesto v tak svízelné situaci se
však dosud nikdy neocitl. Pokud bude chtít porotu
přesvědčit o tom, že je nevinný, zbývají mu jen dvě
možnosti. Buďto může tvrdit, že s Davidem Braunerem do domu v Okružní ulici vůbec nešel a že ho
téměř nezná. Není vyloučeno, že přijde s verzí, že

do domu skutečně šel, nicméně, že se vše seběhlo
jinak. Totiž, že celé to vymyslel David Brauner a ho
do toho pouze navlékl. V jeho verzi by mohl být David Brauner vrahem, zatímco on pouze člověkem,
který mu měl pomáhat.
Podle svědectví jednoho z pamětníků Romanovi
Mičkovi v minulosti už něco podobného prošlo.
„S Romanem Mičkou jsme se někdy v polovině
osmdesátých let poznali ve vazbě. Tehdy jsem pracoval v západním Německu a do republiky jezdil
jen sem tam. Tím jsem však byl pro tehdejší režim
velmi podezřelý. Po propuštění z vazby jsem se s
Mičkou nějaký čas neviděl. Pak jsem byl najednou
zatčen a obviněn z toho, že jsem Mičku navedl, aby
ještě s dalším člověkem ukradl v Plumlově auto. Prý
jsem ho chtěl propašovat do Německa. To ovšem
byl naprostý nesmyl,” popsal naší redakci muž, který si přál zůstat v anonymitě.
Mičkovi se jeho svědectví vyplatilo. Přestože auto
jednoznačně ukradl, byl označen pouze za spolupachatele. „Ve vězení jsem bez pěti měsíců strávil
čtyři roky. Jako přitěžující okolnost v mém případě
tehdejší soudce uvedl to, že takzvaně inklinuji ke
kapitalistickému způsobu života. Díky tomu, že mě
pomluvil, si Mička odseděl menší trest a to pouze
třicet měsíců,“ postěžoval si muž, který v souvislosti
s případem nabídl pomoc i rodičům Davida Braunera. „Možná, že to Mička na něj bude chtít hodit
stejně jako to udělal se mnou. V takovém případě
jsem připraven přímo před soudem vypovědět, co
je to za hajzla a jak si umí vymýšlet!,“ dušoval se
muž, který zároveň zvažuje, že si požádá o obnovu
svého případu.
Faktem zůstává, že v mnoha případech pachatel
není vždy ten, kdo zločin vymyslel. Že někdo jiný
celou záležitost vymyslí a další pouze odvede „černou práci”. Vše nasvědčuje tomu, že tak tomu v
em neb
ebyl
yylo.
o...
případě vraždy v Okružní ulici ovšem
nebylo...

Jedna poloha? Kdepak! V tomto týdnu si užijete milostných pozic, co hrdlo ráčí. Následující dny jsou totiž pro
všechny jako stvořené pro skupinovou erotiku neboli
lidově řečeno grupáč! Maximální počet partnerů nemusíte absolutně řešit, ten není vůbec omezen. Skupinový sex je sice často spojován s exhibicionismem a
promiskuitou, ale s tím si určitě hlavu lámat nebudete.
Partnery pro tuto erotickou libůstku si najdete nesnadněji v zaměstnání, okolo sebe totiž máte zájemců víc,
než si dokážete představit. Pamatujte, že poměr mužů
a žen či jejich sexuální orientace nejsou podstatné.
Skupinový sex obvykle počítá s výměnou partnerů,
tedy obvykle ve stylu „každý s každým“... Prostě nevažte se - odvažte se!

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Kde jsou majitelé Dony?
Možná u Rudé řeky...

jak šel čas Prostějovem ...

Partyzánská ulice

Prostějov/mls

Legendární hostinec. Partyzánská ulice byla otevřena v roce
1893 původně jako ulice Radeckého, od května 1919 Štefánikova
a od listopadu 1940 opět Radeckého (Radetzky-Gasse). Současné
pojmenování platí od července 1945 na počest partyzánského hnutí
během druhé světové války. V roce 1903 zde byla postavena kanalizace, o dva roky později byla ulice osázena stromy. V rohové budově
s Havlíčkovou ulicí (č. 30) otevřel v roce 1902 Karel Kaštyl hostinec,
který pod názvem Na Růžku funguje dodnes, další hostinec Františka Kovaříka byl v domě č. 9. V domě č. 4 sídlil bývalý cejchovní úřad, v
domku č. 8 byla ještě za rakouského mocnářství četnická stanice. Ve
stavení č. 27 bydlel obchodník Augustin Krist, mezinárodní rozhodčí
v kopané.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Palackého ulice
INZERCE

31. ŘÍJNA 2011
Odpůrci bourání Dony ve Svatoplukově ulici neuspěli na ministerstvu kultury se žádostí o prohlášení objektu za kulturní památku. Tím pádem dostali zelenou vietnamští majitelé, kteří mohou
každým dnem přikročit k demolici. Mají totiž v ruce platné povolení! „Volal jsem panu architektovi Gottwaldovi, zda nemá
nějaké informace o termínu demolice. Sdělil mi, že majitelé odjeli
domů do Asie a vrátí se až začátkem listopadu. Až se vrátí, budou se zřejmě teprve rozhodovat, co s Donou provedou,” uvedl
prostějovský místostarosta Zdeněk Fišer.
ŘÍJEN 20112
Po roce se situace kolem funkcionalistického domu, který v roce
1939 nechal vybudovat „prostějovský Baťa” Jan Nehera, nijak
nezměnila. Po majitelích Dony ze společnosti OHY se slehla
zem. Od svého návratu do vlasti se s nimi nelze spojit. Mohou se
přitom pohybovat různě po světě. Z obchodního rejstříku vyplývá,
že každý z trojice jednatelů společnosti OHY má adresu trvalého
bydliště ve třech různých městech. Zatímco Hoang Van Hung by
měl žít v Praze, tak Dung Van Nguyen ve Vídni. Třetím do party je
Pham Thanh Long, který má trvalé bydliště v Socialistické republice Vietnam. Konkrétně by si měl poštu přebírat na adrese města
nacházejícího se v provincii Hai Hung v deltě slavné Rudé řeky.
Jsou tedy majitelé prostějovské Dony tam?
napsáno před
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lety

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
mentu:
ment
me
ent
ntu:
u::

KUŘE

Kuřecí křídla
1 kg

Kuřecí čtvrtky
1 kg

Kuřecí játra
1 kg

Kuřecí horní
stehna 1 kg

Kuřecí prsní
řízky 1 kg

Kuřeci krky
1 kg

74,90

79,90

74,90

86,90

159,90

49,90

59,90

79,90

79,90

89,90

184,90

49,90

74,90

79,90

79,90

89,90

179,90

49,90

74,90

79,90

74,90

89,90

179,00

49,90

75,00

79,80

75,00

86,40

179,00

48,70

74,90

79,90

74,90

64,90

178,90

49,90

Naše RESUMÉÉ
Drůbeží maso patří k nejoblíbenějším a tak není na škodu,
udělat si takový kuřecí týden.
Křidýlka zakoupíte nejlevněji
v Bille, vzácně vyrovnané ceny
jsme objevily u čtvrtek, u nichž
pouze desetihaléř rozhodl v pomyslném souboji pro Lidl, který nabízí nejvýhodněji i krky.
Jatýrka jsou na tom obdobně,
trio Albert, Kaufland a Tesco,
odkud si nenechte ujít především horní stehna. Pro prsní
řízky vás posíláme do Albertu.
A přejeme dobrou chuť, ať
už smaženou, pečenou či
vařenou!

VOLBY V PROSTĚJOVĚ
TĚSNĚ VYHRÁLA ODS

V pátek a v
sobotu se konaly volby do
městských a obecních zastupitelstev. Nešťastný termín
dušičkového víkendu a patrně i obecně upadající zájem
lidí o politiku se podepsal na
volební účasti v Prostějově.
Volit přišlo jen 33,88 procenta voličů, do uren bylo
odevzdáno 13 219 platných
obálek s volebními lístky.
Volby v Prostějově vyhrála
ODS (26,09 %) před ČSSD
(24,87 %). Třetí příčku obsadila KSČM (16,45 %), čtvrtá
pozice patří US-DEU (10,53
%) a pátá skončila KDU-ČSL
(8,49 %). Pětiprocentní hranici
nutnou pro zvolení do zastupitelstva ještě překonala volební
strana Prostějov 21 (5,69 %).
Výsledky voleb znamenají, že
v zastupitelstvu obsadí ODS
10 křesel, stejný počet ČSSD,
komunisté šest, US-DEU čtyři, KDU-ČSL tři a dvě křesla patří straně Prostějov 21.

Z osobností vyhrál díky preferenčním hlasům Jan Tesař
(ODS), který obdržel 5 155
hlasů, druhá Božena Sekaninová (ČSSD) získala 5 007 hlasů
a třetí Miroslav Pišťák (ČSSD)
4 108 hlasů. Dosavadní koalice ČSSD – ODS na prostějovské radnici získala ve volbách
dohromady dvacet mandátů.
Znamená to, že v pětatřicetičlenném zastupitelstvu má většinu a zatím nic nestojí v cestě
tomu, aby v Prostějově vládla
i příští čtyři roky. První povolební jednání mezi ČSSD a
ODS začalo doslova jen několik minut po vyhlášení výsledků voleb. Jaroslav Faltýnek
a Miroslav Pišťák ze sociální
demokracie se sešli v hotelu
Avion s občanskými demokraty Janem Tesařem, Zdeňkem
Peichlem a Vlastimilem Uchytilem. Nechyběly vzájemné
gratulace, přípitek a ujištění, že
v první fázi povolebních diskuzí budou spolu jednat pouze
tyto dvě strany...

Zpravodajství
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FEŠÁK HUBERT Z BULHARSKÉ POKRAČUJE VE SVÝCH REJDECH KOALICE s komunisty
Napáleným ženám má zaplatit téměř 800 tisíc, zkouší to však na další

Tak to je opravdu neuvěřitelné! Sňatkový podvodník
Miroslav Janiš obírá ženy o peníze minimálně patnáct let. Nedávno byl za dva případy prostějovským
soudem odsouzen k šestatřiceti měsícům odnětí
svobody. Trest mu však byl podmínečně odložen.
Ženám však bude muset zaplatit téměř osm set tisíc
korun, o které je obral! Přesto příslušnicím něžného
pohlaví lže i nadále. A ty mu věří. Nebýt série článků
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku, věřily by mu víc
než komukoliv jinému...
Prostějov, Přerov/mls
Na redakci Večerníku se v
uplynulém týdnu obrátila další žena, které Miroslav Janiš s
elegancí sobě vlastní nabízel
nehynoucí lásku. Zároveň ji
prokazatelně lhal o své minulosti sňatkového podvodníka.
Paní Bohumila (redakce jméno pozměnila) z Přerova je ve
svých šestapadesáti letech stále atraktivní ženou. Před třemi
lety se po dlouholetém manželství rozvedla a od té doby žije
sama. S Miroslavem Janišem
se seznámila koncem letošního
srpna na Hanáckých slavnos-

tech v Náměšti na Hané. Přitom pan Janiš už v té době měl
za sebou první hlavní líčení u
prostějovského soudu, kde byl
obviněn z podvodu na dvou
ženách, které obral o téměř
osm set tisíc korun.
„Mám ráda psy a pan Janiš měl
u sebe jezevčíka. Tím mě zaujal. Přitom na mě působil velmi
solidně, až plaše. Říkala jsem si,
že jsem konečně našla chlapa,
na kterého se budu moci spolehnout. Opravdu jsem se zamilovala,“ svěřila se nám paní
Bohumila, která jej představila
své rodině. Podle jejích slov si
ho její dospělé děti okamžitě

Na tohoto muže si dávejte pozor! Miroslav Janiš se z pochopitelných důvodů nefotí vůbec rád. Na snímku, který nám poslala
dcera paní B.
Foto: archiv
oblíbily. Na rozdíl od řady jiných paní Bohumila Miroslavu
Janišovi zatím žádné peníze nedala. I jí však nabízel společnou
budoucnost... A přestože se znali poměrně krátce, tak ji také navrhoval, aby spolu začali bydlet. „Chodili jsme na vycházky
a on se mě nenápadně vyptával,
kde bych chtěla bydlet. Také mě

vzal do svého domu v Plumlově, který opravuje,“ vyprávěla
paní Bohumila.
Miroslav Janiš se už ale jaksi
zapomněl pochlubit tím, že do
stejného domu poměrně nedávno vozil i paní, od které na
opravu právě této nemovitosti
vybral téměř šest set tisíc korun. Zároveň udržoval vztah

s dalšími ženami, které rovněž
obral o statisíce korun. Tato
fakta se paní Bohumila dozvěděla až ze série příspěvků právě v Prostějovském Večerníku.
„Snacha na tyto články narazila
čistě náhodou na internetu. Byla
to pro mě hrozná rána, myslela
jsem, že po zklamání s bývalým
manželem mám nyní naději začít nový život. Teď se bojím,
že už nikdy nebudu nikomu věřit,“ zmínila se paní Bohumila,
která se za podpory svých dětí
rozhodla vztah s podvodníkem
ukončit.
Miroslav Janiš však na celou situaci reagoval po svém.
„Ty věříš bulváru? Tak to jsi
teda blázen!“ citovala jej jeho
další potenciální oběť, která by
se možná mohla brzy postavit
do řady nešťastnic, které panu
Janišovi daly peníze, aby splnil
jejich sny. Nezůstaly jim však
ani peníze ani sny. „Ještě jednou díky za zveřejnění článků o
panu Janišovi. Bez nich bychom
vůbec neměli šanci zjistit pravdu
včas!“ napsala nám snacha paní
Bohumily, která nám poslala i
fotografii pana Janiše.

SPALOVNA
zavazelo při blokovém čištění
SMUTNÝ REKORD: 47 aut

Prostějov/mik - Tak tohle
zde ještě nebylo, ani strážníci takovou kalamitu nepamatují. Při úterním blokovém čištění města v okolí
Tylovy, Brněnské a Mozartovy ulice řešila městská
policie celkem sedmačtyřicet přestupků řidičů! Ti
v ulicích či na přilehlých
parkovištích nechali stát svá
auta, i když jim to dopravní
značení jasně zakazovalo. A
pak ať si každý stěžuje, že
na sedmačtyřiceti místech
nebylo uklizeno…
„Faktem je, že i když se stejné
přestupky motoristů řeší při
blokovém čištění města po celý
rok, tak spousta řidičů se stále
nenaučila respektovat dopravní značení, které jim zakazuje
v daný den a hodiny parkovat
na určitých místech. Opravdu
tomu přestávám rozumět. A
to, k čemu došlo v úterý, to je
opravdový extrém,“ sdělil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

v Brněnské ulici?

To zůstává rozum stát! Jenom v Rumunské ulici ignorovalo
zákaz parkování deset majitelů aut. A to měli dopravní značku přímo u nosu!
Foto: Městská policie Prostějov
Právě v úterý ráno, když se
pracovní čety společnosti
.A.S.A. Technické služby i
s technikou chystaly dělat
pořádek v uvedených lokalitách, musely na vícero
místech čekat. Strážníci v tu
chvíli zjišťovali majitele aut,
která zavazela plánovanému
úklidu. „V úterý ráno jsme
zadokumentovali
celkem
sedmačtyřicet přestupků, na
místě jich bylo blokovou pokutou vyřešeno šestatřicet,

zbývající byly předány k projednání správnímu orgánu. U
něj majitelům aut hrozí daleko vyšší sankce,“ uvedl Jan
Nagy.
Podle všech by na řidiče, kteří naprosto ignorují povinnost
přeparkovat své vozidlo během blokového čištění, platila možnost jejich auto nechat odtáhnout. Jak je ovšem
známo, odtahy jsou zrušeny a
zda se někdy obnoví, to je ve
hvězdách...

Prostějov/mik - Nedávno jsme přinesli zprávu o tom, že město
uvažuje koupit dva a půl hektaru pozemku za prodejním areálem
společnosti PV auto v Brněnské ulici. Od té chvíle se po Prostějově
roznesly drby o tom, že by na uvedeném místě měla být postavena
spalovna komunálního odpadu…
„Město svůj záměr tají. Pozemek chce vykoupit od soukromého majitele a dát ho k dispozici Olomouckému kraji. Ten tady nechá postavit
spalovnu,“ šokovala nás v pondělí obyvatelka Brněnské ulice svými
„vědomostmi“. Když pak v průběhu týdne volali do redakce Večerníku
další dva občané města se stejným názorem, zeptali jsme se na pravý stav
věcí prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila. „Tyto informace se v
žádném případě nezakládají na pravdě. Pozemek o rozloze pětadvaceti
tisíc metrů čtverečných v Brněnské ulici město zvažuje vykoupit pro
takzvanou malou průmyslovou zónu. Jak jsem již jednou zdůraznil,
snažíme se hledat další vhodné pozemky pro podnikatelské subjekty,
které mají zájem investovat na území našeho města. O spalovnu však
nepůjde v žádném případě,“ uvedl Pospíšil.
Jak se ale vůbec vyvíjí otázka výstavby spalovny odpadu v Olomouckém kraji? Zajímalo nás také, zda je už rozhodnuto o místě, kde by měla
fungovat a jestli existuje možnost, že by opravdu byla v Prostějově?
„Zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Možnost, že by spalovna byla v
Prostějově, můžeme v tuto chvíli vyloučit. Během dvou týdnů má být
konečně hotová studie proveditelnosti, na níž se již několik měsíců
pracuje. Z ní, mimo dalších údajů, například způsobu financování,
vyplyne, která lokalita v Olomouckém kraji bude pro stavbu spalovny
nejvhodnější. Co vím, s největší pravděpodobností vznikne v Přerově,
což přiznal před krajskými volbami Jiří Rozbořil, lídr ČSSD a příští hejtman kraje,“ poskytl Večerníku další informace Jiří Pospíšil.

Co na to prostějovští radní?
Prostějov/mik - Na hodnocení nedávných voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje a rovněž na názory ohledně
uzavření koalice mezi ČSSD a KSČM jsme se během minulého týdne zeptali i některých radních prostějovského
magistrátu.

Miroslav PIŠŤÁK, primátor
„Přestože mě se krajské volby bezprostředně netýkaly, protože jsem nekandidoval, není mi pochopitelně jedno, kdo
bude Olomoucký kraj vést. Z mého
hlediska pochopitelně kvituji, že zvítězila sociální demokracie a nechci posuzovat, proč jiní neuspěli. Co se týká koalice ČSSD s komunisty, přiznám se, že
z tohoto žádnou velkou radost nemám.
Na druhé straně jde o rozhodnutí voličů, které se musí respektovat a každý
politik ho musí ctít. Pro mě bylo spíše překvapením, že KSČM
při koaličních vyjednáváních nebyla zřejmě dostatečně agresivní a
má v jedenáctičlenné radě kraje jen dvě křesla. Nicméně uvidíme,
jak se nová koalice osvědčí v praxi. Nechci zatím spojení s komunistickou stranou posuzovat pesimisticky, či naopak. Nechme
tomu čas, uvidíme, jak si koalice povede a jak se vyrovná s náročnými úkoly, zejména v ekonomické oblasti.“
Jiří POSPÍŠIL (ODS),
první náměstek primátora
„Voliči rozhodli a výsledek musíme
respektovat. Krajské volby v obecném
pohledu můžeme spatřovat jako výhru
levice, na druhou stranu hodně pravicových voličů prostě k volbám nešlo.
Důvody jsou rozebírány a analyzovány
z mnoha hledisek, které ve všech případech souvisejí s celostátní politikou.
Sociální demokraté uzavřením koalice
s KSČM legalizovali vstup komunistů
do krajské vlády. Po dvaceti letech se
k moci dostává strana, která se nezřekla své neblahé minulosti.
Z rozhovorů vnímám, že řadu nejen pravicově zaměřených lidí
z toho jímá hrůza. ODS bude v příštích čtyřech letech v opozici,
slušnou, ale velmi důraznou, to mohu našim voličům slíbit.“
Milada SOKOLOVÁ (ODS)
radní
„Ačkoliv mi bylo jasné, že pravice
utrpí porážku, neočekávala jsem ji tak
velikou. Výhra komunistů je pro mě
zděšením, mám z některých radikálů,
převážně mladých lidí vyhrožujících
nejen zabavováním majetků a opěvujících zestátněné hospodářství, ale hlavně vyhrožujících opětovnou likvidací
celých rodin, velkou obavu.“
Milada GALÁŘOVÁ (ČSSD)
radní
„Pro mé stranické kolegy skončily
volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a samozřejmě i do Senátu ČR
úspěšně. Odvedli dobrou práci a mohou mít zasloužený pocit uspokojení.
Jejich preferenční hlasy jednoznačně
potvrzují, že naše prostějovská kandidátka byla postavena dobře. Co se
týká uzavřené koalice s KSČM ve vedení kraje, hodnoťme tuto situaci až
po nějakém delším časovém období.“

NÁKLAĎÁK UŽ ŠÁRKOU NEPROJEDE! KRAJSKÁ RADA BUDE
RUDOORANŽOVÁ

Radnice sáhla k razantnímu opatření
Prostějov/mik - A je to tady.
Tak dlouho plánovaná a výrazná dopravní změna spatří
světlo světa zřejmě už 1. ledna
příštího roku. Totálně přecpaná ulice Šárka přestane být
průjezdní ulicí pro řadu nákladních automobilů a kamionů! Zákaz vjezdu všem vozidlům nad 3,5 tuny přijde co
nevidět, magistrát už nechává
vyrábět dopravní značení!
Už několik let trpí Šárka náporem nezvladatelného dopravní-

ho provozu. Nejenže tudy denně
projíždějí tisíce vozidel, ale z
důvodu nedostatku parkovacích
míst na celém sídlišti nechávají
obyvatelé svá auta stát po obou
stranách ulice. „V poslední době
se stížnosti rozmnožily. A není
se čemu divit. Osobní vozidla
se v této ulici tak tak v protisměru vyhnou, natož když jede do
protivky náklaďák. Dochází zde
denně ke kolizním situacím, nemluvě o nebezpečí, které hrozí
chodcům. Museli jsme sáhnout

po razantním opatření,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova. „Budeme dělat vše pro to,
aby už od 1. ledna 2013 platil
v ulici Šárka zákaz pro všechna vozidla nad tři a půl tuny
s výjimkou autobusů městské
hromadné dopravy. Nákladní
vozidla a kamiony, směřující
většinou do Kauflandu, budou
moci využít Jezdeckou ulici,“
dodala náměstkyně zodpovědná za dopravu ve městě.

Firma MAIER CZ rozšířila svoje výrobní kapacity
Prostějov/red - Primátor statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák ve čtvrtek zavítal na návštěvu výrobních a
skladových prostor společnosti
Maier CZ, která je dceřinnou
společností španělské Maier
Group. Společnost MAIER
CZ se sídlem v prostějovské
průmyslové zóně působí od
roku 2006. Koncem letošního
září dokončila rekonstrukci
části výrobních i administrativních prostor.
Hlavní činností společnosti
MAIER CZ je výroba plastových
komponentů pro automobilový
průmysl a současnosti je v nízaměstnáno 108 lidí, do budoucna
plánuje s dalším rozšiřováním.
„Na rok 2013 očekáváme pozitivní trend, otevírají se před námi
nové projekty. Vizí naší firmy
je, aby společnost do roku 2015
měla asi 150 zaměstnanců,“ uve-

Společné foto. Ve čtvrtek se v průmyslové zóně setkali (zleva) majitel
firmy Alora Jiří Peichl, primátor Miroslav Pišťák, ředitel MAIER CZ Gotzon Ugarte a personalistka Michaela Wolfová. Foto: Michal Kadlec
dl ředitel společnosti MAIER
CZ Ugarte, který vedení firmy
převzal v dubnu letošního roku
od předchozího šéfa, kterým
byl pan Andikoetxea. Gotzon
Ugarte se tak stal v pořadí třetím
ředitelem prostějovské pobočky
společnosti Maier CZ v rámci
Group.

První muž Prostějova Mirolav
Pišťák si při své návštěvě výrobní společnosti édl jak lisovnu, tak
ilakovací technologiea vyslovil
spokojenost nad tím, že v prostějovské průmyslové zóně působí
stabilní firma, která navzdory
krizi dává práci desítkám lidí z
Prostějova.

Náklaďákům STOP! Ulicí Šárka v Prostějově už brzy neprojede
žádné vozidlo nad tři a půl tuny.
Foto: Michal Kadlec

Lídr KSČM Alexander Černý je
s obsazením křesel v krajské radě
spokojen. „Výsledek jednání je
rozumným kompromisem a vyjadřuje pozici naší strany, což je
pozice, která nám sluší. Jednomyslnost vyjednávacího orgánu
ČSSD nás mile překvapila,“ uvedl Černý s tím, že pro jeho stranu
byla důležitější jednání o programu než počet křesel.

Koaliční smlouvu v těchto
dnech schvalují stranické orgány obou partají. Smlouva samotná by pak mohla být podepsána v průběhu tohoto týdne.
V krajských volbách získala
ČSSD 19 mandátů, KSČM
16, Koalice pro Olomoucký
kraj a ODS po osmi mandátech a TOP 09 mandáty čtyři. Koalice ČSSD s KSČM
tak bude mít v zastupitelstvu
jednoznačnou a velmi silnou
většinu.

Štamgasti hospůdky u centra města
sledovali krvavou rvačku CIKÁNEK
Prostějov/mik - Neskutečná řežba snědých fúrií. Tak
nazývají krvavou potyčku
dvou romských žen štamgasti jedné z malých hospůdek
poblíž centra Prostějova.
K incidentu došlo v neděli
21. října těsně po poledni. Do
útulné provozovny vrazily tři
Romky. Jedna, zhruba sedmdesátiletá, se ihned hrnula
k výherním automatům, její
dvě dcery usedly ke stolu a
poručily si pivo a rum…
„Dal jsem si doma oběd a jako
každou neděli v tuto dobu jsem
vyrazil do své oblíbené hospo-

dy. Každou neděli se tam scházím s celou partou štamgastů.
Na tu neděli jednadvacátého
ale nikdy nezapomenu. To odpoledne bylo jako z nějakého
hororu,“ svěřil se Večerníku
dvaapadesátiletý muž, který si
nepřál zveřejnit své jméno. „Tu
starou cikánku nezajímalo nic
jiného než automaty. Zato její
dvě zhruba čtyřicetileté dcery
se bavily zcela jinak. S počtem
vypitých rumů rostla úměrně
jejich agresivita. Co chvíli se
hádaly, hlavně o tom, jak jedna z nich se nechala osouložit
vlastním otcem,“ pokračoval ve
vyprávění muž. Zhruba ve dvě
hodiny však celá hospoda zažila
něco, na co se tady dlouho bude

vzpomínat. „Ty dvě cikánky na
sebe začaly nehorázně ječet a
začaly si vzájemně rvát vlasy.
Pak vstaly a pustily se do sebe
ještě víc. Praly se jak zápasnice, my ostatní jsme jen zděšeně uskakovali, žádný z nás se
neodvážil jim nějak ve sporu
bránit. Najednou začaly kolem
létat židle, obě fúrie pak dokonce rozbily jeden ze stolů. Když
se pak na chvíli zdálo, že toho
mají obě dost, jedna z nich vzala
půllitr od piva, rozbila ho o stůl
a střepem si přeřezala žíly na zápěstí! To už bylo moc, zavolali
jsme policii. Než přijeli chlapi
v uniformách, byla od krve celá
hospoda,“ dodal ještě pravidelný host tohoto lokálu.

Obě ženy podle svědků převezli policisté k ošetření, pak měly
skončit na záchytce. V hospodě
však po nich zůstala spoušť. „Té
jedné cikánce stříkala ze zápěstí krev, zůstal zde rozbitý stůl a
židle. A víte co je nejhorší? Ta
nejstarší z Romek neustále hrála
automaty, vůbec nevěnovala pozornost svému okolí. A když se
její dcery válely po zemi v krvi a
střepech po rozbitých sklenicích,
přišla si k baru rozměnit peníze
do automatu,“ pokrčil nechápavě rameny svědek celého incidentu.
A co vy, vážení čtenáři Večerníku, máte podobnou zkušenost se členy romské komunity? Napište nám!

Téma Večerníku

Pod pojmem teplo domova si asi každý z nás
představuje něco jiného. V naprosto ideálním
případě by to představovalo atmosféru v místě,
kde byste mohli spát kdykoliv se vám zachce,
kde by vám někdo uklidil tak, abyste nic nepostrádali, uvařil, vyžehlil a pochválil. Bylo by to
místo, kde byste si zasouložili, i když by se vám
právě nechtělo, místo, kde by se všichni měli
rádi a mohli spolu dlouze jíst. Snít o tom, že takové místo někde najdete, je bláhové. Nicméně
bylo by skutečnou výzvou ho pro někoho druhého vytvořit! Aby jste se o to alespoň pokusili,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tématickou stranu.
Texty: Martin Zaoral a Michal Kadlec
INZERCE
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Víte, kudy uniká nejvíce tepla? Okny!

V zásadě je možné říci, že okna
jsou tradičně nejslabším článkem tepelných izolací domů. Kolik utíká danou konstrukcí tepla,
to je nutné spočítat přesněji. Je
však nutné si uvědomit, že okny
uniká teplo mnoha různými způsoby.
Prvním z nich jsou úniky tepla
skrz zasklení. Jde o typický únik
tepla obdobný jako u ostatních
konstrukcí, tedy stěn, střech a podobně. Pro minimalizaci takových
tepelných ztrát se mezi skla používají takové plyny, které vedou hůře
teplo, a pochopitelně se používají
vícenásobná zasklení. Tím se plyn
mezi skly „rozdrobí" na více vrstev,

mezi kterými nemůže prouděním
plynu docházet k přenosu tepla.
Náplň z různých plynů pak zmenšuje přenos tepla mezi skly prouděním. Bohužel je na stavbě velmi obtížně kontrolovatelné, kolik
plynu je mezi skly obsaženo. Plyn
z meziskelního prostoru postupně
difunduje ven a nahrazuje se vzduchem. Tato náhrada by však měla
být minimální, do 3% z plynu obsaženého mezi skly ročně. Znamená to tedy, že plyn mezi skly ztratí
účinnost po přibližně 40 letech.
Protože se samozřejmě každý z majitelů domů či bytů snaží o minimalizaci tepelných ztrát, je možné používat i trojskla, to je zasklení, v němž

Teplý vzduch proklouzne nejčastěji sklem

jsou pomocí distančních rámečků
spojena tři skla. Tyto konstrukce
jsou však zpravidla příliš těžké,
proto se v posledních letech prosazuje zasklení takzvanými tepelnými
zrcadly. Jedná se o dvě skla, která
jsou spojena dvěma ocelovými
distančními rámečky, mezi nimiž je
napnutá plastová membrána. Ta je
pokovená a zároveň rozděluje meziskelní prostor na dvě dutiny stejně
jako trojsklo. Membrány mohou být
i dvě a prostor mezi nimi může být
vyplněný těžkým plynem.
Dalším způsobem úniku tepla

okny je radiace, tedy tepelné záření. Tento prostup tepla se snažíme
omezovat různým pokovením skel,
které způsobuje jejich odrazivost
pro tepelné paprsky v oblasti dlouhovlnného tepelného (infračerveného) záření, ale zároveň významně
nesnižuje světelnou prostupnost.
Dalším způsobem, jak okny
uniká teplo, je infiltrace, tedy
pronikání vzduchu z místnosti
do exteriéru. Větrání místností je
pochopitelně nutné, je však potřeba
větrat jen do určité míry, nadměrné
větrání nám ubírá velké množství

tepla. Současná plastová i dřevěná
okna mají obvykle těsnění na takové úrovni, že je nutné často větrat,
anebo používat mikroventilaci. Tepelné ztráty větráním je také možné
minimalizovat centrálním větráním
s rekuperací tepla, kde je pak možné
s výhodou použít tepelné čerpadlo.
A konečně posledním místem,
kudy uniká teplo okny, je tepelná
vazba (tepelný most) mezi okenním
rámem a ostěním. Nejlepší prevence úniku tepla je umístit na ostění
tepelnou izolaci a teprve na ní osazovat okna.

Zajistěte si teplo s vůní romantiky!

Rostoucí ceny elektřiny a plynu nutí
lidi čím dál častěji přemýšlet o co
nejvhodnějším náhradním zdroji
tepla. Nejdostupnějším a nejlevnějším prostředkem pro vytápění je
dnes jednoznačně dřevo. Kachlová
kamna, kachláky a krby, které používali již naši předkové jsou dnes
proto opět velmi oblíbené. Jejich
specifické teplo, nemluvě o nezaměnitelné romantice starých časů a
praskajícího dřeva, nelze nahradit
žádným jiným způsobem. Jaký je
mezi nimi rozdíl? Jak pro ně správně skladovat dřevo?

Kachlová kamna

Nejen krása, ale i jejich vysoká tepelná
účinnost a ekonomický provoz jsou
hlavními přednostmi kachlových kamen. Při tomto ryze ekologickém způsobu vytápění je teplo předáváno do
okolí velkou keramickou plochou pláště sálavým způsobem, který lze nejlépe
přirovnat ke slunečnímu záření. Teplo
neprohřívá pouze vzduch, ale přímo
osoby a předměty. Šíří se rovnoměrně
po celé místnosti, a tak u podlahy i u

stropu vládne stejná tepelná pohoda.
Povrchová teplota kachlových kamen
dosahuje maximálně 60°C a nedochází
tedy k vysoušení vzduchu a přepalování prachových částic tak, jak se děje
například na kovových plochách radiátorů či jiných kovových prostředcích
vytápění.
Poněkud delší doba potřebná k rozehřátí kachlových kamen je bohatě
vykompenzována vysokou účinností
(až 85%), dlouhou dobou výhřevnosti
a nízkou spotřebou dřeva jako topiva.
Při délce topení 1 - 2 hodiny dokážou
kachlová kamna předávat teplo do prostoru 12 - 24 hodin bez nutnosti dalšího
přikládání.

INZERCE
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Krb
Především pro potěšení z pohledu do
plamenů slouží vnitřní krby. Nejmodernějším řešením je uzavřený krb se
zabudovanou krbovou vložkou, která
zvyšuje účinnost oproti klasickému krbu
s otevřeným ohništěm až desetinásobně.
Některé vložky umožňují teplovzdušné
rozvody po domě. Toto řešení se však
nedoporučuje do trvale obývaných
prostor. Jednotlivé místnosti se sice poměrně rychle vyhřejí, avšak zároveň
dochází k vysoušení vzduchu a přepalování prachu. Navíc možné znečištění
vzduchu v jedné místnosti se následně
rychle projeví i v místnostech ostatních.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Za Dzbelem se „vysypal“
náklaďák s obilím

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Kostel
Kostelci
lcii kkonečně
onneččněě
otevřou rušnou silnici
Kostelec na Hané/mls - Kolaudaci Tyršovy ulice plánují
na úterý 30. října v Kostelci
na Hané. Po ní by se měla
konečně otevřít frekventovaná silnice v centru města,
která byla zavřena od začátku
letošního června. Důvodem
uzavírky byla kompletní
oprava silnice, do které se
mohli stavbaři pustit po dobudování místní kanalizace.
Hledejte zaniklé obce
v okolí Nivy
Niva/mls - V sobotu 10. listopadu se můžete vrátit do starých dob a projít místy, kde
kdysi stály dnes už zaniklé
středověké osady Bohdalůvka, Housko a Svatoňůvka. S
průvodci z Ekoncentra Iris se
rovněž podíváte na hrad Holštejn a navštívíte lidomornu,
hradní baštu a středověkou
vápenku. Doprava je nutná
vlastními auty, sraz je v 9 hodin před Jednotou ve Vysočanech. Několik zájemců může
jet ve vozech členů ČSOP.
Hlaste se co nejdříve na iris@
iris.cz nebo na telefonu 603
730 594.
Na lidi z Pivína
bude lépe vidět
Pivín/mls - Do opravy silnice v Pivíně financované
Olomouckým krajem by se
měl v dohledné době pustit
stavební dělníci. Součástí
rekonstrukce bude i rozšíření
veřejného osvětlení a přemístění některých stávajících
osvětlovacích stožárů.
Pexesiáda v Protivanově
Protivanov/mls - Knihovna
v Protivanově zve všechny
děti na soutěžní klání ve hře
Pexeso. Účastníci se sejdou
ve čtvrtek 8. listopadu 2012
ve 14.30 hodin v knihovně.
Tři výherci obdrží cenu a pro
každého účastníka je připravena sladká odměna.

Plumlovský kemp dlouhá léta chátrá a na jeho ekonomických výsledcích je to znát...

ŽRALOK MOHOU SPASIT JEN MILIONY KORUN

Legendární plumlovský kemp Žralok vyhlíží miliony
korun. Pokud je nedostane, hrozí mu zánik. Svým vybavením totiž „uvízl“ v osmdesátých letech minulého
století. A to turisty příliš neláká. Loni navíc hospodaření kempu skončilo s téměř půlmilionovou ztrátou.
Zatímco minulý rok plumlovská radnice vážně uvažovala, že chatky a zázemí celého kempu rozprodá,
nyní přemýšlí, že by od státu za více jak tři miliony
korun odkoupila pozemky v kempu. Každoročně totiž za ně platí stosedmdesát tisíc korun nájemného.
Pokud tak plumlovští konšelé učiní a Žraloka koupí,
budou muset sehnat další peníze na celkovou rekonstrukci. Jinak kemp a jeho provozování ztratí v
dnešní době nejen smysl, ale především jakoukoliv
prosperitu...
Plumlov/mls
Obrat plumlovského kempu
Žralok se pohybuje kolem dvou
milionů korun. Jak skončilo
jeho letošní hospodaření? „Po
loňském propadu, kdy jsme prodělali téměř půl milionu korun,
by to letos mělo být lepší. Napuštění Podhradského rybníku

pomohlo, ve ztrátě bychom tedy
skončit neměli. To málo, co se
vydělalo, jsme ovšem investovali do nejnutnějších oprav,”
uvedl Večerníku starosta Plumlova Adolf Sušeň.
Budoucnost kempu je tedy v současnosti nejistá. Město Plumlov,
které je majitelem budov a zázemí, přitom musí platit vysoký ná-

Město Plumlov bude jednat o odkupu pozemků v kempu

Kontrast. Zatímco u vchodu od letoška
návštěvníky vítá zdařila kresba sebevědomého žraloka ve slunečních brýlích,
stav kempu odkazuje na doby, kdy by člověk na stejném místě čekal spíše portrét
Gustava Husáka... Foto: Martin Zaoral
jem za dvouhektarový pozemek.
Ten je totiž stále v majetku státu
a jednání o jeho bezúplatném převodu na město zkrachovala. Město nyní přemýšlí, že by dvouhektarový pozemek odkoupilo.
Jejich cena výrazně převyšuje
tři miliony korun. Ovšem rozpo-

čet je napjatý... Plumlovská radnice navíc v této době plánuje vybudovat kanalizaci v Soběsukách a
Žárovicích. V budoucnu pak bude
třeba opravit zastaralý plumlovský vodovod.
„Bude to opravdu hodně těžké
rozhodování, které rozsekne až

hlasování zastupitelstva. Je třeba
si uvědomit, že odkupem pozemků to zdaleka nekončí. Další
miliony korun budou nutné na
celkovou rekonstrukci kempu. Je
velkou otázkou kdy, a jestli vůbec, by se nám tyto peníze vrátily. Osobně bych do toho přesto

šel. Sám jsem ale zvědavý, jak
hlasování zastupitelstva dopadne,“ uvažoval nahlas Sušeň.
Jisté je, že bez nutných investic
není Žralok absolutně konkurenceschopný a kemp, který kdysi
hučel životem a do něhož pravidelně mířili i zahraniční turisté,
by čekala pomalá, ale jistá smrt.
„Pokud chce stát ve Žraloku sto
padesát korun za metr čtverečný,
tak mi to nepřijde jako přehnaná
cena. Myslím, že by pozemek
mělo město koupit. A co se týče
financování následujících oprav?
V případě, že bude celý kemp
patřit městu, bude už jen na šikovnosti jeho vedení, zda se na
tyto opravy podaří získat dotace.
V případě rozvoje turistického
ruchu to nemusí být problém,“ reagoval pro Večerník plumlovský
opoziční zastupitel Marek Otruba.
Jak se celá záležitost bude dál
vyvíjet a jak nakonec dopadne,
bude Večerník pozorně sledovat
a vás čtenáře pochopitelně okamžitě informovat...

www.vecernikpv.cz

Za Hubertovou jízdou udělal tečku PRVNÍ SNÍH
Psí počasí ve Lhotě u Konice pravé kamarády neodradilo

Lhota u Konice/mls - Už dvacet
let pořádá jezdecká stáj Arka v
malebném okolí Lhoty u Konice
říjnovou Hubertovu jízdu. V sobotní mlze a chladném dešti, který
se později změnil v první sníh, by
mnozí z nás nevyhnali psa, natožpak koně. Jen díky odolnosti místních lidí a zvířat však i letos vše
proběhlo, jak mělo. Návštěvníků
ovšem kvůli počasí dorazilo méně.
Lidé, které tu mají rádi, ovšem nechyběli ani letos.
V sobotu v jedenáct hodin se sedmnáct koní ze stáje Arka vydalo na tradiční Hubertovu jízdu po okolí Lhoty u Konice. Hodinovou projížďkou
se místní klub už podvacáté rozloučil
s letošní sezónou. V chladném, mlhavém a deštivém odpoledni posléze přišlo na řadu i oblíbené hledání

lišky podšité. Královnou lovu se nakonec stala Gábina Ročková na koni
Kastilia.
Všichni návštěvníci v nepříjemném
počasí vzali za vděk azylem v útulném prostředím zdejší klubovny, kde
probíhala Štrůdliáda. Osmnáct lahodných moučníků z listového těsta se
zde utkalo „O řád zlatého štrúdlu“.
Nejlepší sladkou pochoutku napekla
Vlasta Kramaříková ze Lhoty u Konice, mezi slanými nenašel konkurenci ten, který připravil Milan Šimík z
Konice.
Jedinou vadou na krása tak byl zájem
diváků. V uplynulých letech při Hubertově jízdě nechyběly desítky zvědavců sledujících zajímavý program.
Ti však letos kvůli psímu počasí nedorazily. „Už koncem týdne jsme tušili, že počasí bude stát za starou belu.

Fotoreportáž

Už jedou! Sedmnáct statečných jezdců se vydalo v sobotu ze stáje Arka na přibližně hodinu
trvající vyjížďku, kterou se rozloučili s letošní sezónou v koňském sedle.
Foto: Martin Zaoral

STÁJ ARKA SE LOUČILA SE SEZÓNOU...
3x foto: Martin Zaoral

Příčina požáru je zatím nejasná, škoda činí tři čtvrtě milionu

Ptení/mik - Čtyři jednotky z řad
profesionálních i dobrovolných
hasičů v úterý krátce po půl jedenácté dopoledne vyjely k likvidaci požáru střechy rodinného
domku ve Ptení. Přestože hasiči
byli na místě skutečně bleskově,
oheň dokázal napáchat škodu za
tři čtvrtě milionu korun. Dům je
v tuto chvíli naprosto neobyvatelný.
Nejdříve byla u zničujícího požáru
místní dobrovolná jednotka hasičů. Ta dorazila k domu v plamenech jen během několika minut

po ohlášení. „Plameny již celkově
pohlcovaly střechu menšího domu,
a navíc nebezpečně ohrožovaly
okolní domy. Za nasazení několika
hasebních proudů zahájily jednotky
ochlazovaní přilehlých objektů a
lokalizaci požáru v přízemních prostorech a podkrovní části. Důkladným průzkumem v hustě zakouřených prostorech vyloučili hasiči
možnou přítomnost uvězněných
osob,“ informoval Večerník krátce
po výjezdu Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

Po zhruba dvaceti minutách se
hasičům podařilo nebezpečné
plameny zkrotit. V následujících
minutách pokračovali v rozebírání požárem zničené střešní konstrukce, vynášení uskladněného
materiálu z půdních prostor a dohašování menších ohnisek. Požár
zcela zničil střechu objektu a bylo
nutné provést kompletní rozebrání i z důvodu nebezpečí možného
zřícení. „Po provedeném závěrečném průzkumu a vyloučení možných větších skrytých ohnisek
bylo požářiště předáno k násled-

nému několikahodinovému dohledu místní dobrovolné jednotce.
Co je příčinou vzniku požáru je v
tuto chvíli v šetření. Škody budou v řádech statisíců korun. Při
požáru i zásahu hasičů nedošlo k
žádnému zranění,“ přidal později
další informace Zdeněk Hošák.
„Společně s hasičskými vyšetřovateli prověřujeme možné příčiny požáru. Škoda byla celkově
vyčíslena na sedmset padesát
tisíc korun,“ dodala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Psí počasí. V sobotu ve Lhotě u Konice zmokli úplně Holka od koní. Lidé, kteří s koňmi spojili svůj život, v sobo- Štrúdliáda. Většina návštěvníků ovšem vzala za vděk
všichni a všechno. I toto prádlo, které se „sušilo“ na dvoře tu opět dokázali, že rozhodně nejsou z cukru. „Nerozpustili možností schovat se do útulné klubovny, kde osmnáct
moučníků z listového těsta soutěžilo „O řád zlatého štrúdlu“.
se“ ani ve studeném dešti...
stáje Arka hned vedle čoudící udírny...

„Ve čtvrtek kolem šestnácté
hodiny na silnici mezi Ivanovicemi na Hané a Těšeticemi
srazilo nákladní auto lesní zvěř. Z pravé strany do
jízdní dráhy vozidla náhle
vběhl srnec. Než řidič stačil
zareagovat, došlo ke střetu
a usmrcení zvířete. Na místo
byl přivolán i člen mysliveck-

Devastace. Hasiči po uhašení ničivého požáru začali rozebírat ohořelé
trosky střechy rodinného domu ve Ptení. Foto: HZS Olomouckého kraje

ého sdružení, který si srnce
převzal. Celková škoda činí
třiašedesát tisíc korun,“
uvedla k nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
V letošním roce došlo na
Prostějovsku k šestatřiceti
dopravním nehodám se zvěří.
Loni to bylo třiačtyřicet...

TAJEMNÉ ELIXÍRY Z PLUMLOVSKÉ LÉČÍ I PROBOUZÍ VÁŠEŇ
Nově otevřený obchůdek přitáhne všechny mlsné jazýčky

určitě stojí Elixíry Magistra Kellyeho, Albrechta z Valdštejna, hraběte
Drákuly a mnoho dalších.
To však není vše. I další výrobky
v obchodě se točí kolem všestranného léku, kterým med bezesporu
je. V Plumlovské ulici je k sehnání
výběr z velké řady medovin. Najde
se tu medovina bláznova, čertovská,
malinová a další. K mání jsou zde i
krémy vyrobené právě ze vzácného
daru od včel.

Na Plumlovské ulici si nově
zkrátka přijdou na své všichni
skuteční gurmáni, jejichž jazýčky si rádi smlsnou na neobvyklých chutích. V obchodě totiž
najdou velmi kvalitní portské
víno, stejně jako speciální druhy piva a pálenek. Stejně jako v
případě tajemných elixírů, jsou i
tyto nápoje v mnoha případech
obestřeny tajemstvím, které si
z generaci na generaci po staletí předávali mniši v uzavřených
klášterech.
Ovšem jsou tu i výrobky docela
jiného druhu. Každý, kdo bude
mít chuť probudit ve svém partnerovi dosud nepoznanou vášeň,
může využít některého z nabízených přírodních afrodisiak.
Je známé, že chuť na milování
probouzí i čokoláda, i těch tu najdete velké množství.
Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.tajemneelixiry.eu.

Velká sklizeň. Policie zabavila jednadvacetiletému pěstiteli z Bedihoštěě několik vzrostlých
vzrost
rostlin konopí.
Foto: Policie ČR

Bedihošt/mik - Už to pomalu nikoho nepřekvapuje, nelegálním pěstováním konopí setého se zabývá v dnešní době čím dál tím více
lidí. I proto se zřejmě týden co týden dozvídáme o odhalení dalších a dalších pěstíren. Stejně tak se stalo v úterý, kdy kriminální policie
vtrhla do rodinného domu v Bedihošti a mladíkovi zabavila několik rostlin marihuany.
„Z trestného činu nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je podezřelý jednadvacetiletý muž
z Prostějovska, který od jara do první poloviny
října letošního roku nedovoleně na zahradě rodinného domu v obci na Prostějovsku vypěstoval několik rostlin konopí setého. Včerejšího
dne bylo prostějovskými kriminalisty zajištěno
několik rostlin konopí setého o výšce od 135 do
230 centimetrů. V současné době probíhají další
úkony trestního řízení,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak
dodala, za přečin nyní podezřelému hrozí trest
odnětí svobody od jednoho roku do pěti let nebo
peněžitý trest.

V Nivě doufají v opravu školky a pokládku kanalizace
Niva/jim - Stotřicet tisíc na výměnu oken, venkovních dveří
a vrat obecní budovy, dvaatřicet tisíc na zásahové obleky a
přilby pro hasiče. Tak štědrý
byl letos Olomoucký kraj k
Nivě, alespoň stejnou částkou
se na projektech podílela obec.
„Výměnu již máme hotovou,
v průběhu září ještě natřeme
fasádu,“ sdělila starostka obce
Marta Servusová. Z dalších
drobnějších prací zmínila opravu vchodového schodiště u kulturního domu včetně položení

nové protiskluzové dlažby, opravu zvoničky a obecních garáží.
Většinu energie a prostředků ale
koncentruje na dvě nákladnější
akce, u nichž se neobejde bez
dotace.
Právě v těchto dnech podala žádost do ´Operačního programu
Životní prostředí´ na výstavbu
čistírny odpadních vod a stokové sítě v obci, ještě na podzim
se pak chce ucházet o peníze na
rozsáhlou rekonstrukci víceúčelové obecní budovy s mateřskou
školou.

Piráta silnic chytili

Brodek u Prostějova/mik - Ani
zákaz řízení neodradil jedĚL,
noho z řidičů z Pros, PŘESTOŽE NEM
IL
ÍD
Ř
tějovska usednout za
ÁN A AUTO
volant a řídit. Devěta- NEBYL PŘIPOUT
čtyřicetiletý muž byl
DNUTÍ
BYLO NA ROZPA
policejní hlídkou kontrolován v neděli 21. října krátce před šestou hodinou ranní které nesplňovalo technické podv Císařské ulici v Brodku u mínky provozu na pozemních koProstějova.
munikacích. Tyto dva skutky jsou
„Muži zákona zjistili, že řidič vo- řešeny jako přestupek, řízení vozizidla Škoda Octavia má Okresním dla pak jako přečin maření výkonu
soudem v Prostějově vysloven úředního rozhodnutí a vykázání,
zákaz řízení všech motorových za který nyní podezřelému muži
vozidel až do konce srpna roku hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
2015. Navíc nebyl připoutaný bez- uvedla Irena Urbánková, tisková
pečnostním pásem a jel vozidlem, mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Policisté se na Konicku

honili s motorkářem
Muž měl proč ujíždět, byl opilý jak slíva!

Konice/mik - Předminulý víkend došlo na Konicku k policejní honičce za motorkářem, který už způsobem jízdy
se zdál hlídce Policie ČR podezřelý. Muž na motocyklu se
snažil ujet, ale marně.
„V sobotu 20. října kolem půl
desáté večer chtěla policejní hlídka v katastru Konice
zkontrolovat řidiče motocyklu Babetta. Předjela ho a za
pomoci světelného signálu
červeným světlem se ho snažila zastavit. Řidič však na
nic nereagoval a pokračoval
v jízdě. Hlídce se podařilo
motocyklistu zastavit až na
místní komunikaci vedoucí
k zemědělskému družstvu,“

uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Jednalo se o devětadvacetiletého muže z Prostějovska. „Muži zákona u něj
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní a naměřili mu 1,26 promile alkoholu
v dechu. Navíc u sebe neměl
řidičský průkaz. Lékařské
vyšetření spojené s odběrem
biologického materiálu odmítl. Další jízda mu byla zakázána,“ dodala mluvčí policie.
Teď podezřelému muži za
přečin ohrožení pod vlivem
návykové látky hrozí trest
odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Kladky opravily silnici, vyměnily osvětlení a obnovují náves, na řadě jsou byty a práce na obecním úřadu

představujeme regionální podnikatele
Prostějov/pr - Potřebujete dáreček, nebo chcete něco dobrého a
zároveň i zdravého? Právě pro
vás nedávno otevřel na Plumlovské ulici 56 v Prostějově obchod
s tajemnými elixíry. Za tajemstvím těchto nápojů stojí vynikající akátová medovina, která
tvoří jejich základ. Ta je doplněna o směsi bylin určujíci účinky
elixírů na člověka. Tak v obchdků najdete Elixír Lásky, Mládí,
Moudrosti a mnoho dalších...
Elixíry z útulného krámku v Plumlovské ulici, který provozuje Jana
Šafářová z Tovačova, mohou pomoci vám i vašim blízkým. Jak toho docílí? Tak například Elixír Moudrosti
v sobě obsahuje výtažek z Ginko
Biloby, jehož účinky na prokrvení
lidského mozku jsou lékařsky ověřené. Všechny zvědavce pak svojí
netypickou barvou zaujme například
i Elixír Modrý pramen obsahující
účinná a vývážená afrodisiaka pro
muže i ženy. Stejně tak za ochutnání

region@vecernikpv.cz

OHEŇ VYPLENIL RODINNÝ DŮM VE PTENÍ!

U Ivanovic usmrtil řidič srnce BEDIHOŠŤ: policie zase sklízela marihuanu!

Ivanovice na Hané/mik Srážky vozidel se zvěří nejsou dnes bohužel ničím
výjimečným. Nehody to bývají velmi nebezpečné, řidiči
často nedokáží na přítomnost
zvířete na silnici zavčas zareagovat. Stejně tak se stalo i
uprostřed minulého týdne na
hranicích našeho okresu.

776 159 120

Dzbel/mik - Řidič nákladního vozidla, kterým převážel třicet
tun obilí, nezvládl ve středu zatáčku a za Dzbelem havaroval.
Auto se převrátilo na bok v příkopě a obilí se zcela vysypalo...
Ve středu 24. října v 17.30 hodin došlo na pozemní komunikaci
za obcí Dzbel na Konicku k dopravní nehodě nákladního vozidla Renault s návěsem. „Jeho devětatřicetiletý řidič nepřizpůsobil
rychlost technickému stavu vozovky, po průjezdu zatáčkou vyjel
vlevo, kde se převrátil na bok. Z auta se vysypalo zhruba třicet tun
obilí nejen na vozovku, ale i mimo ni. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, zraněn nebyl nikdo. Celková hmotná
škoda byla vyčíslena na 115 tisíc korun,“ popsala Večerníku neobvyklou havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR.
Na místě nehody byli přítomni i hasiči, kteří organizovali pozdější úklid vysypaného obilí. Zároveň pomocí speciální techniky
pomohli náklaďák postavit na všechna čtyři kola.

„Projektovou dokumentaci na
kanalizaci máme hotovou již od
loňského roku, jedná se o investici v řádu desítek milionů. Bez
dotací bychom to nezvládli, bez
nich těžko můžete něco podnikat.
Zadlužit se je velice jednoduché,
ale z čeho pak úvěry splácet?“
nadhodila starostka otázku.
Finančně nákladná bude i úprava
multifunkční budovy, loni obec
s prosbou o příspěvek neuspěla.
„Z části půjde o dostavbu, bude
se měnit střecha, elektroinstalace,
topení. Pokud by k rekonstrukci

došlo vznikla by zde nová větší
knihovna, zasedačka, fitcentrum
a klubovny pro hasiče a Sokoly,“
představila plán Servusová.
Jedenáctého srpna oslavili místní hasiči 130. výroční od svého
založení, stejně jako loni je pak
v plánu předvánoční jarmark,
Mikulášský dětský večírek s rozsvěcením vánočního stromu a
předvánoční koncert. „Všechny
tyto akce se uskuteční v našem
kulturním domě a všechny vás na
ně již nyní srdečně zvu,“ dodala
starostka Nivy Marta Servusová.

Josef Hofman: „Před lety jsme ani nedoufali, že se nám toho podaří tolik zrealizovat“
Kladky - Zhruba čtyři stovky obyvatel mají trvalé bydliště
v Kladkách a jejich dvou přidružených částech Trpín a
Ošíkov. Jedním z nich je i Josef Hofman, od podzimu
2006 starosta obce. Pod jeho vedením se podařilo zrealizovat několik nákladných akcí i udržet první stupeň
základní školy. Její zachování pak je spolu s výstavbou
podporovaných bytů hlavní prioritou i do dalších let.
Jiří Možný
O čem vás téměř šest let
v čele obce přesvědčilo?
„Přesvědčil jsem se, že starosta je
zaměstnání na celých čtyřiadvacet
hodin denně, tedy na plný úvazek.
O to je to složitější, když jsem
neuvolněným starostou. Jako nejpovedenější akce zatím hodnotím
uspořádání sjezdu kladeckých rodáků při příležitosti oslav 130. vý-

o pracovních příležitostech. Díky
větší vzdálenosti se všechno prodražuje – služby, doprava, ale
nejvíc nás trápí špatná dostupnost
kvůli nekvalitním a zničeným
silnicím. Jde o silnice III. třídy
v majetku Olomouckého kraje.
Konkrétně o trasu z Konice ppřes
rších
Ladín. To je jedna z nejhorších
silnic v okrese. Ale třeba se doance
čkáme, že někdy zbydou finance
i na okrajové části kraje.“

akcí byla oprava návsi. Započali
jsme ji už v loňském roce, kdy
jsme opravili parkoviště pod kostelem a část cesty na náves.“
Už jsou práce hotovy?
„Ještě ne. Letos jsme položili dlažbu na parkovišti před
školou, nově postavili opěrnou
zídku u rybníka a vyasfaltovali
točnu pro autobusy. To nás přišlo
na tři čtvrtě milionu korun. Do
příštího roku nám zbývá vybudovat nástupiště zastávky, čekárnu
a chodník směrem ke kostelu.
Velkou pozornost věnujeme též
upravenosti zeleně a veřejných
prostranství a vcelku se nám to
daří.“
Co plánujete do příštích
let, jak jste daleko s uskutečňováním představ?

„Nejvíc nás trápí špatná dostupnost
pnost kvůli
zničeným silnicím. Jde o silnice
ce III. třídy
v majetku Olomouckého kraje.. Ale třeba
se dočkáme, že někdy zbydou finance
i na okrajové části kraje.“

První muž Kladek JOSEF HOFMAN o tom,
co nejvíce trápí obce na okraji celého regionu
ročí založení sboru dobrovolných
hasičů v roce 2010, vydání knížky „Kladky v proměnách času“
a opravu místní komunikace Na
Vršku v hodnotě milion šest set
tisíc v roce 2008.“
Nacházíte se na okraji
bývalého okresu, poměrně daleko od větších měst. Je to
znát na pracovních příležitostech?
„Samozřejmě. Proto hodně mladých lidí odchází za prací a naše
vesnice stárne. Ale není to jen

Co byste tak zmínil jako
ako
nejdůležitější investiční
tiční
akce letošního roku?
ního
„Největší investiční akcí letošního
roku je výměna veřejného osvětsvětapětí
lení s instalací regulátoru napětí
za zhruba osm set tisíc korun.. Od
Olomouckého kraje jsme z ProOV)
gramu obnovy venkova (POV)
lého
dostali dotaci ve výši necelého
me si
půl milionu korun a slibujeme
od toho výraznou úsporu elekravy
trické energie i nákladů za opravy
lkou
zastaralých výbojek. Další velkou

„Plánů máme ještě mnoho, horší
Z inženýrských sítí chybí
je to s financováním, protože již
Kladkám jen kanalizace.
v letošním roce jsme si sáhli až na Uvažujete o její výstavbě v nejdno obecní kasy. A to máme ještě bližší době?
doplácet plynofikaci z roku 2006. „Zatím ne. Naše obec je rozsáhlá
Rádi bychom provedli celkovou a velmi členitá a rozpočet včetně
rekonstrukci budovy obecního čističky by dosahoval několika
úřadu a již od loňska máme ho- desítek milionů. To si bohužel ani
tový projekt i vyřízené stavební při případné dotaci nemůžeme
povolení na výstavbu podporova- dovolit.“
ných bytů v budově bývalé proV Kladkách je otevřena
vozovny Moděvy. Tuto akci jsme
nejen školka, ale i první
prozatím odložili pro její velkou stupeň základní školy. Jak se
finanční náročnost. Když si ale vám je daří naplnit?
vzpomenu na to, jak jsme v po- „Se školou je to tak na hraně.
čátku tvořili plán rozvoje obce, Máme pěknou opravenou budoani jsme nedoufali,
inzerce
že se nám toho ppodaří tolik zrealizovat.“

vu, která poskytuje dětem kvalitní
výuku i řadu mimoškolních aktivit, přesto bojujeme o každého
žáčka. Ale chceme ji ve vesnici
udržet, protože jsme si vědomi, co
škola pro obec znamená. Momentálně ji navštěvuje dvacet dětí a
mohou využít kroužků angličtiny,
keramiky, sebeobrany a bojového
umění, sportovně pohybových
aktivit, hry na hudební nástroje.
Navíc se zaměřujeme i na integrované žáky, kteří jsou zařazeni
mezi ostatní děti. Se školkou je to
lepší. Její kapacita je dvacet dětí a
máme ji zcela zaplněnou.“

Co byste zmínil z kulturního a společenského
vyžití?
„Nositeli kultury u nás jsou
hasiči a sokolové. Pořádají
karnevaly, plesy a jiné společenské události. V prosinci
nás čeká mikulášská nadílka s
rozsvícením vánočního stromu,
silvestrovský přípitek na návsi
a možná i hasičská zabíjačka.
Díky TJ Sokol se Kladky staly známé lyžařským areálem,
karnevalem na lyžích a závody
„Kladecká lyže“, které se těší
stále větší oblibě.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

„BOHDALKA“ v divadle léčila po svém
První dáma českého herectví
ordinovala Prostějovanům humor

Všichni ji známe z nespočtu filmů, či z řady televizních
estrád. Jen málokdo však měl šanci vidět ji přímo na divadelních prknech. A přesně taková neobyčejná chvíle
nastala v úterý 23. října pro ty šťastné, kteří vyprodali
sál Městského divadla v Prostějově. První dáma českého herectví Jiřína Bohdalová se totiž právě zde předvedla v komedii Paní Plukovníková. Byl to především
její výkon, co na závěr představení publikum ocenilo
dlouhotrvajícím potleskem vestoje...
Prostějov/mls
„Uvolněte se,“ vyzval atraktivní
psychiatr Paní Plukovníkovou.
„Nebojte se, já už jsem volná,”
reagovala čerstvá vdova. Jednaosmdesátiletá Jiřina Bohdalová
v úterý na prknech prostějovského
divadla dala vyniknout nejen svému jedinečnému komediálnímu
talentu, ale navíc, na svůj věk,
předvedla obdivuhodný fyzický
výkon. Jakoby byla živoucím
ztělesněním motta „veselá mysl,
půl zdraví”.
Samotná hra z pera skandinávského dramatika Bengta
Ahlforse nikoho z přítomných
určitě neurazila, na druhou stranu
většinou ani nenadchla. Pojednávala o boji o dědictví, který
propukl mezi příbuznými po
smrti plukovníka Bergera. „Proti
všem“ pak stála svérázná vdova
plná života a optimismu, kterou
jakoby Ahlforse napsal Jiřině
Bohdalové přímo na tělo. V laskavém příběhu prošpikovaném
černým humorem nechyběl ani

hold promlčeným láskám, k nimž
je dobré vrátit se raději „pozdě,
než-li později“...
„Byl to určitě zážitek, samotná
hra mi však přišla trošku povrchní. Ze začátku jsem se moc nebavil, nebýt Jiřiny Bohdalové, tak

bych v první polovině snad usnul.
Po přestávce se to rozjelo ve
stylu prvorepublikových komedií
plných záměn a nedorozumění,
jak je známe z filmů pro
pamětníky. Myslím, že na děj
hry brzy zapomenu, v paměti mi
uvízne právě akorát výkon Jiřiny
Bohdalové. Ta byla vynikající,”
shrnul své pocity třicetiletý divák
Martin.
Paní Plukovníková byla posledním z trojice představení, které
se v Městském divadle Prostějov
konalo v rámci divadelního festivalu APLAUS 2012, za nímž
stojí marketingová společnost
TK PLUS.

PÁTÝ APLAUS DOZNĚL. Diváky nejvíce
nadchla „Paní Plukovníková“

Prostějov/mls, pk - I pátý
ročník divadelního festivalu
Aplaus, spolupořádaný Městským divadlem v Prostějově a
marketingovou společností TK
PLUS, se vydařil. A stejně jako
v předchozích čtyřech ročnících i tentokrát na jedničku.
„Jsme maximálně spokojeni. Byly to úchvatné večery,“
souhlasil Petr Chytil, jednatel
TK PLUS. Divadelní festival
APLAUS 2012 byl zakončen
slavnostním vyhlášením výsledků diváckého hlasování.
Ve velmi vyrovnaném boji
nakonec zvítězilo představení Divadla na Jezerce „Paní
Plukovníková“ v hlavní roli
s Jiřinkou Bohdalovou, které
celkově získalo 329 hlasů.
Další herecké eso Jiří Langmajer
tak své loňské vítězství v divadelním festivalu neobhájil. Výtečný
herec se do Prostějova vrátil s
hrou Divadla Palace „Pohleď
a budeš udiven“. Ta se ovšem v
diváckém hlasování nakonec musela sklonit před jedinečnou a již
zmíněnou Jiřinou Bohdalovou v
hlavní roli inscenace „Paní Plukovníková“. Ani komorní „Malé
manželské zločiny“ s Milanem
Lasicou a Martou Prokopovou
u diváků letos rozhodně nepropadly a jen potvrdily fakt, že letošní výsledky byly velmi těsné.
Loni byly výsledky rozhodně
jednoznačnější. Opět se hlasova-

Z představení. Jiřina Bohdalová v hlavní roli inscenace divadla
Na Jezerce Paní Plukovníková.
Foto: Petr Koubek

Květiny pro dámu. Šéf spolupořádající agentury TK PLUS Miroslav Černošek předal Jiřině Bohdalové kytici i s pamětní zlatou
medaili k výročí 111. let prostějovského tenisu.
Foto: TK Plus
lo prostřednictvím lístečků rozdávaných divákům před každým z
představení.
Před rokem s jasným náskokem
zvítězilo Divadlo pod Palmovkou, které do Prostějova dorazilo
s představením „Mefisto“ právě s
démonickým Jiřím Langmajerem
v hlavní roli. Následováno bylo
inscenací bratislavského divadla
Aréna „33 Variácií“ s vynikající
Emílií Vašáryovou. Třetím do
party tehdy bylo Divadlo Bolka
Polívky, jehož představení „Český
lev“ mezi diváky vzbudilo lehké
rozpaky, a i proto si od nich odneslo jasně nejmenší počet hlasů.

Během úterního slavnostního
večera prostějovský primátor
Miroslav Pišťák složil poklonu
pořadatelům festivalu za to, že
do nepříliš velkého hanáckého
městečka opět dokázali přivést
špičková divadelní představení,
která jsou obvykle vyhrazena
pouze pro lidi z hlavního města.
Konkrétně za to poděkoval marketingové agentuře TK PLUS a

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ PŘEDSTAVENÍ:
1. Divadlo na Jezerce Praha
2. Divadlo Palace Praha
3. Štúdio L+S Bratislava

Paní Plukovníková
Pohleď a budeš udiven
Malé manželské zločiny

329 hlasů
308 hlasů
297 hlasů

partneři divadelního festivalu Aplaus 2012

„U Hanáka“ vystavuje své fotky
bystrý a vtipný pozorovatel

Prostějov/pav - Hravost a vtip.
Zajímavé situace a postřehy reportérského oka, jež zaznamená
to, kolem čeho chodíme, ale málokdy si toho všimneme. To vše
charakterizuje snímky Milana
Braunera, které jsou od pátku 26.
října k vidění v Galerii U Hanáka.
Na páteční vernisáži výstavy Milana Braunera (Vy)lomeniny bylo
pořádně živo, ve výstavní místnosti
Galerie U Hanáka se tísnily desítky
lidí. Název expozice odkazuje na
jednotící motiv snímků zachycujících realitu zdvojeně v odrazech výloh, kaluží či zrcadel. Na snímcích
jsou zachycena místa v Prostějově,
Olomouci, Praze, ale i na dně plumlovské přehrady.
Celá výstava je rozdělena do dvou
částí. Jedna z nich se více věnuje
lidem v nejrůznějších situacích, ta
druhá je tvořena abstraktnějšími
motivy. „Žádná z fotografií není
aranžovaná, situací jsem si obvykle všiml třeba cestou z práce. Fotil
jsem to na malý foťáček, který no-

dvěma zástupkyním Městského
divadla Prostějov - ředitelce Aleně Spurné i její pravé ruce Evě
Zelené. Společně se spolumajitelem TK PLUS Miroslavem Černoškem následně přímo Jiřině
Bohdalové předal šek za nejlepší
představení. Populární herečka
navíc od šéfa prostějovského
tenisu obdržela i zlatou medaili
připomínající loňské 111. výročí
tohoto sportu v našem městě.
„Byl to velice úspěšný ročník,
který opět potvrdil, že umíme
dělat nejen sportovní, ale i kulturní akce. Jsem za to velmi rád,“
usmíval se po skončení celého
festivalu Petr Chytil. „Osobně
jsem byl na dvou představeních,
a to s Jirkou Langmajerem a Jiřinkou Bohdalovou. Obě jsem
mi moc líbily. A kdybych měl
vybrat, souhlasím s výrokem
diváků - paní Bohdalová byla
fantastická,“ konstatoval Chytil
s triumfem legendární herečky.
Že se v TK PLUS nespíš, dokazuje fakt, že i když letošní ročník je minulostí jen pár hodin, v
zákulisí se již připravuje festival
APLAUS 2013. „Skutečně už
jsme se bavili o tom, jaké téma
zvolíme pro příští rok... A myslím, že se mají diváci opět na co
těšit,“ potutelně se na závěr pousmál Petr Chytil.

mediální partneři

Procházka historií Prostějova se navzdory mrazivému počasí vydařila

Kamarádi. Milan Brauner (vlevo) při vernisáži své výstavy s provozovatelem Galerie U Hanáka Albertem Halmem. Foto: Pavla Vašková
sím u sebe v kapse. Jsou to takové
srandičky, nemám ambice tvořit
nějaké velké umění,“ prozradil na
vernisáži Milan Brauner. Díky humoru a originálnímu i pohotovému
vnímání každodenních životních situací však snímky všechny přítomné
zaujaly. „Milana Braunera znám už
dlouho, ale musím říct, že mě dokázal příjemně překvapit i pobavit.
Z jeho fotek je patrné, že se kolem
sebe umí pozorně dívat,“ prohlásila

jedna z návštěvnic vernisáže snímků amatérského fotografa, který je
lidem z Prostějova znám i jako bývalý novinář regionálních periodik.
V současnosti pracuje v olomoucké
regionální televizi a zároveň připravuje jednotlivé díly do seriálu České
televize „Toulavá kamera.
Výstava Milana Braunera bude v
Galerii „U Hanáka“ k vidění až do
22. listopadu vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Prostějov/peh - Sváteční neděle
28. října byla mimo jiné dnem
pro všechny, kteří se zajímají o
historii našeho města. Studentky SOŠ podnikání a obchodu si
pro zájemce o dějiny Prostějova
připravily komentovanou prohlídku historického centra města a kostela Povýšení sv. Kříže.
Prohlídku absolvovalo několik
desítek Prostějovanů. Vysoká
účast příjemně překvapila i
mladé průvodkyně.
I přes nepříznivé počasí se před sochou Tomáše Garrigue Masaryka
a současně před kostelem Povýšení sv. Kříže sešly početné skupiny
zájemců o komentovanou prohlídku historickým jádrem města
a kostela. Studentky SOŠ podni-

kání a obchodu se se ctí zhostily od návštěvy akce neodradila ani velké procento zdejších obyvatel.
role průvodkyň a přítomné poslu- nepřízeň počasí. Zájem o dějiny Důkazem bylo bezesporu i toto
chače příjemně překvapily svými Prostějova projevuje tradičně sváteční setkání.
hlubokými znalostmi a profesionálním vystoupením. Tématem
prohlídky byly významné budovy
na náměstí TGM a v jeho blízkosti
a exteriérové a interiérové zajímavosti kostela Povýšení sv. Kříže.
Díky třem termínům jednotlivých
prohlídek bylo možné absolvovat
oba okruhy, čehož zájemci rádi
využili.
„Jsem ráda, že jsem se dozvěděla
něco víc o dějinách Prostějova.
V létě na tyto akce nemám čas,
Po památkách. Velký zájem o
nestihla jsem ani letošní Noc
prostějovskou historii projevilo o
kostelů, proto jsem ráda, že mi to
sváteční neděli spoustu zájemců.
vyšlo dnes“, zmínila se v závěru
Foto: Petra Hežová
jedna z účastnic prohlídky, kterou

Tour ROCK YOUR SOXX OFF vtrhla do prostějovského klubu Apollo 13
Prostějov/peh (překladatelka: Krystýna Firlová) - Hudební klub Apollo 13 se o
otřásal v základech, když
se na pódiu objevily kapely SPOKEN, INHALE
EXHALE,
RIGHTEOUS
VENDETTA a SACRETY.
Prostějovský klub byl jedinou zastávkou jmenovaných
kapel v České republice na
jejich evropském turné.

Páteční noc předminulého
týdne patřila v hudebním klubu Apollo 13 fanouškům hard
rock a hardcore hudby. Šlo o
jedinou zastávku Rock Your
Sock Off turné, kterého se
účastní kapely z Německa a
Spojených států. Své kolegy
přijela podpořit i česká kapela
Bullfrog, která se postarala o
skvělý začátek akce. Pak už
ale pódium patřilo zahraniční

OKEM „ŠÉFKY”

„Již podevatenácté se s vámi setkávám
na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně na konci
měsíce otevírám své kulturní okénko. S
radostí mohu i nadále konstatovat, že
i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak doufám, že jako
předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova je vám moje přibližování
novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény i nadále přínosem...“
Nejviditelnější kulturní akcí měsíce října
byl v Prostějově bezpochyby již pátý ročník divadelního festivalu Aplaus. I letos
platilo, že do Prostějova přinesl tři skvělá
představení. Vrcholem pro mne osobně
bylo představení Jiřiny Bohdalové „Paní
plukovníková,“ kterému dali v diváckém
hlasování největší podporu i návštěvníci

„Ano, křesťanská víra se promítá do textů našich písní, ale
nikoho tím nechceme nutit
k tomu, aby začal věřit. Naše
písně jsou o našem životním
postoji a zejména o protestu
proti stávajícímu politickému
systému,“ upřesnil zpěvák
německé skupiny Sacrety,
Fabian Häckel. „Chceme jen
připomenout, že Kristus na
kříži není jen dekorace,“ do-

jen pár kroků od sebe. Prostějovská Zákoutí města objevuje ´U Hanáka´ mladý
fotograf Roman Toman, Vy(lomeniny)
činí Martin Brauner a v Galerii umění
Prostějov v prostorách prostějovské Bašty svá díla vystavují Petr Sládek a Hana
Bohdalovou
Kadlčíková. Za originalitu si vyzvednutí
festivalu. Pokud bych si vypůjčila oblí- zaslouží hlavně Sládkův soubor zimních
benou ´večerníkovskou´ frázi, dala bych krajinek vytvořených s pomocí ženského
´palec nahoru´ právě skvělé herečce Jiři- těla...
ně Bohdalové za její výkon v závěrečném
Přes kočár na rozhlednu
představení festivalu.
Divadlo žilo v Prostějově, ale i mimo Do kultury v širším slova smyslu jistě patří
Aplaus. Svědčil o tom další počin sou- i uchovávání i objevování historických či
boru Point s názvem Kabaret Marcel, mi- přírodních krás. A v této oblasti mne potěšimochodem, v představitelích již vyrostla ly hlavně dvě události: otevření depozitáře
velká konkurence televizního pořadu v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem
´Partička´ nebo představení Divadla ply- a také zahájení výstavby rozhledny na naší
šového medvídka „Křišťálová studánka hanácké „velehoře“ - Kosíři.
aneb Cirkus Sládek“ v sále Husova sboru. A kam bych vás ráda pozvala v listopadu?
Z hudebního světa bych vypíchla setkání Třeba na další díl nedělní promenády nebo do
ženských pěveckých souborů Ženská srd- divadla Point, které chystá na listopad premiéce, které organizovala prostějovská Vlas- ru hry Clémenta Michela ´Koupačka´...
timila s drobnou záštitou Okrašlovacího
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně kulturní komise
spolku. Bohatý byl říjen i na fotografické
při Radě města Prostějova
výstavy. Dvě z nich se odehrávají navíc

prostějovské kultury
„Palec nahoru“ pro Jiřinku

kapelám. Společným jmenovatelem těchto kapel však
není jen hard rock a hardcore
hudba, ale i křesťanství, ke
kterému se členové jednotlivých kapel hlásí: „Křesťanství
je nedílnou součástí naší hudby. Hudba je dar, který máme.
Díky ní můžeme sdílet náš
pohled na svět,“ uvedl člen
kapely Spoken (USA), Oliver
Crumpton.

dal frontman skupiny Righteous Vendetta (USA). Přestože
naprostá většina účinkujících
členů zahraničních kapel nikdy
v České republice nebyla, byli
s atmosférou a prostějovským
publikem velmi spokojeni. A
není se čemu divit. Téměř zcela zaplněný klub se kapelám za
výjimečný výkon odměnil záviděníhodnou rockovou atmosférou a uznalým potleskem.

Vzácní hosté. Na snímku jsou zleva členové kapely: Sacrety (N),
Inhale Exhale (USA), Sacrety (-znova) a Krystyna Firlová, která kapelám tlumočila.
Foto: Petra Hežová

pozvánka na akci

Slavný rodák EDMUND HUSSERL
bude mít pamětní místnost ve Špalíčku

Prostějov/peh - Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie a prostějovský rodák, se dočká vlastní
pamětní místnosti! Stane se tak už tuto sobotu 3. listopadu v Galerii Špalíček. Ve spolupráci s Muzeem
Prostějovska se právě tam poprvé otevře stálá expozice věnovaná právě Husserlovi. Výstava si klade za
cíl přiblížit návštěvníkům život a dílo muže, který je
považován za nejvýznamnějšího filozofa dvacátého
století. Současně můžete navštívit i dlouhodobě probíhající výstavu s tématem historie židovských obyvatel v Prostějově.

Kdo byl Edmund Husserl?
* zakladatel filozofického směru - fenomenologie.
* narozen v Prostějově (8. 4. 1859) v rodině židovského obchodníka.
* díky svému novátorskému pohledu na problematiku
poznání se stal nejvýznamnějším filozofem uplynulého století.

Ze života města
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KOUPALIŠTĚ „JEDNIČKA“ V KOSTELECKÉ:

INZERCE

Ani za rok si tady ŠIPKU NESKOČÍME

„Kdy ho opravíme? Na to se zeptejte pana Kalouska...,“ vzkázal náměstek Fišer

Noc a den. Projekt nového koupaliště za velodromem je jedna věc, současná realita věc druhá. Bude to tady skutečně někdy vypadat tak, jak je nakresleno v plánech?
Foto: projekt města a Michal Kadlec

Ještě na začátku tohoto roku to vypadalo velice růžově. Prostějovská radnice bleskově spřádala plány, jak co nejrychleji rekonstruovat staré a zpustlé
koupaliště u velodromu za Kosteleckou ulicí. Přišlo se totiž na to, že nový
aquapark, ani koupaliště ve Vrahovicích zdaleka nestačí pokrýt poptávku
koupáníchtivých Prostějovanů. A proč taky rozpadající se areál neopravit,
když takzvaná „Jednička“ byla kdysi tolik populární a uzavření tohoto koupaliště vyvolalo v minulosti spoustu nevole. Jenomže vás musíme zklamat,
plánovaná rekonstrukce je opět odložena. Chybějí totiž peníze...
Prostějov/mik
„Projektová dokumentace na
kompletní rekonstrukci koupaliště za Kosteleckou ulicí je hotova,
jsou vyčísleny i náklady, které činí
bezmála padesát milionů korun.

Tato investiční akce byla zařazena
do rozpočtu města pro tento rok.
Nedosáhli jsme však na dotační
titul, tudíž celá rekonstrukce byla
přesunuta na rok 2013. Jenomže i
tento termín je nejistý vzhledem k
tomu, že dotační tituly na podobné

akce stát zřejmě nevypíše,“ pokrčil rameny Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města
Prostějov. Podle něho je totiž
rekonstrukce „Jedničky“ závislá
z velké většiny právě na státních
dotacích.

„Jestli celý záměr provedeme
v příštím roce, to byste se spíše
měli zeptat pana ministra financí Kalouska... Jenomže prostějovská sociální demokracie má
rekonstrukci a opětné uvedení
provozu koupaliště ve volebním
programu, takže uděláme všechno pro to, abychom svůj slib do
konce volebního období splnili.
Ale s příštím rokem bych byl
ještě opatrný,“ uvedl dále Zdeněk Fišer. „Budeme se snažit,
abychom na jaře celou akci alespoň zahájili. Alespoň v nějakém
přípravném rozsahu. O dalších
krocích se teprve bude jednat.
Na konci roku proběhne semi-

nář zastupitelů k rozpočtu města
na příští rok a bude se rokovat
o tom, jakou částku budeme
ochotni investovat do koupaliště
z městských peněz. Samozřejmě
doufáme, že brzy uspějeme s dotací,“ dodal Zdeněk Fišer.
Na samotný závěr jsme se náměstka zodpovědného za stavební investice města zeptali, zda je
teoreticky možné, že se celá rekonstrukce zvládne během příštího roku. „Obávám se, že šipku
si do nového padesátimetrového
plaveckého bazénu, který je již
vyprojektován, v roce 2013 ještě
neskočíme...,“ zakroutil hlavou
Zdeněk Fišer.

Silnice v Havlíčkově ulici se ROZPADÁ Rybník v Drozdovicích?
Její rekonstrukce ale naráží na problém se stromy
VYLOVIT a VYBAGROVAT!
Prostějov/mik - Dvě ulice v
těsné blízkosti vedle sebe - a
jedna druhé může závidět.
Zatímco silnice v Olomoucké
ulici se z drtivé většiny oblékla do nového asfaltového
kabátu, Havlíčkova vypadá
jako z doby Marie Terezie.
Řidiči, kteří tudy projíždějí, si musí připadat jako na
cvičném tankodromu. Jenomže dlážděná vozovka jen
tak hned nezmizí...
Silnice v Havlíčkově ulici je, na
rozdíl od Olomoucké, v majetku města. Jenomže radnice její
rekonstrukci neplánuje, i když
se o tom stále živě diskutuje.
„Je pravda, že dlažební kostky
nejsou tím nejvhodnějším materiálem pro vozovku, a navíc
na mnoha místech v Havlíčkově ulici se silnice rozpadá.
Doposud jsme různými rozpočtovými opatřeními závady
odstraňovali a opravovali. S
generální rekonstrukcí a výměnou povrchu za asfaltový ale
zatím investiční plán nepočítá,“
řekl Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města Prostějov. A vzápětí
nám vysvětlil proč. „Pokud by
se tady měl vytvořit nový po-

Bude, nebo nebude? Rekonstrukci
komunikace v Havlíčkově ulici „brání“
vzrostlé stromy a jejich kořenový systém.
Foto: Michal Kadlec

vrch, naráží to na problém velmi vzrostlých a letitých stromů
po levé straně ulice. Celý zelený pruh je hodně vysoko nad
komunikací a kořeny stromů
zasahují až těsně pod dlažební kostky. Jednak kořeny tyto
kostky neustále nadzvedávají
a bortí, ovšem na druhé straně
by rozebráním kostek a odtěžením starého podkladu veškerý
kořenový systém narušilo. A
to bychom se dostali do hodně
velkého sporu s ochránci přírody,“ řekl Zdeněk Fišer. „Navíc,

pokud bychom chtěli Havlíčkovu ulici totálně opravit a silnici vybavit asfaltem, taky by
to nebylo nejvhodnější řešení.
Kořeny stromů totiž udělají větší škody právě na asfaltu, který
nadzvednou a už s tím nic nenaděláte. Kostky prostě jenom vyměníte,“ pokrčil rameny Fišer s
tím, že případná rekonstrukce
Havlíčkovy ulice se musí řádně
probrat s odborníky.
Dočkáme se tedy někdy pořádné komunikace v této dříve
„policejní“ ulici?

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Původně byl na
stole zcela jiný plán. Rybník v
Drozdovicích měl být revitalizován nákladem více než patnácti
milionů korun. Ze dna měly být
vybagrovány stovky tun bahna,
opravené břehy a celé okolí vodní plochy, včetně nových laviček, uprostřed rybníka měl být
vybudován ostrůvek pro drobné živočichy. Pro nedostatek
peněz se však udělá minimum.
Ale zato hned!
„Plány jsou jedna věc a realita
druhá. Finančních prostředků je
málo a navíc jsme na revitalizaci
rybníka neobdrželi očekávanou
dotaci. Proto musíme sáhnout do
městských peněz a provést jen
ty nezbytné a potřebné zásahy,“
uvedl Miroslav Pišťák, primátor

statutárního města Prostějov. „Blížící se investiční akce nepřesáhne
náklady tří milionů korun. Už nyní
jednáme s rybářským svazem
o co nejrychlejším výlovu ryb a
hned na to rybník vypustíme. Do
února či března necháme bahno
na dně vymrznout a vybagrujeme
ho. Současně s tím pak bude provedena ještě velmi nutná oprava
hráze a břehů,“ popsal nám plán
zeštíhlených
rekonstrukčních
prací Zdeněk Fišer, primátorův
náměstek. „Drozdovický rybník
bychom pak na jaře chtěli znovu
napustit. Já se ovšem jen ptám,
jestli bude z čeho. Co se totiž týká
plumlovské přehrady a jejího znovunapuštění v roce 2013, jsem
velkým pesimistou...,“ dodal primátor Pišťák.

Konečně! Po blížícím se vypuštění drozdovického rybníka bude na
jaře příštího roku přikročeno k jeho rekonstrukci. Foto: M. Kadlec

„VRAHOVIČÁKY“ ČEKÁ DEBATA S MĚSTSKÝMI KONŠELY
„Nějaká diskuze o odtržení by mě zklamala,“ přiznává Milada Galářová

Prostějov - Tento týden se vrahovičtí občané setkají s radními prostějovského magistrátu. Dá se
ož tato příměstočekávat velice rušná debata, jelikož
ných problémů.
ská část má stále několik nevyřešených
ádal o rozhovor
Před tímto setkáním Večerník požádal
ovickou patriprostějovskou radní a zároveň vrahovickou
ím snímku).
otku Miladu Galářovou (na archivním
Michal Kadlec
Paní radní, ve
středu se koná
setkání zástupců města s občany Vrahovic. Co od tohoto
setkání očekáváte?
„Po delší přestávce rada rozhodla o setkání zástupců města s občany okrajových částí.
Určitě to je to správný záměr
a věřím, že rozhovor bude
oboustranně užitečný. Chtěla
bych, aby občané využili této
možnosti a otevřeli v diskuzi
všechna témata, která podle
jejich názoru byla opomíjena
a pojmenovaly se problémy,
které nebyly řešeny k jejich
spokojenosti. Předpokládám
věcný dialog a kvalifikované
odpovědi.“

D se předpoDá
kládat, jaká
se budou s lidmi probírat
témata?
„Z průběhu jednání s občaním výboru
ny na osadním
usuzuji, žee budou
zneseny
zřejmě vzneseny
požadavky na dalhodníší opravy chodnídov
o áků a vybudovácíích
c ,
ní chybějících,
dále půjdee o
ěřuují
jíotázky směřujíčováácí k pokračovázky a
ní cyklostezky
o případné proůmyspojení s průmyslovou částí,, rovněž bývá řešena
bezpečnost silovozu
ničního provozu

a s tím spojené návrhy například
na omezení rychlosti. Mnohé
trápí nedostatek míst k parkování, zejména podél frekventovaných komunikací,
dále protipovodňová opatření
a také změna územního plánu
umožňující novou

výstavbu, která vyvolává i požadavky na doplnění inženýrských sítí.“
Jste připravena i
na otázky zastánců odtržení Vrahovic od
stán
měs
města Prostějova?
„Vzhledem k tomu, že měs„Vz
to iinvestovalo přes čtyřicet
mili
milionů do budovy školy ve
Vrah
Vrahovicích, byl by pro mě
podo
podobný
podnět zklamáním,
ale ppřipravena jsem.“
Existuje dnes nějaký palčivý problém Vrahovic, na jehož řešení zatím stále nelze najít
recept?
rece
„Není
„Ne to bohužel problém,
který by se týkal jen Vrahovic,
ale pprůměrný věk naší populace sse rychle zvyšuje. Potřebujeme proto udržet v Prostějově
mladé
mlad lidi, aby zde zakládali
rodiny
rodi a nacházeli trvale vhodné místo
pro spokojený a dům
stojný
stojn život. A to nelze bez
nový
nových
zaměstnavatelských
subjektů
a bez stability těch
subj
stávajících.
stáv
Budete se mnou
sou
souhlasit,
že řešení se hledá
těžce.“
těěž

Jak Vrahovičtí
prožívají kolaps
Oděvního podniku? Věříte,
že za nějaký čas se v této firmě najde opět nějaká práce
pro obyvatele Vrahovic?
Vracíme se tak trochu k odpovědi na předchozí otázku. Kolaps Oděvního podniku neměl
dopad jen na rodiny ve Vrahovicích, vždyť tento významný
zaměstnavatel poskytoval dříve
práci v mnoha městech republiky. Je třeba říci, že v současné
době, díky novému majiteli měřenek, zůstala ve Vrahovicích
zachovaná alespoň část pracovních míst. Popřeji proto hodně
podnikatelské rozvážnosti a
nezbytnou dávku štěstí, aby se
výroba mohla úspěšně rozvíjet.
Co se týká pravidelných setkání
radních s obyvateli Prostějova, připravujete v budoucnu i
některá další na jiných místech města?
„Rada to samozřejmě může zvážit
a podobnému požadavku vyhovět, ale zatím nemám informace,
že by ze strany ostatních občanů
byl o taková setkávání zájem.“

ŮŽETE SURFOVAT
NYNÍ MŮ
I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
víme jak na to...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

EROTICKÉ SNY... Co vlastně znamenají?

poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat

Výklad snů a jejich symbolika jsou staré jako lidstvo samo. V každé kultuře a
civilizaci se našli jedinci, kteří
se věnovali této činnosti a
snažili se v symbolech, jevech
a představách najít nějakou
předpověď budoucnosti. O
snech s erotickým nádechem
toto platilo dvojnásobně... Sny
se objevují v páté fázi spánku,
která má pojmenování REM a je
doprovázená rychlým pohybem
očí. Samotné snění nám zabere
až dvě hodiny spánku a pokud
se vám do nich občas zapletou i
erotické sny, neděste se, naopak,
užijte si to.. Hlavní výhodou totiž
je, že ať už se vám zdá cokoliv,
nemusíte si ráno nic vyčítat!
Erotické sny často skrývají témata, která ve skutečnosti ani
nemusí mít erotický význam.
Zkusit si analyzovat své sny

Jsem moc ráda, že se s vámi mohu po měsíční pře
přestávce,
távcce

samozřejmě nemůže ani už tradiční rozhovor se zajímavou ženou regionu, tentokrát se něco
dozvíte o spisovatelské činnosti renesanční ženy, paní Jarmily Pospíšilové.
Příjemně prožité podzimní dny v naší společnosti
vám přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

seriál...

Relaxace a uvolnění?… ZKUSTE AUTOMASÁŽE!
koupeli, tento, moment můžete například
umocnit zapálenou svíčkou na kraji vany
nebo poslechem oddechové hudby. Prohřejte celé tělo a uvolněně vdechujte vonné esence. Před koupelí si také nezapomeňte nahřát osušku, kterou se po koupeli
utřete. Poté si nachystejte oblíbený masážní olej a pohodlně se posaďte. Je jedno
kam, hlavní je pocit uvolnění. Můžete si
klidně zapálit svíčku nebo vonnou tyčinku a jen tak relaxovat. Pro pocit uvolnění
je také důležité správné a pravidelné dýchání. A teď už nic neschází tomu, abyste
Jak při automasáži správně postupovat? Chcete se opravdu relaxovat a vypnout? začali s masáží.
Jednotlivé hmaty (tahy) při posílení ce- V tomto případě si pro svoji automasáž Které části a jak můžete masírovat se
lého organismu provádíme vydatně a připravte vhodné a příjemné prostředí. dozvíte v příštím vydání mojí rubriky
každý hmat opakujeme patnáctkrát až Před automasáží se uvolněte v aromatické Večernice...

Ať už prosedíte celý den v kanceláři
nebo jste na mateřské dovolené, každému někdy ztuhne tělo tak, že se nemůže ani hnout. Nemusíte hned polykat
prášky, můžete si zkusit pomoci sami!
Celá řada kultur věří, že existuje vnitřní energie, která neustále proudí tělem
a dává dotyčné osobě možnost bojovat s
eventuální chorobou. A jedním ze způsobů, jak rozproudit pozitivní energii v
těle a posílit životní sílu, je nejen všemi
známá masáž, ale také automasáž.

dvacetkrát. Pokud potřebujeme odstranit
únavu, masírujeme jen lehce se střední
silou a každý hmat provádíme osmkrát až
dvanáctkrát. Vynecháme hluboké tepání a
pohyby v kloubech. Nemusíte se bát, že si
domácí masáží ublížíte, měli byste však
dodržovat následující pravidla:
* Ztuhlé oblasti přejíždějte vždy jen jemnými krouživými pohyby.
* Pokožku třete lehce a bez vynaložení síly.
Právě tady platí pravidlo, že méně je více.
* Správná automasáž nesmí bolet.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

můžete i vy sami. První, co
je potřeba si uvědomit, je, že
sen nikdy není prvoplánový a
nemůžete ho brát doslovně, je
třeba hledat v něm skryté významy. I když působí konkrétně,
nesoustřeďte se jen na jeho
příběh, ale snažte se dostat i do

jeho nitra. Typickým příkladem
je sen, kdy se vám zdá, že jste
silně dominantní nebo naopak
podřízena. Nemusí to totiž
vůbec souviste s tím, co byste
chtěla v sexu zažít, ale poukazuje to spíše na vaši povahu a
náturu.

A jaké jsou nejčastější erotické příběhy ve snech
a jak se dají vyložit?
Milostná příhoda s kamarádkou - nejspíše vyjadřuje sílu
vašeho přátelství a vzájemnou důvěru
Návrat k bývalému partnerovi - nevyřešená minulost,
v současném vztahu něco postrádáte
Noc strávená s neznámým mužem (ženou) - podvědomá chuť
po změně stereotypního života
Přistihnete partnera s milenkou v posteli - strach a nejistota
ve vztahu
To je jen pár příkladů, věřte, že každý z nás má jiné tovární
nastavení a proto i naše sny mohou mít jiný význam. Pokud
chcete mít stoprocentní jistotu v tom, co přesně váš sen znamená, navštivte, zkušeného psychoterapeuta, nejčastější
erotické představy už ale najdete i v různých snářích.

pporadna...
r d
.

Stále měkké a hebké ručníky…

Také už se vám někdy stalo, že jste si koupily krásný nový měkoučký ručník
a po pár vypráních nebyl
k poznání? Pokud ano, tak
je právě tento článek tím
pravým ořechovým pro vás.
Dnes vám totiž prozradím,
jak zachovat vašim osuškám
hebkost a měkkost. A tady je
pár tipů:
- nové ručníky před prvním
použitím dvakrát vyperte a nechejte volně uschnout, vlákna
se tak zatáhnou a prodlouží se
jejich životnost
- pozor na prací prostředek,
dodržujte předepsané dávkování prášku. Je – li ho moc,
usazují se ve vláknech jeho
zbytky, vlákna pak tvrdnou a
barvy blednou. Málo prášku
zase vede k nízkému odkalo-

vání vody, což také způsobuje
ztvrdnutí tkaniny..
- na barevné prádlo zvolte
prášek nebo gel s označením
color (bez optických zesvětlovačů).
- bílé ručníky perte v prášku,
nikoli v gelu. Gely pro bílé
prádlo nejsou zdaleka tak
účinné jako prášky.
- nepoužívejte aviváž, sice pěkně voní, ale slepí k sobě a ručníky ztratí měkkost. Může také
zapříčinit tvorbu žmolků. U
bílých a světlých ručníků může
barevná aviváž způsobit dokonce i jejich šednutí či zaprání.
- dodržujte předepsané plnění pračky. Při přeplnění
nebo naopak nedostatečném
naplnění by třením o buben
mohlo dojít k tvorbě žmolků.
- sušení na radiátoru nebo na

PODZIMNÍ MLSÁNÍ

Podzim je kromě babího léta také časem mlh, Co potřebujeme:
plískanic a dešťových přeháněk, takže není
divu, že nás to táhne spíš do postele nebo
kuchyně než ven na procházku. Pokud taky
rády mlsáte, zkuste si připravit tuto podzimní
jablečnou laskominku.

800g jablek,
2 balíčky piškotů,
vanilkový cukr,
2 x vanilkový pudink,
500 ml vody,
200 g krystalového cukru

jak na to?
přímém slunci ručníkům také
škodí. Vlákna se mohou polámat a poničit. Ručníky sušte
buď volně, nebo v sušičce.
- ručníky ani osušky nežehlete!
Smyčky se zploští a polámou a
mají pak menší savost.

Jaký je postup? Oloupeme jablka, nakrájíme je na
větší kostky a povaříme je do změknutí spolu s vanilkovým a krystalovým cukrem ve čtvrt litru vody.
V druhém čtvrt litru vody smícháme pudinky a nalijeme do jablečné směsi. Mícháme do zhoustnutí. Do
formy na dort vyskládáme na dno piškoty a zalijeme
je částí jablečné směsi. Opět klademe piškoty a opět
zalijeme jablky. Vše opakujeme. Poslední vrstva
musí být piškotová! Nepečený dort s jablky a piškoty
necháme ztuhnout v chladné místnosti. Ztuhlý nepečený dort s jablky a piškoty nakrájíme, ozdobíme
Dobrou chuť!
šlehačkou a můžeme podávat.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Moje detektivky mívají děj zakotvený v současnosti a jejich hrdinové jsou lidé,
jaké můžete běžně potkat,“ nechala pod pokličku své tvorby nahlédnout Jarmila Pospíšilová
nostmi se zbytky tradičního venkovského světa. Mé romány jsou
rovněž o současných lidech, o
ženách, které se vyrovnávají s krizemi a životními zlomy. Sama žiji
na vesnici, pracuji ve městě, živím
se jako advokátka a myslím, že
přicházím do styku s mnoha variantami současné reality. Z toho
všeho čerpám inspiraci pro detektivky i pro romány, i když
žádná z mých knih nevychází
s ut
zee skutečných
událostí.“
Máte nějaký liteM
dat o světě kolem nás, o lidech,
rrární vzor, příjejich vlastnostech, osudech, motivech jednání stejně dobře jako padně koho a proč?
třeba společensky angažovaný „Literární vzor neromán.“
o á
mám a myslím, že
Můžete nám ve stručnos- člověk by ho ani
ti shrnout vaše díla? A mít neměl. Každý
kde čerpáte inspiraci?
jsme jiný, do
„Píši detektivky, vyšlo jich už šest,
a také společenské romány. Právě
v těchto dnech vychází třetí, takže
jsem zatím celkem vydala devět knih. Kdybych měla stručně
shrnout zmiňované detektivky,
mívají děj zakotvený v současnosti, jejich hrdinové jsou lidé,
jaké můžete běžně potkat. Přesto
jsou všechny zápletky a příběhy
smyšlené. Odehrávají se na moravském venkově, jaký je nyní.
Tedy tam, kde se potkává moderní svět a současný životní
styl se všemi svými vymože-

Prostějov - JUDr. Jarmila Pospíšilová se narodila
roku 1965 a od roku 1993 pracuje jako advokátka v
Prostějově. Trvale žije ve Vincencově, kde je také
starostkou. Mimo to se řadu let věnuje také literární
tvorbě a v nakladatelství MOBA jí vyšlo už devět
knih, z toho poslední s názvem „Šaty z duhy“ teď v
říjnu. A co nám nejen o své spisovatelské kariéře
prozradila, se dočtete v následujícím interview, který exkluzivně poskytla Večernici...
Nikol Hlochová
Co vás k psaní přivedlo?
Jaký je váš nejoblíbenější
žánr?
„Sama nedokážu určit ten prvotní
impuls. K literatuře mám vztah
odjakživa, vždycky jsem ráda
četla a knihy jsou samozřejmou
součástí mého prostředí, neustále mám nějakou rozečtenou. K
některým se člověk opakovaně
vrací, jiné přečte jedním dechem.
Nerada bych nějaký žánr určila jako nejoblíbenější, nakonec
vždycky záleží na tom, zda je
kniha dobrá a nakolik mě zrovna
oslovuje. Mám hodně ráda detektivky a bráním je před označením
„braková literatura.“ Většinou
jsou to knihy pro volný čas, pro
zábavu, ale i detektivka může být
hodnotným dílem, může vypoví-

psaní se nám odráží náš pohled
na svět, dosavadní zkušenosti,
je to do jisté míry osobní výpověď. Ovšem mám své oblíbené

autory a je jich hodně. Namátkou Karel Čapek, Hana Prošková, Milena Brůhová, Eva
Kačírková, z těch mladších
například Michaela Klevisová.
Každá píše jinak, líbí se mi, jak
dokážou vystihnout atmosféru, charakter postav. Mezi
klasiky české detektivky
řadím Václava Erbena,
ten je podle mě dosud
nepřekonaný. Spoustu
favoritů mám i mezi
zahraničními
autory, třeba francouzské
detektivky, které píše
Fred Vargas - pseudonym klame, je to žena.
Z tuzemské produkce mě letos oslovily

Všestranná dáma. Paní Pospíšilová zvládá v životě
hodně rolí, kromě advokacie a starostování se věnuje
také psaní knih.
Foto: archiv Jarmily Pospíšilové

dvě knihy - Žítkovské bohyně
od Kateřiny Tučkové a skvělá
Rybí krev od Jiřího Hajíčka.
y o by
b toho ještě hodně.“
Bylo
Kromě psaní jste ještě
starostkou obce. Dá se
říct, co vás více baví nebo naplňuje?
„A kromě toho všeho jsem ještě
advokátka... (úsměv) Takže těch
rolí je víc. Starostování je těžká
a nedoceněná práce a to, co teď
řeknu, plně pochopí snad jen
jiný starosta, zvlášť pokud je
jako já neuvolněný. Každý, kdo
něco takového dělá s úmyslem
prospět své obci, obětuje mnoho času a především energie
vizím, které se pokouší realizovat, ale bohužel naráží všude.
Pak, když se něco povede, máte
veliký pocit zadostiučinění, ale
jen chvíli, protože potom zase
vidíte tu kupu další práce před
sebou. To úsilí často ani není
vidět. Myslím, že všichni kolegové starostové dobře vědí, o
čem teď mluvím. Přesto to člověk nevzdává, je to něco, o čem
zatím věřím, že má smysl. Není
to zábava, ale svým způsobem
to člověka naplňuje. Psaní mě
určitě baví víc, je to krásná práce, na kterou mám vliv především jen já sama. Svět v mých
knihách je takový, jaký ho

vytvořím a stačí mi k tomu jen
má fantazie, čas a notebook, na
kterém píšu. Tady mám svobodu, nejsem
ej
limitovaná.“
Jaké máte plány a cíle
do budoucna?
„V této souvislosti se mi vybavuje rčení, že chceš-li pobavit
Boha, svěř se mu se svými plány. Samozřejmě, že plány mám,
pracovní, spisovatelské i osobní,
ale snad si je radši nechám pro
sebe. Protože trochu té pověrčivosti v sobě mám... (úsměv)“

Které knihy už
Jarmile
Pospíšilové
vyšly?

detektivky

Prach, popel a dým
Leopard nemění skvrny
Podzimní blues
Kosa a kámen
Kejklíř, Smrt a Blázen
Boty do nebe

společenský román:
Palačinky s pepřem
Peří v průvanu
Šaty z duhy ( říjen 2012)
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BĚHEM TÝDNE...
DVA OTRÁVENÍ MUŽI V NEMOCNICI, DVA ZATČENÍ A ZABAVENÝ TUZEMÁK… CO „PADLO“Policie
ČR

Prostějov, Olomouc - Všichni Prostějované doufali,
že otravy jedovatým metanolem, který různí lumpové
přimíchávají do běžného alkoholu, se našemu městu
vyhnou. Omyl! Od pondělí i Prostějov patří na mapu míst
v České republice, kde metanol udeřil...
Michal Kadlec
Hned první den minulého týdne se to po Prostějově rozneslo
jako mor po středověké Praze.
Odpoledne byl s těžkou otravou metanolem hospitalizován
v naší nemocnici osmačtyřicetiletý J. P. z Prostějova. Lékaři mu
naměřili 0,8 promile metanolu
v krvi. Muž stačil policii sdělit,
že během víkendu popíjel stejný
alkohol ještě s kamarádem, stejně starým I. L., kterého strážci

zákona bleskurychle vypátrali.
A právě včas. Druhý z mužů na
tom byl mnohem hůř, naměřeno
mu bylo dokonce přes dvě promile smrtící látky v krvi. Ten byl
převezen do Fakultní nemocnice
v Olomouci. Okamžitě se vyrojily spekulace, fámy a bohužel
ze strany nejmenované úřednice
z hygieny dokonce i lži. Ta totiž
jednomu z prostějovských periodik tvrdila, že následná kontrola hospody U Klokana ve Wolkerově ulici, kde oba otrávení

muži během víkendu vysedávali
a popíjeli alkohol, skončila bez
zjištěných závad. Jak ovšem následně Večerník zjistil, opak byl
pravdou.
Bohužel, od policie začínaje, přes
celní správu a hygieniky konče,
se žádný z novinářů nedozvěděl o případu otravy metanolem
kloudnou informaci. „O případu
nebudeme podávat žádné konkrétní informace. Je to nařízení
přímo z policejního prezidia. Navíc na veškeré informování veřejnosti si vyhradil právo zlínský
státní zástupce Roman Kafka,“
uvedla Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR. A
stejné formulace odpovědí nám
opakovala až do pátku. Stejně tak
jsme nepochodili u jmenovaného

Kafky, který nás odkázal na tiskovou konferenci uspořádanou
až po vyřešení případu. Kdy? To
nedokázal odhadnout.
Večerník však na vlastní pěst
zjistil, že v hospodě U Klokana
ve Wolkerově ulici byly v pondělí nalezeny lahve od Tuzemáku, ve kterých následně chemickým rozborem byl odhalen
metanol. V úterý kriminální
policie zatkla majitele zmíněné
hospody Richarda Ozaniče a Michala Burgeta, kteří strávili dva
dny v cele předběžného zadržení. O tom všem ale informujeme
na jiném místě této strany. Co je
však úplně nejdůležitější, že oba
muži otráveni metanolem jsou už
dnes v pořádku a čeká je brzké
propuštění z nemocnice.

„Osmačtyřicetiletý muž, který
byl po celou dobu hospitalizovaný na anesteziologicko-resuscitačním oddělení byl již přeložen
na standardní interní oddělení.
Muž je stabilizovaný, postupně
se zotavuje, takže v následujících dnech bude propuštěn do
domácí péče,“ sdělila Večerníku
Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
Druhý, osmačtyřicetiletý muž,
který byl od pondělí hospitalizován ve Fakultní nemocnici
v Olomouci, byl v pátek převezen do prostějovské nemocnice. „V současné chvíli už leží
na běžném oddělení a je mimo
ohrožení života,“ informovala
Hana Szotkowská.

Očitý svědek RAZIE Proč policie i státní zástupce mlčí?
i ZATÝKÁNÍ ´U Klokana´ Bezpečnost občanů je jim úplně ukradená!
„Bylo to drsný, ale chlastat se bude dál!“

Prostějov/mik - Kromě dvojrozhovoru s majiteli hospody U Klokana,
Richardem Ozaničem a Michalem Burgetem, se Večerníku podařilo
získat krátkou výpověď očitého svědka, který byl ve zmíněné provozovně v době pondělní razie i druhý den ve chvíli zatýkání obou
majitelů.
Mladým muž je pravidelným návštěvníkem prostějovských hospod čtvrté
cenové kategorie. Shodou okolností si v pondělí i úterý zašel na pivo a
nějaký ten kotel do hospody U Klokana ve Wolkerově ulici. „V to pondělí vrazili ke Klokanovi čtyři policajti, dva celníci a nějací lidé v civilu.
Začali v regálu za barem a pak i vzadu ve skladu sbírat flašky s rumem,
pak sebrali i nějaké větší umělohmotné nádoby. Ti policajti sebrali i Ríšu
Ozaniče. Pak ho ale pustili,“ popsal nám třicetiletý muž, který si nepřál
zveřejnit své jméno, Večerník však jeho identitu zná. „Druhý den v úterý
jsem ke Klokanovi zašel na pivko znovu. Hodně se o té razii tady mluvilo,
nikdo z nás ale nevěděl, co se vlastně přesně stalo. Bylo nějak okolo čtvrté hodiny odpoledne, když do hospody vtrhlo policejní komando a začal
pořádnej mazec. Zatkli Michala Burgeta a stále se ho ptali na jeho parťáka
Ozaniče. Když mu volali, kde jako je, Richard zrovna před hospodou vystupoval z auta a kráčel dovnitř. Chlapi z kriminálky se na něho vrhli jako
na nějakého teroristu. Oba dva pak naložili do aut a odvezli. Bylo to fakt
drsný,“ uvedl svědek celého případu. Když jsme se ho zeptali, zda si myslí, že nález metanolu v lahvích v hospodě U Klokana povede k opatrnosti
všech pijáků, odpověděl poměrně překvapivě. „Hovno, bude se chlastat
dál. Notorikům je to celkem jedno, hlavně že se v hospodách podává levný
alkohol,“ řekl Večerníku třicetiletý muž z Prostějova.

Prostějov/mik - V souvislosti
s celonárodní kauzou otravy metylalkoholem po celé
České republice zemřelo už
šestadvacet lidí, další desítky
osob budou mít trvalé zdravotní následky. Nikdy se však
společnost nedočkala takové
arogance a totálního informačního embarga ze strany
policie, celní správy a hygieniků, jako v případu otravy
metanolem u dvou Prostějovanů!
Od pondělí, kdy jsme se poprvé
dozvěděli zprávu o hospitalizaci dvou osmačtyřicetiletých
mužů z Prostějova, jsme stejně
jako další média bombardovali
kompetentní orgány, které měli
s případem co dočinění. A výsledek? Nebýt vlastního šetření a shánění důkazů ze strany
Večerníku, dozvěděla by se
veřejnost pravdu možná až za
hodně dlouhou dobu. „Nemůžeme podávat žádné informa-

Policejn
prezidium
informace
cenzuruje!
ce, toto právo si vyčlenil státní
zástupce, který prostějovský
případ dozoruje. Pokud budete
zasílat otázky i nám, my je přepošleme policejnímu prezidiu,
které bude případné odpovědi
monitorovat nebo odpoví přímo vám,“ sdělovali nám každý
den tiskové mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci, stejně jako mluvčí
prostějovské policie. „Veškeré
dotazy k této kauze zodpovím
na tiskové konferenci. Kdy? To
nevím,“ vyjádřil se arogantním
způsobem Roman Kafka, státní

zástupce ze Zlína, který má případ na starosti.
V předchozích případech otrav
metanolem v jiných částech
republiky veřejnost okamžitě,
nebo maximálně následující
den, věděla, kde došlo k požití
podezřelého alkoholu, kde se
prodával, o jaký alkohol šlo,
jakou etiketu měla láhev a policie všude jinde informovala
okamžitě i o případném zadržení osob či dalších podezřelých lidí v souvislosti s touto
kauzou. Prostě se tak dělo ve
správné snaze maximálně varovat veřejnost a chránit ji před
nebezpečím. A u nás? Krajské
policii v Olomouci je zřejmě
nějaká bezpečnost lidí úplně
ukradená. Každý z tiskových
mluvčích má pusu na zámek
a bojí se o otravě metanolem
v Prostějově jenom promluvit.
Proč? Na tuto otázku zatím Večerník, stejně jako ostatní média, nezná odpověď.

„Nebudeme o případu informovat, máme to nařízeno od policejního prezidia,“ pronesla striktně Irena Urbánková, mluvčí
prostějovské policie.

Celní ředitelství Olomouc

„Obraťte se s dotazy na Policii ČR!“ Sdělení mluvčí
krajských celníků Marie Bortlové mělo skutečně logiku…

Nemocnice Prostějov

„Pacient si s novináři nepřeje mluvit,“ oznámila nám Hana
Szotkowská, mluvčí našeho špitálu.

Magistrát města

„Prodávat alkohol přece nemůže v tomto státě každý druhý,“ pronesl primátor Miroslav Pišťák.

Hospoda U Klokana

„Vždyť my ten Tuzemák pili taky! Žena ho dokonce používala na
cukroví k mým narozeninám,“ kroutil hlavou Richard Ozanič, spolumajitel hospody
zaznamenal: -mik-

Primátor Miroslav Pišťák:
„Není možné, aby alkohol prodával každý druhý!“
Prostějov/mik - Aféra okolo nálezu
alkoholu s jedovatým metanolem
a otravy dvou Prostějovanů samozřejmě neunikla ani primátorovi
města. I když, jak Miroslav Pišťák
podotkl, informace se k němu dostávaly zprostředkovaně.
„Tak trochu jsem doufal, že metylalkoholová aféra se Prostějovu vyhne
širokým obloukem, bohužel se tak
nestalo. Do styku s touto látkou se
dostali i naši občané a mně je to
upřímně líto. Jenom doufám, že policie a další odpovědné orgány celý
případ pečlivě vyšetří a potrestají
se přísně všichni, kdo za to mohou.
A že se do budoucna udělají taková
opatření, aby k něčemu takovému už

nedošlo,“ sdělil Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova. Prvního
muže našeho magistrátu jsme se zároveň zeptali, jakým způsobem, a zda
vůbec, byl o tak závažném případu
informován on. „Já jsem byl informován po linii magistrátu a částečně i ze
strany hygieniků. Od Policie ČR jsem
však neobdržel sebemenší zprávu. Já
ale nenesu zodpovědnost za policii.
Nevím, co ji vede k tomu, aby veřejnost neinformovala. Možná snad, aby
nedošlo k nějakému úniku zpráv, který
by mohl ohrozit další vyšetřování. To
se musíte ptát jinde, proč občané nebyli upozorněni na nebezpečí, a tentokrát
velmi konkrétního rázu,“ řekl prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

Celníci a hygienici také skoupí na slovo...

Prostějov, Olomouc/mls - Podle našich informací v pondělí 22. října provedli na místě celníci společně s policisty kontrolu v hospodě U Klokana na
prostějovské Wolkerově ulici.
Podle svědků měli policisté s celniky vynášet dva až tři plastové kanystry s čirou
tekutinou. „V tomto případě jsme kontrolu na místě neprováděli. Podezřelé lahve
byly odebrány předtím, než jsme dorazili na místo. Vzali si je celníci a policisté,”
reagovala na naše dotazy Lenka Pešáková, náměstkyně ředitele Krajské hygienické stanice v Olomouci. Celníci měli přímo na místě zjišťovat, zda jsou lihoviny řádně zdaněné a značené. Ke konkrétnímu případu se však odmítli vyjádřit.
„Obraťte se na policii,” doporučila nám jejich tisková mluvčí Marie Bortlová.

Exkluzivní dvojrozhovor s Richardem Ozaničem a Michalem Burgetem, majiteli hospody U Klokana

PRAVDA O KAUZE otravy dvou Prostějovanů metanolem

„Našli u nás dvě prázdné flašky Tuzemáku se stopami metanolu, strávili jsme dva dny ve vazbě,“ svěřili se oba hospodští
Prostějov - Večerník jako jediné médium v republice
přišlo na kloub celé záhadě spojené s kauzou, která od
pondělí hýbe celým městem. Hned na začátku minulého týdne byli v nemocnici hospitalizováni dva muži
s otravou jedovatým metanolem. Rázem se vynořily
fámy a dokonce lži, některé dokonce z úst úředníků
kompetentních orgánů. Naše redakce si však i přes tvrdohlavé mlčení ze strany policie, celní správy i hygieniků
dala tu práci, aby občané tohoto města znali přesnou
pravdu. Večerníku se podařilo zajistit exkluzivní rozhovor s majiteli hospody U Klokana ve Wolkerově ulici
Richardem Ozaničem a Michalem Burgetem. Existuje
totiž podezření, že oba muži, otráveni metanolem a záhy hospitalizováni v nemocnici, popíjeli závadný alkohol právě v této hospůdce poblíž centra města. Oba její
majitelé otevřeně mluvili o tom, co prožili po celý minulý
týden včetně jejich zadržení a uvěznění v policejní cele.
policii podal vysvětlení a pak mě
propustili.“
Co následovaPánové, jestli
lo druhý den
chceme seřadit
události tohoto týdne chrono- v úterý?
logicky, můžete popsat, čím Richard Ozanič: „To mohlo být
celá kauza začala? Co se událo tak okolo šestnácté hodiny, kdy
k nám do hospody vtrhla krimiv pondělí?
Richard Ozanič: „Bylo šest ho- nálka, která mi sdělila, že mají
din večer, blížila se naše zavírací výsledky rozborů. Plné flašky
doba. Najednou dovnitř vstoupili
policisté s celníky a oznámili mi,
že se vyskytly dva případy intoxikace metanolem a že potřebují
v naší hospodě udělat důkladnou kontrolu. Oznámili mi, že
v nemocnici leží muž s otravou
metanolem, který údajně popíjel
alkohol i u nás, U Klokana. Později ještě vyšlo najevo, že hospitalizovali i jeho kamaráda, který
popíjel s ním.“
Jak tato kontrola policistů
s celníky probíhala?
Richard Ozanič: „Šli vyloženě včetně té jedné rozdělané jsou
jen po Tuzemáku, vzali veškeré prý v pořádku, ovšem ve dvou
naše zásoby včetně prázdných prázdných od Tuzemáku se prý
lahví. Všechno si to odvezli, pak našel metylalkohol! To bylo pro
naložili do auta i mě a odvezli nás zlé, také nás oba s Michalem
okamžitě zatkli a odvezli na krik výslechu na policii.“
Zabavili vám i minálku do Olomouce.“
Jak si to vynějaké kanystsvětlujete, že
ry nebo větší nádoby s alkohov prázdných lahvích od
lem?
Richard Ozanič: „Ne, jen za- „rumu“, které vám byly zabakolkované plné lahve, jednu roz- veny, našli metanol?
dělanou a dvě prázdné od Tuze- Michal Burget: „Od jednoho
máku. Že prý všechno pošlou na obchodního zástupce jsme zarozbor. V pondělí večer jsem na koupili šestilitrové obchodní

Michal Kadlec

Foto: Michal Kadlec
balení Tuzemáku. Ten jsme pak
postupně přelévali do běžných
litrových flašek, ze kterých
jsme ho nalévali hostům. Ale
zdůrazňuji, že ty šestilitrové nádoby byly okolkované. Ovšem
při chemickém rozboru zjistili,
že právě v těchto nádobách ten
jedovatý metanol byl!“

Nic jsme nevyráběli,
nic nedistribuovali, pouze jsme
se stali obětí našeho obchodního
zástupce, kterému
jsme tolik důvěřovali.
Sami jsme ho konzumovali...
Můžete prozradit,
od
koho jste tento alkohol koupili?
Richard Ozanič: „Ne. Jednalo
se prostě o obchodního zástupce
jedné dodavatelské firmy. Policie ale jeho jméno od nás zná.“
Když
vám
v úterý odpoledne přišli oznámit, že ve vaší
hospodě našli stopy metanolu,
co následovalo?
Richard Ozanič: „Odvezli nás
k výslechu na policii do Prostě-

jova. Popsali jsme celou situaci,
stejně jako ji teď popisujeme
Večerníku. Vyšetřovatelé z kriminálky nám pak řekli, že nás
musejí zadržet a provést domovní prohlídky. Údajně existovalo
podezření, že jsme si metanol
nebo alkohol míchaný s touto látkou mohli vyrábět sami.
Nebo že jsme doma měli nějaké
zásoby otráveného alkoholu. Pochopili jsme, že toto opatření je
vzhledem k celostátně závažné
problematice nutné. Ještě v úterý
večer nás pak převezli do Olomouce, kde nás „ubytovali“ do
cely předběžného zadržení.“
Jak dopadly
domovní prohlídky ve vašich bydlištích?
Michal Burget: „Samozřejmě,
že s negativním výsledkem, policie u nás nic závadného nenašla. Po necelých dvou dnech jsme
tak byli z vazby propuštěni.“
Právě o vašem
dočasném uvěznění jde po Prostějově spousta
fám. Jak dlouho jste tedy strávili ve vazbě?
Michal Burget: „V úterý večer
jsme byli zadrženi a propuštěni
jsme byli ve čtvrtek v podvečer. Já
v šest hodin, Richard o dvě hodiny
dřív. Policie tak využila zákonné
lhůty osmačtyřiceti hodin pro naše
zadržení.“
Richard Ozanič: „V našich bytech nic nenašli, proto nás pustili.“

A jsme u toho.
Ale závadný alkohol u vás v hospodě našli! A
mohli jím být právě otráveni
oba muži, kteří v pondělí prokazatelně požívali alkohol u
vás. Jak si to vysvětlujete?
Michal Burget: „Nic jsme nevyráběli, nic nedistribuovali,
pouze jsme se stali obětí našeho
obchodního zástupce, kterému
jsme tolik důvěřovali. Stejně
jako důvěřují zákazníci nám, že
jim naléváme nezávadný alkohol.“
Co bude s vámi
dál?
Michal Burget: „Jsme teď plně
k dispozici policii a spolupracujeme na vyšetřování. V sobotu
normálně otvíráme hospodu,
z čehož je vidět, že nadále můžeme vykonávat svoji činnost. To
svědčí o tom, že jsme se nedopustili žádné výroby či vědomé
distribuce otráveného alkoholu.“
Richard Ozanič: „Samozřejmě jsme již dostatečně poučeni
a nyní budeme nakupovat už
jen značkový kvalitní alkohol
v osvědčených skladech. Ale
chtěl bych říct, že i ten zmíněný
Tuzemák koupený od obchodního zástupce byl pro nás na první pohled kvalitní. Šestilitrové
kanystry byly opatřeny kolkem,
tudíž jsme věřili, že jsou v pořádku!“
Ti muži, co se
otrávili metanolem a oba pak byli hospitalizováni v nemocnici, skutečně
byli ve vaší hospodě U Klokana a pili onen Tuzemák?
Michal Burget: „Ti pánové u
nás popíjeli alkohol v pátek 19.
a v sobotu 20. října. A v pondělí
jsme se dozvěděli, že jsou v nemocnici.“
A pili u vás ten
Tuzemák?
Richard Ozanič: „Ano!“
Michal Burget: „To je právě
to, co nám nejde do hlavy a
čemu nerozumíme. Z té šestilitrové nádoby jsme Tuzemák postupně přelévali do
litrových flašek. A samozřejmě jsme ho nalévali více
zákazníkům. Nikomu se nic
nestalo, akorát tito dva muži
skončili v nemocnici s otravou

metanolem. A metanol pak při
kontrole našli ve dvou prázdných lahvích, které nám zabavili. Jak je možné, že potíže
s otravou neměli i ostatní naši
zákazníci? Proto jsme do poslední chvíle nevěřili, že hospitalizace dvou mužů by mohla mít něco společného s námi
a s naší hospodou U Klokana.“

Můžete
tedy
Večerníku sdělit, o jakou značku šlo?
Michal Burget: „Podle etikety se
mělo jednat o jistou likérku!“
Nemáte obavy
z toho, že závadný alkohol notně míchaný
s metanolem dále koluje po
Prostějově?

Aféra nás samozřejmě poškodila,
ale je to jen zlomek toho, co si museli
vytrpět ti dva otrávení muži...
CHCEME JE ODŠKODNIT!
Poškodila vás nějak tato aféra?
Michal Burget: „Samozřejmě, že nás poškodila. Ale je
to jenom zlomek toho, co si
museli vytrpět ti dva muži
otrávení metanolem. S oběma
jsme ale v úzkém kontaktu,
budeme jim jakkoliv nápomocni a finančně se budeme
podílet na jejich léčbě. Jsou
to oba naši dobří kamarádi a
z toho vycházíme.“
Vraťme
se
ještě k tomu
Tuzemáku. Opravdu ho u
vás v hospodě U Klokana
pilo více lidí?
Michal Burget: „Samozřejmě, používali jsme ho i pro
naší vlastní spotřebu!“
Richard Ozanič: „Já ho pil
taky, manželka ho dokonce
používala při pečení dortů a
cukroví při mých nedávných
padesátinách. A všichni jsme
zdraví a bez problémů. Nám
skutečně nejde do hlavy, jak
je možné, že se otrávili jen ti
dva naši kamarádi.“
…ale ve dvou
prázdných lahvích zabavených ve vaší hospodě skutečně stopy metanolu
našli!
Michal Burget: „Ano. Nedokážeme si to vysvětlit. Každopádně bych chtěl ještě dementovat
jednu fámu, která koluje Prostějovem. V žádném případě se
nejednalo o Tuzemák z prostějovské Starorežné!“

Michal Burget: „Vyloučit se to
nedá. Dokonce mám strach, že
tomu tak skutečně je.“
Jste nyní už
z celé kauzy dokonale poučeni? Jak se nyní
budete při nákupu alkoholu
chovat?
Michal Burget: „Víte, při nákupu
alkoholických nápojů se neubráníte možnému podvodu. Všechny
lahve či nádoby s alkoholem jsou
kolkované a vůbec tak nelze rozpoznat, zda nejsou falešné a lahve pančované. Nejjednodušším
řešením bude nakupovat alkohol
u renomovaných velkoskladů. A
zajet si pro zboží osobně!“
Richard Ozanič: „Před tento
problém jsme postaveni nejenom
my, ale všichni hospodští a obchodníci po celé republice. Je to
všechno jen o ceně a o daních.“
Je pravda, že
zmíněný Tuzemák jste koupili bez potvrzení,
čili takzvaně „bez papíru“?
Michal Burget. „Bohužel, pravda
to je. Je to náš největší problém,
že jsme k tomu Tuzemáku neměli
žádný doklad. Na celé kauze tak
samozřejmě určitou vinu neseme,
ale není ta vina tak velká jako u
těch, kteří do tohoto alkoholu vědomě metanol míchají.“
Máme poslední
otázku. Policie
vás z něčeho obvinila?
Richard Ozanič: „Ano, bylo nám
sděleno obvinění z přečinu ohrožování zdraví závadnými potravinami.“

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

A GRATULUJEME!!!

Vanessa Mia Vyroubalová
23. 10. 2012 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Jana Fojtíková
18. 10. 2012 52 cm 3,80 kg
Kralice na Hané

Jan František Šnévajs
20. 10. 2012 47 cm 3,05 kg
Prostějov

Marie Doleželová
21. 10. 2012 47 cm 2,60 kg
Vřesovice

Maxim Přidal
21. 10. 2012 52 cm 3,95 kg
Třebčín

Alžběta Špíšková
23. 10. 2012 49 cm 3,30 kg
Nezamyslice

Milan Hrabal
22. 10. 2012 52 cm 3,45 kg
Němčice nad Hanou

Nikola Vagarská
23. 10. 2012 51 cm 3,80 kg
Cholina
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!

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV Helen Doron Early English International

Psi pomáhají s léčbou pacientů ...KDYŽ ANGLIČTINU PRO DĚTI UČÍ PROFESIONÁLOVÉ,
na LDN prostějovské nemocnice
KTEŘÍ MILUJÍ DĚTI A ANGLIČTINU...

Prostějov/red - Zajímavou
léčebnou metodu začala používat prostějovská nemocnice, která je členem skupiny
AGEL. Na podzim začali
docházet za pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných
(LDN) dva psi - čtyřletá
Labradoodle Poly a roční Ši-tzu Robi. Vycvičení psi pomáhají aktivizovat dlouhodobě
hospitalizované pacienty, ulevit jim od napětí a zpříjemnit
jim pobyt v nemocnici. Prostějovská nemocnice tak začala
používat v praxi moderní terapeutickou metodu canisterapii, při níž se využívá pozitivního působení psa na člověka.
Prostějovské zdravotnické zařízení začalo využívat canisterapii
s cílem zpříjemnit pobyt dlouhodobě hospitalizovaným – ležícím - pacientům. Nemocným
totiž prospívá jak kontakt se
psem, tak jeho teplo. „Pejsci přitom pacienty motivují k pohybu
tím, že chtějí pohladit, že je mohou česat, mazlit se s nimi. Touto činností si udržují pohybovou
aktivitu a procvičují běžné dovednosti. Každé obdobné zpestření je pacienty vítáno, a proto
jsme se rozhodli obohatit jejich
život těmito psími návštěvami,“
INZERCE

Foto: AGEL
říká vrchní sestra oddělení LDN
Naděžda Crhonková.
Na LDN prostějovské nemocnice dochází školená terapeutka se
psi jednou týdně na jednu až dvě
hodiny. „Vždy přinášejí nemocným dobrou náladu, pohodu a
příjemnou atmosféru. Psi také
nahrazují dlouhodobě hospitalizovaným pacientům to, co jim
schází nejvíce – příjemné doteky
a blízkost někoho, kdo je za pohlazení vděčný. Tato terapie má
tak velmi pozitivní vliv na psychiku pacientů,“ dodává vrchní
sestra Naděžda Crhonková.
Psi vycvičeni pro canisterapii
musí projít náročnou zkouškou
povahových testů. Jejich před-

ností musí být trpělivost, poslušnost a přítulnost. „Při zkouškách
se například simuluje situace,
kdy kolem psa rychle proběhne
figurant a praští o zem plnou
taškou PET lahví. Pes se nesmí
polekat, musí zůstat v klidu. Ne
každý pes se na tento druh terapie hodí,“ uvádí canisterapeutka
Mgr. Jana Slováková, která se
psy do prostějovské nemocnice
dochází.
Ve světě se canisterapie rozvinula už v padesátých letech
minulého století, v České republice až po roce 1990. Používá se
především k řešení problémů
psychologických, citových nebo
sociálně integračních.

Prostějov/pr - Angličtina pro
děti Prostějov patří do mezinárodního řetězce škol Helen
Doron Early English se zastoupením a aktivním působením
ve více než padesáti zemích
světa. Prostějovské LC funguje
a rozvíjí se již pátý rok. Kromě
regionu Prostějov vyučuje angličtinu HDEE na Vyškovsku
a v sousedním Rakousku (licence
Salzburgland).
Výuka angličtiny HDEE je založena na výuce angličtiny jako mateřského jazyka, to znamená, že se
začíná velmi brzy bez ohledu na to,
zda dítě mluví, či nemluví česky,
oficiálně od tří měsíců, což vyžaduje propojení receptivní formy
výuky a kinestetiky a strategická

je pozitivní emoční atmosféra. Do
předškolního věku se výuky účastní nebo později může účastnit rodič
či jiná pečující osoba. HDEE nabízí několikaletou na sebe navazující
výuku, přizpůsobenou znalosti jazyka a vývojové úrovni dítěte, přičemž znalost jazyka je strategická.
HDEE je aktivním týmem lidí,
kteří milují angličtinu a děti.
V nabídce kurzů najdete perfektní kurzy (včetně DVD seriálu) pro
batolata stejně jako absolutní novinku Super Star pro teenagery
(B2 level). Pro dospělé klienty otevřela Angličtina „English Café“
– na konverzaci zaměřenou „anglickou kavárnu“.
Význam začlenění do mezinárodního řetězce je patrný v paramet-

rech, které jsou kladeny na lektory
- procházejí intenzivním a náročným školením i zkouškou, po níž
obdrží mezinárodní certifikát. Pro
každý vyučovaný kurz pak lektor každý rok povinně absolvuje
odpovídající proškolení a znovu
prochází prověřením a získává
certifikát. Specifické nároky jsou
také kladeny na kulturu projevu,
prezentaci v médiích. Evaluace
rodiči patří k dalším kritériím,
které musí HDEE splňovat, aby si
udržela mezinárodní statut.
Naprosto bezkonkurenční je
HDEE ve výukových materi-

álech - pracovní sešity a CD,
v nichž spočívá část úspěchu a
efektivnosti výuky. Vyučuje se
multisensoricky, tzn. zapojují
se všechny smysly. Čím více se
podaří angličtinu „prožít“, tím
větší je šance na úspěšné zvládnutí jazyka. Výuka angličtiny
je velmi individuální a pečující.
Skupinky děti se pohybují od pěti
do sedmi, horní hranice dětí ve
skupině je osm.
Angličtina pro děti Prostějov
HDEE otevírá kurzy vždy začátkem roku, ale není problém se
přidat i během roku...

Detailní informace obdržíte na kontaktech:
info@anglictinaprodetiprostejov.cz, tel.: 604 792 446
web: anglictinaprodetiprostejov.cz

ZA PARKOVÁNÍ u nemocnice SI ZAPLATÍME!
(dokončení ze strany 3)
„Příjezd k poliklinice je nově
umožněn vjezdem vlevo od autobusového stanoviště. Průjezd areálem k výjezdu z nemocnice je vyznačen šipkami s textem „výjezd“,
které řidiče bezpečně dovedou k
výjezdové závoře. Třicet metrů
před ní je umístěna automatická
pokladna k zaplacení poplatku za

stání v nemocnici“ sdělil hlavní
správce Středomoravské nemocniční Ing. Pavel Gottwald s tím,
že zkušební provoz závorového
systému byl zahájen v říjnu a ke
zpoplatnění dojde od 1. listopadu. „Zavedení režimu placeného
stání jistě ovlivní chování řidičů,
proto budeme celý systém dále
sledovat, hodnotit a dolaďovat,

abychom nalezli optimální variantu,“ dodal Gottwald.
Od poplatků budou osvobozena
vozidla zdravotnické záchranné
služby, dopravní a zdravotní služby, Policie ČR a městské policie,
HZS a havarijní služby vodáren,
plynařů či energetiků. „Platit nebudou ani zdravotně postižení pacienti s průkazem ZTP/P. Nestačí

však jen označení na vozidle, ale
v autě je nutná přítomnost osoby držitele tohoto průkazu. Poplatek
nebudeme chtít ani po dárcích
krve a plazmy v den odběru.
Zákazníci nemocniční lékárny
budou mít v den nákupu nebo
vyzvednutí receptu slevu za stání
v nemocnici ve výši třiceti korun,“
řekl závěrem hlavní správce.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.
MC Cipísek
Sídliště svobody 6, Prostějov
Kurz efektivního rodičovství: v sobotu 4. listopadu a v sobotu 11. listopadu
Kreativní večer pro dospělé Podzimní dekorace ve středu
24. října od 18.00 hodin.
Jak na to - beseda pro sólo rodiče - ve středu 31. října od
18.00 hodin
Kurz masáží kojenců a batolat - tři setkání, od čtvrtka 1.
listopadu
Lampionová cesta za panem
myslivcem 11. ročník oblíbené akce pro celé rodiny - úterý
6. listopadu sraz 16.45 před
MC Cipísek. Na konci cesty
bude opět čekat pan myslivec.
Lampiony a krmení pro lesní
zvěř s sebou!
Každý čtvrtek od 16.00 v
Café 7 rukodělný a výtvarný
kroužek pro nejmenší "Šikovné ručičky". Rezervace
nutná. Info na 722 531 005
nebo u obsluhy.

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

Sociálně aktivizační služby
pro seniory.
Tetín 1, Prostějov.
úterý 6. listopadu
od 13.30 Hrátky s pamětí
úterý 13. listopadu
od 14.00 Asertivita 2. část
úterý 20. listopadu
od 14. 00 Vánoční dekorace
úterý 27. listopadu
od 13.30 Hrátky s pamětí

Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17.
Pořádá pro členy v úterý 13.
listopadu 2012 ve 14.00 hodin
členskou schůzi, která se koná
ve Společenském domě v Prostějově, Komenského 6. Bližší
„SEMTAMNÍK“
informace v kanceláři č.106
pro členy OO SONS Prostějov nebo na tel.č. 588 000 167,
pondělí 29. října - od 14.30 do 724 706 773
15.30 proběhne rehabilitační
Domovní správa, s.r.o
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
víceúčelová hala - zimní stadion
středa 31. října - od 14.00
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
začne povídání o Maďarsku
A VEŘEJNOST
s promítáním diapozitivů. S Izaúterý 30. 10.
belou Machůtovou z Olomouce
procestujeme Maďarsko křížem
9.45 - 10.45 hodin
krážem. V Klubovně SONS.
13.00 - 14.00 hodin
Slavnostní otevření hruštičkové klubovny a Dýňohraní
aneb soutěž o nejoriginálnější
dýňové strašidlo se koná v sobotu 3. listopadu od 16.00 hodin v Klubovně Hruštiček o.s.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. října 2012

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 4. 11.
11.15 - 13.15 hodin

TIP Večerníku

VĚRA 68

KDY: STŘEDA 31. ŘÍJNA V 15.00 HODIN
KDE: KINOKLUB DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTĚJOV
Sto čtyřicet medailí, z toho
sedm zlatých a čtyři stříbrné
olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na
nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob.
Stovky soupeřek se ji snažily porazit nebo se jí alespoň
přiblížit. Po strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku
v roce 1968 byla vyhlášena
nejlepší sportovkyní světa, vyznamenání, vyřadila ze
stala se druhou nejpopulár- společnosti rodinná tragédie.
nější ženou planety po Jacqu- Trvalo šestnáct let, než se
eline Kennedyové a celý svět vrátila do veřejného života.
jí ležel u nohou. Ve stejném Letos oslaví sedmdesátiny.
roce podepsala manifest Dva Celovečerní dokument retisíce slov a svůj podpis ni- žisérky Olgy Sommerové
kdy neodvolala. Vrchol její zachycuje osud Věry Čáslavkariéry tak vystřídal na počát- ské, který je zároveň zrcaku normalizace společenský dlem československé historie
pád a o dvacet let později a jedinečným fenoménem
opětovný let na vrchol, když v historii českého národa.
si ji jako svou poradkyni vy- Režie: Olga Sommerová
bral prezident Václav Havel. Hrají: Václav Havel, Věra
Pár let nato však jednu z nej- Čáslavská, Jan Potměšil,
úspěšnějších žen světa, drži- Martin Vačkář, Dana Zátoptelku nejvyššího japonského ková

O víkendu uctíme památku svých blízkých Policie varuje návštěvníky
Hřbitovy budou na Dušičky praskat ve švech

Uděláme si čas alespoň na pár okamžiků, zastavíme se u místa posledního odpočinku svých blízkých a zavzpomínáme na ně? O tomto víkendu k
tomu máme jedinečnou příležitost. V pátek uctíme
Památku zesnulých a rovněž v sobotu a v neděli se
dá očekávat obrovský nápor návštěvníků hřbitovů.
A ani v tomto roce vydlabaná dýně nepřeváží věnce
a květinové koše z chryzantém...
Prostějov/mik,peh
Mnozí se pro věnce, věnečky
a kytice zastaví v obchodě.
Jiní se do jejich aranžování
pustí s láskou doma. Při práci
jsou tak v mysli zase s těmi, na

které mohou již jen vzpomínat. Přestože se prodejny plní
halloweenskými dekoracemi,
výzdoba hrobů zůstane u klasiky. I tak ale mají zákazníci
květinářství z čeho vybírat.
Vedle dříve velmi oblíbených

Vzpomínka na blízké.
Dušičky už dávno nejsou
svátkem jen pro starší generaci. Na hřbitovy si čím
dál tím častěji nacházejí
cestu i daleko mladší návštěvníci.
Ilustrační foto

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...
Karel Berousek 1948 Prostějov
Věra Machalíková 1939 Otinoves
Josefa Kvapilová 1916 Prostějov
Alois Kaštyl 1935
Smržice
Július Juhász 1935 Prostějov
Jarmila Pospíšilová 1954
Prostějov
Jindřiška Hloušková 1937
Prostějov
Jana Benešová 1932
Želeč
Václav Kubát 1945
Prostějov
Ludmila Svobodová 1947
Kostelec na Hané
Františka Boudová 1928
Brodek u Prostějova

Josef Valkovič 1939
Otonovice
Stanislav Hýžďal 1946 Vrahovice
Kristina Otáhalová 1947 Prostějov
Marie Došlová 1940
Prostějov
Jarmila Pospíšilová 1943
Biskupice
Antonín Košťálek 1946
Otaslavice
Tomáš Martinek 1984
Určice
Josef Sedláček 1931 Hamiltony
Emílie Slámová 1926 Prostějov
Arnošt Grimme 1920
Čelechovice na Hané
Bohumír Zedník 1925
Vyškov
Václav Hasík 1924
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 29. října 2012
Ing. Zdeněk Pospíšil 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdenek Chmelař 1929 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 30. října 2012
Antonín Dadák 1935 Prostějov 15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Čtvrtek 1. listopadu 2012
Antonín Kučera 1923 Hlubočky 12.40 Obřadní síň Olomouc
Pátek 2. listopadu 2012
Svatoslav Krampol 1923 Stražisko 11.45 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Vašina 1932 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Celbrová 1937 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 3. listopadu 2012
Alois Mlčoch 1925 Určice 14.00 kostel Určice

voskových květin a pestrobarevného dovozu z Polska se
v současnosti na náhrobcích
objevují dekorace ze sušených
přírodnin, tu a tam přizdobené
okrasnými dýněmi.
„Jdeme s dobou, proto se vždy
snažíme o netradiční vazbu.
Upřednostňujeme sušené květy
a přírodniny před těmi plastovými,“ uvedla pro Večerník floristka jednoho z olomouckých květinářství. Trend obliby sušených
plodů a květin potvrzují i ostatní
prodejci. Dekorace působí přirozenějším dojmem a vydrží i
v relativně nepříznivém počasí
přibližně stejnou dobu jako jejich umělohmotní kolegové.
K výrobě podzimní dušičkové výzdoby lze využít vše, od
jablek a šípků, spadaného listí,
kaštanů nebo šišek. Klasika
je samozřejmě červená, žlutá,
hnědá a oranžová barva. A pokud přesto zatoužíte po netradiční ozdobě v halloweenském
stylu, na tržnici jsou k dostání
v hojné míře dýně všech tvarů
a velikostí. Kreativci mohou
navíc využít nabídky obchůdků
s výtvarnými potřebami a své
výrobky originálně dozdobit...

Kino Metro 70

Simetrix

pondělí 29. října
17.00 Sky Fall 007
20.00 Sky Fall 007
úterý 30. října
17.00 Sky Fall 007
20.00 Bojovnice
německé filmové drama
středa 31. října
17.00 Sky Fall 007
20.00 Sky Fall 007
čtvrtek 1. listopadu
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
americká animovaný film
20.00 Ve stínu
české filmové drama
pátek 2. listopadu
15.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu
22.15 Paranormal Aktivity 4
americký horor
sobota 3. listopadu
15.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu
22.15 Paranormal Aktivity 4
neděle 4. listopadu
15.00 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel 3D
20.00 Ve stínu

pátek 2. listopadu
od 21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 3. listopadu
od 21.00 DJ Doktor

Apollo 13
pátek 2. listopadu
od 20.00 hod. EVERYDAY
APOCALYPSE
TOUR
2012 - PORTA INFERI
A PERSONAL SIGNET
VYRÁŽÍ NA SPOLEČNÉ
TOUR!!! Dvě spřízněné kapely PORTA INFERI a česko-slovenští PERSONAL
SIGNET spolu vystoupí na
jednom podiu v rámci podzimní šňůry a svým fanouškům nabídnou neuvěřitelnou
smršť energického metalu.
sobota 3. listopadu
od 20.00 hod.
LOS ELEMENTOS
- AIRES DEL SUR - FLAMENCO - Jedinečná příležitost užít si skvělou noc
plnou FLAMENCA!!!!

Kulturní klub DUHA
čtvrtek 1. listopadu
9.20 a 10.30 hod.
Vítání občánků

Kinoklub DUHA
středa 31. října
15.00 Věra 68 - Bio Senior

hřbitovů PŘED ZLODĚJI
Hlídky budou také kontrolovat,
co necháte na parkovišti v autech…

Prostějov/mik - Letošní Dušičky se některým málo opatrným jedincům mohou pořádně prodražit a návštěvou
hřbitova mohou být pěkně
otráveni. Řeč je hlavně o těch,
kteří přijedou uctít památku
zesnulých autem a po zaparkování v něm nechají cenné
věci...
„Při příjezdu na parkoviště hřbitova, nebo také k jeho blízkosti,
je potřeba respektovat dopravní
značení a parkování pouze na
vyhrazených místech. Chtěla
bych pak hlavně apelovat na
občany, aby se vždy ujistili, že
na sedadlech nebo jiných odkládacích plochách ve vozidle
nemají viditelně odložené cenné věci, kabelky, kufříky a jiná
zavazadla, mobilní telefony,
fotoaparáty, notebooky, doklady od vozidla, peněženky nebo
osobní doklady,“ upozorňuje
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.

NA HŘBITOV VÁS
SVEZE VÍCE AUTOBUSŮ

Prostějovský magistrát nechal během dvou následujících víkendů posílit linku MHD ve směru na městský hřbitov, a to
ve dnech 3. a 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.
inzerce

I přímo prostějovská policie
každoročně registruje několik případů vykradených aut
během Dušiček, a to přímo
na parkovišti u městského
hřbitova. „I zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat. Auto není trezor a ani
zavazadlový prostor vozidla
není vhodný pro úschovu
cenných věcí,“ připomíná
mluvčí krajské policie.
Také prostějovští strážci
zákona hodlají prevencí
předejít případům vykradených aut. „Společně s kolegy z Policie ČR budeme
hlídkovat na parkovištích u
městského hřbitova. Zároveň
budeme majitele zaparkovaných aut upozorňovat na
chyby, kterých se trestuhodně
dopouštějí a vystavováním
cenností na viditelných místech v autě dávají příležitost
zlodějům,“ sdělila Večerníku
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
inzerce

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 29. 10. 2012 DO 4. 11. 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí
v 15.00 hodin a ve čtvrtek v 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí ve 20.30 hodin, ve středu v 17.30
hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin. Měsíc bude v pondělí v
úplňku.
Pohádku JAK PŘICHÁZÍ DEN nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin. Nyní se zabývá otázkami kosmologie.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
dále NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na začátku výše uvedených pozorování.
Zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU.

Blokové čištění
v Prostějově
30.10. blok č. 46: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská,
Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl.
Západ - parkoviště, sídl. Západ - cyklostezka, sídl. Západ vnitroblok
1.11. blok č. 30: Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Drozdovice (Na Hrázi - Určická),
Drozdovice - vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická), St.
Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova - vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)

NYNÍ MŮŽETE
T I V PRÁCI
SURFOVAT

www.vecernikpv.cz
inzerce
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Dne: 12. 11. 2012 od 7:30
do 16:30 hod. Dne: 14. 11.
2012 od 7:30 do 16:30 hod.
Vypnutá oblast: Drůbežárna
1 a Drůbežárna 2, část obce
Přemyslovice s nemovitostmi č.208, 433, 432, 442, 460,
INSTA CZ s.r.o.
Obec: Otaslavice
Dne: 14. 11. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá ob-

last: od. č. 237 a 208 oboustranně zástavba RD podél
komunikace po konec obce
sm. Vincencov vč. vodojemu.
Obec: Prostějov
Dne: 13. 11. 2012 od 7:45
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: hotel Tenis klub, hala
Dne: 14. 11. 2012 od 7:30
do 12:30 hod. Vypnutá oblast: levá strana ul. Melantrichova od č.1 po č. 37.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 16. 11. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. Hrázky s č. 2 - 26.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s jednatelem LASKI, s.r.o. Smržice, která se stala Firmou Olomouckého kraje 2012

„VE VÝVOJI SE SNAŽÍME DRŽET KROK S AMERIČANY“
Ing. Zdeněk Zapletal Večerníku prozradil, že jeho společnost
vyváží komunální techniku už do 49 zemí z celého světa!

Smržice - Smržice sbírají ocenění na všech frontách. Obec byla opakovaně oceněna za péči o
zeleň. Na tu mohla použít i stroje z firmy LASKI,
která zde začala působit přesně před dvaceti lety. Rodinná firma výrabějící zahradní, komunální a zemědělskou techniku před pár dny získala
prestižní ocenění firma roku Olomouckého kraje
2012. Společnost bez zahraničního kapitálu se
neustále, ale promyšleně rozvíjí a v současnosti
zaměstnává celkem 49 lidí. Do stejného počtu zemí pak vyváží své výrobky. Jako jedna z posledních tak ve světě reprezentuje tradiční české strojírenství. „Myslím, že se nám daří díky kvalitnímu
marketingu a také tomu, že dokážeme přicházet
s novými, originálními stroji,“ prozradil mimo jiné
Večerníku v exkluzivním rozhovoru jednatel společnosti Ing. Zdeněk Zapletal.

na slavnostní vyhlašování, uvědomili jsme si, že by se v celé
věci mohlo něco dít.“
V současné době vyrábíte ve zbrusu nových halách na vlastních moderních
strojích. Když se ohlédnete
zpátky, byl to před dvaceti lety
váš cíl?
„Na začátku jsem naprosto nekalkuloval s tím, kam bychom
se mohli posunout. Myslel jsem,
že vedle velkých firem, jako byl
třeba Agrostroj, budou existovat
menší firmy. Nepředpokládal
jsem, že bychom se někdy mohli rozrůst do současných téměř
padesáti zaměstnanců. Počítal
sem, že nás bude tak deset. Půjsem,
vodně jsme obchodovali se stroji
a s náhradními díly ke strojům.

„Bývali jsme strojírenská velmoc,,
nyní se stáváme satelitem s levnou
pracovní silou. Zahraniční firmy u náss
vyrábí součástky, vývoj ovšem určují
ní
jiné státy. Jakmile bude někde pracovní
síla levnější, investoři půjdou jinam...““

Jedním z prvních našich strojů
byl zametací vozík, pak následovala fréza na pařezy, kterou
vyrábíme dodnes, úspěch jsme
měli i s vysavači listí, štěpkovači
a drážkovači.
To jsou všechno poměrně
specifické stroje. Proč jste
se nevrhli třeba na sekačky?
„Zkoušeli jsme vyrábět i sekačky,
ale to dělá spousta firem, a tak jsme
je nakonec stáhli z výroby. Nebylo
to pro nás efektivní. Všechno se to
celé ty roky točilo kolem hledání
místa na trhu. A jelikož ten český
je malý, museli jsme hledat v zahraničí.“
Jaké to bylo opustit tak silnou společnost, jakou byl
ve své době Agrostroj a postavit
se na vlastní nohy?
„Bylo to riskantní. Ale v té době
to bylo východisko, protože
velké firmy začaly upadat. Mezi Agrostrojem

Zdeněk Zapletal o tom, proč je dobré
dávat peníze na vývoj nových výrobků
Martin Zaoral
V nabité konkurenci celkem 247 společností jste
získali titul „Firma Olomouckého kraje za rok 2012“.
Myslíte, že vám to může nějak
pomoci?
„Těžko říct, nijak bych to nepřeceňoval. Vnímáme to hlavně
INZERCE

jako ocenění naší dvacetileté
práce celého kolektivu pracovníků firmy LASKI. Něco podobného jsme však absolutně
nečekali, do soutěže jsme se ani
sami nepřihlásili. Pouze jsme
vyplnili dotazník, který nám
přišel, celé záležitosti jsme dále
nevěnovali pozornost. Teprve,
když nás organizátoři pozvali

S rodinným zlatem. Zdeněk Zapletal je hrdý především na výrobu
fréz na pařezy, které v Evropě nemají konkurenci. Foto: Martin Zaoral

a námi ovšem žádný velký rozdíl
nebyl. I ve velké firmě se nevyrábělo bezhlavě. Rozdíl byl v tom,
že byla omezená nabídka strojů,
proto s odbytem nebyl problém.
Nyní je trh víceméně nasycen,
nabídka převyšuje poptávku.”
Předpokládám, že se musíte snažit přicházet se stále
novými výrobky...
„Do vývoje dáváme pět procent
našeho obratu, každý rok přicházíme se třemi, nebo čtyřmi novými
výrobky. Ve světě firmy dávají do
vývoje obvykle více peněz, u nás
zase většinou méně. To si myslím,
že je velká chyba. Bývali jsme strojírenská velmoc, nyní se stáváme
satelitem s levnou pracovní silo
silou.
Zahraniční firmy u nás vyrábí souso
částky, vývoj ovšem určují jiné st
státy. Jakmile bude někde pracovní síla
sí
levnější, investoři půjdou jinam.
jinam
nezbytn
Proto je nezbytně
nutné investovat ddo
vlastního vývovýv
je. Pravda, třeba
třeb
v Americe jsou
jso
smě
v tomto směru
o něco dál, aale
my se s nimi
nim
snažíme drž
držet
krok.“

I v této situaci do zahraničí
míří devět z deseti vašich
výrobků. Jak se vám, coby firmě ze Smržic, podařilo v obrovské konkurenci prosadit na světových trzích od USA přes
Austrálii až po Nový Zéland?
„Nejen, že jsme ze Smržic, navíc
sídlíme v ulici Blíšťka, což je třeba pro naše japonské partnery v
podstatě nevyslovitelné... (úsměv)
Nicméně cesta k tomu, abychom
našli odbyt pro naše výrobky, byla
hodně trnitá. Podařilo se nám to
nejen díky kvalitě našich strojů.
Snad ještě podstatnější byl důsledný marketing. Naše výrobky jsme
neustále nabízeli na nejrůznějších
veletrzích, jednali jsme s obchodními partnery po celém světě a tak
dále. Díky tomu jsme se mohli
rozrůstat.“
Jak se vám vlastně daří
hledat nové zaměstnance?
V současné době se mluví o krizi
učňovského školství...
„Není to vůbec snadné. Většina
lidí, kteří se k nám hlásí, mají manažerské školy. Pokud však chceme sehnat šikovného soustružníka, je to téměř nemožné. Osobně
za tím vidím jednoznačnou chybu
státu v koncepci vzdělávání.“

Mohou se mladí lidé vyučit
třeba u vás?
„Dlouhodobě spolupracujeme s
odbornými učilišti, pro které zajišťujeme odbornou praxi studentů. Ze
Sigmundovy SŠ strojírenské školy z
Lutína tady máme tak tři kluky, ze
Švehlovy střední školy z Prostějova
tak šest až osm. Spolupracujeme i s
vysokými školami a výzkumnými
středisky. Je to oboustranně výhodné, nicméně jsme příliš malá firma,
abychom dokázali napravit to, co
zanedbal stát.“
Prozradíte nám na závěr, jak
vlastně vznikl název Laski?
„To je tajné...Ale tak vám to výjimečně prozradím. Jednalo se o přezdívku
jednoho z mých synů...(úsměv)“
Víme, že máte dva syny, oba
působí ve firmě. Myslíte, že
ji po vás jednou převezmou?
„Bylo by to logické, zatím to vypadá, že je to baví. Pokud je některé
věci neotráví, tak věřím tomu, že
budou pokračovat dál. Nedělám
si přitom iluze, že jsem nenahraditelný. Celá firma má vytvořenou
dlouhodobou strategii dalšího vývoje i technického rozvoje na dlouho
dobu dopředu. Pokud se jí budeme
držet, věřím, že bychom mohli ještě
pár let fungovat.“

kdo je
ing. zdeněk zapletal?

Narodil
rodil see v rroce
oce 1951
1951, od dětsvíí ži
žil ve Stich
Stichoch
hoovicích. Po základní škole se vyučil strojním
zámečníkem a nastoupil do Agrostroje Prostějov. Poté si dodělal strojní průmyslovku,
kde maturoval v roce 1974. V tomtéž roce
nastoupil na strojní fakultu VUT v Brně. Po
promoci opět působil v Agrostroji Prostějov,
nejprve v technickém a později v obchodním
úseku. V roce 1992 na „zelené louce“ ve
Smržicích založil společnost LASKI, s.r.o. ,
která v současnosti vyváží do devětačtyřiceti
zemí světa. Na domácích i zahraničních veletrzích obdržela celou
řadu ocenění. Patří mezi ně například zlatá medaile pro řadu drtičů a štěpkovačů na veletrhu Silva Regina či Grand Prix pro frézu
na pařezy na výstavě Techagro v Brně. Ing. Zdeněk Zapletal je ženatý, s manželkou má syny Zdeňka a Tomáše, kteří už vlastní podíl
ve firmě. Mezi jeho záliby patří cestování, jízda na kole a plavání.

sportovní menu
www.tkplus.cz

fotbal
BLÁZNIVÉ VÍTĚZSTVÍ

1.SK Prostějov vedl
v půli o čtyři branky,
nakonec se ale strachoval...
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE
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JESTŘÁBI ULOVILI KORHONĚ!

bASKETBAL
ORLI KONEČNĚ VYHRÁVAJÍ!

Tým BK Prostějov
loupil venku,
chytl se už?
čtěte
na straně

Prostějov/son

HOKEJISTU PATŘÍCÍHO VE SVÝCH NEJLEPŠÍCH LETECH MEZI TOP HRÁČE
ČESKÉ REPUBLIKY PŘIVEDLO DO SVÉHO „A“-MUŽSTVA VEDENÍ LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV. ZDEJŠÍ DRUHOLIGOVÝ TÝM POSÍLIL ZNÁMÝ ÚTOČNÍK LUBOMÍR
KORHOŇ, KTERÝ BUDE NA HANÉ HOSTOVAT, NEŽ SI NAJDE ZAHRANIČNÍ PŮSOBIŠTĚ.
„Víceméně jde o zásluhu Pavla Handla. S Lubošem jsou kamarádi a dal nám informaci, že je momentálně bez angažmá a shání, kam jít do zahraničí. Proto jsme
Luboše kontaktovali, on se zapojil do naší přípravy a je tady na hostování. S tím,
že když třeba hned zítra najde místo v cizině, může okamžitě odejít. Dokud se
tak nestane, bude nastupovat za Prostějov, což je samozřejmě vítané posílení.
Má přes čtyři sta extraligových startů, prošel mnoha špičkovými kluby ČR, s
Pardubicemi získal mistrovský titul a dokonce si dvakrát zahrál za českou repreFoto: internet
zentaci. Je tedy zárukou určité kvality a my se ho rozhodli angažovat, i kdyby mělo
jít o jediný týden. Přístupem k tréninkům a zápasům jde ostatním určitě příkladem, hned první dvě vystoupení ukázala
jeho přínos,“ okomentoval Korhoňův příchod hlavní trenér Jestřábů Petr Zachar.
Exkluzivní rozhovor se zvučnou akvizicí LHK čtěte na straně 32!
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VOLEJBAL
LIGA MISTRYŇ JE ZPĚT

„Agelky“ se statečně
držely proti milionářkám
z Baku, set ale nezískaly

30 a 31

čtěte

CYKLISTICKÝ PŘESTUP ROKU:
Jan a Pavel Stöhrovi přicházejí z Itálie do SKC Prostějov!

basketbal

STŘEDA 31. 10.

18:00

MATTONI NBL – 9. KOLO

BK PR OS TĚJ OV
LEV HA RTI CH OM UTO V
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

PÁTEK 2. 11.

17:00

Prostějov/pk - Dvě zvučná
jména se objeví v sestavě týmu
SKC Prostějov v nadcházející
sezoně. Ambiciózní tým posílí
bratrská dvojice Jan a Pavel
Stöhr, která do letošní sezony působila v Itálii. Poté, co
sestava týmu SKC Prostějov
„U23“ byla v nedávné době
posílena o odchovance domácího SCM Ondřeje Ponikelského, mimo jiné aktuálního

mistra republiky v bodovacím
závodě juniorů, se jedná o další dvě výrazné posily prostějovské formace.
„Honza v letošním roce oblékal
dres formace SC REDA Mokador, zatímco Pavel hájil barvy
týmu ASD Banca Popolare-Emillia Romagna,“ představil
Večerníku dvě nové posily Petr
Šrámek, předseda SKC Prostějov.

EXTRALIGA ŽEN – 5. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 3. 11.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 13. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zimní stadion v Prostějově

basketbal

SOBOTA 3. 11.
NEDĚLE 4. 11.

19:30
11:00

EXTRALIGA KADETEK – 6. A 7. KOLO

&

TJ OP PROSTĚJOV
LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
TJ OP PROSTĚJOV
BA SPARTA PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 13. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ JISKRA OSKAVA
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Nová posila. V popředí jeden z nově příchozí bratrské dvojice Pavel Stöhr.
Foto: internet

ÚTOČIT NA FED CUP!

2x foto: archív
Praha/lv

Nejlepší dvě singlistky a stříbrný pár z londýnské
olympiády nominoval nehrající kapitán českého
fedcupového týmu Petr Pála před finálovým duelem soutěže v pražské O2 areně proti Srbsku. O
obhajobu trofeje bude v průběhu nadcházejícího
víkendu usilovat Petra Kvitová, Lucie Šafářová,
Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. Celý realizační tým věří, že domácí jednička Kvitová bude
připravena nastoupit. V opačném případě by došlo
Více čtěte na straně 29
ke změně v sestavě.

SUPERŠLÁGR MSFL: Prostějov vs. Třinec v sobotu od dvou!

Prostějov/son - Vrchol fotbalového podzimu na území našeho
okresu je tady! Muži 1.SK Prostějov ve 13. kole Moravskoslezské ligy přivítají FK Fotbal Třinec a půjde o bitvu druhého celku průběžné tabulky s jejím lídrem. Takže fandové,
poznačte si do kalendáře výkop mimořádně atraktivního
utkání: sobota 3. listopadu od 14.00 hodin!
„Třinec je nejen z mého pohledu největším favoritem soutěže.
Po nečekaném jarním sestupu zachoval profesionální podmínky, udržel velmi kvalitní kádr a netají se jasným cílem vrátit své
mužstvo zpět do druhé ligy. Maximální ambice zatím potvrzuje,
ne náhodou je v čele pořadí,“ uvedl asistent trenéra v eskáčku
Roman Popelka.
Dokončení na straně 23

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 3. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Oba bratři jsou odchovanci
jablonecké cyklistiky a v juniorském věku na sebe v týmu
KC Kooperativa SG Jablonec
nad Nisou upozornili mnoha
výbornými výsledky. Mezi největší patří vítězství Pavla Stöhra
PavelOrlicka
Stöhr
v prestižním Regionem
v roce 2008 a druhé místo na
MČR o rok později. První rok
v mužské kategorii strávili oba
bratři v CK Windoors Příbram,
kde se pod vedením trenéra Mikšíka podařilo Honzovi zvítězit
v celkovém pořadí Českého
poháru na silnici v kategorii
U23! O rok později se vydali
za cyklistickým štěstím do Itálie. Po dvou letech působení
na Apeninském poloostrově se
však rozhodli k návratu do ČR.
„Je oceněním naší práce, že
závodníci formátu bratrů Stöhrových si vybrali právě náš
tým. Věřím, že jejich příchod
do Prostějova bude přínosem
a především pak na silnici budou určitě výraznou posilou
pro celý tým,“ dodává k nové
akvizici předseda oddílu Petr
Šrámek.

Prostějovské hvězdy jdou

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

Bitva o první místo tabulky!

13. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy

1.SK Prostějov

vs.

FK Fotbal Třinec

sobota 3. listopadu 2012 14:00 hodin
Areál SCM Za místním nádražím, Prostějov
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

II. TŘÍDA – 13. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

II. TŘÍDA – 13. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
NEDĚLE 4. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 43 na snímku byl dům v Havlíčkově ulici č.p. 30, Prostějov. Vylosovanou výherkyní je Věra
ABERLOVÁ, Štětovice 40, Kralice na Hané.
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 2. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 5. LISTOPADU 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

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

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

5 6 9 , -Velký výběr
Flanelové povlečení Vás vždy zahřeje!
www.profitexprostejov.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

PODRUHÉ S TŘEZALKOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

Studio TŘEZALKA WELLNESS vám nabízí
širokou škálu komplexních služeb a hlavně osobitý... !

TIP
k obrazovce
DOKTOR
OD JEZERA
HROCHŮ
film ČR (2010)

NEDĚLE 4.11.2012

20:20 HODIN

AMOR, ARKÁDY, AZURIT, BLBOST, BRZDY, DÉLE, DĚTI,
DUDO, FRÉZKA, CHUTĚ, IONT, ODÉR, OZVUK, PARKUR,
PÉRO, PODVRH, PRTĚ, PRŮKOP, SHOZ, SILO, STÁVKA,
STUP, STVOL, ŠITÁ, ŠTÍT, TYLY, ÚSKOKY, VORY
... 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 2. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„TŘEZALKA“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov, jenž se tak může těšit
na dárkový poukaz v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ na gelové nehty, který věnovalo studio TŘEZALKA WELLNESS!
Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 29. října 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Dnes můžete o zmíněný
dárkový poukaz v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ na gelové nehty, který věnovalo právě studio TŘEZALKA WELLNESS, jež se nedávno nově stalo naším garantem této soutěže, usilovat už podruhé!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku,
jež vyjde opět v pondělí 5. listopadu 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. října 2012

Hrají: J. Šmíd, T. Bebarová,
E. Holubová, J. Langmajer, J.
Smutná, A. Stanková, O. Navrátil, A. Gondíková, B. Klepl,
Z. Slavíková a další.
Režie: Zdeněk Troška

V minulém, v celkovém součtu již jednaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Jiřího Langmajera. Tvář jedné
z hvězd nedávného divadelního
festivalu APLAUS 2012, která
se nedávno objevila na prknech
Městského divadla v Prostějově,
poznala celá plejáda z vás, načež
se v osudí objevilo dohromady
653 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Martina ZLÁMALOVÁ, Krumsín 150. Od
Večerníku tak obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od
firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500
Kč, která jej už od dnešního dne
čeká přímo v redakci!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme po čase opětovně zabrousili do sportovních vod a mírně
poupravili fotografii jednoho
známého hokejového jména s
bohatou minulostí a hráčskou
kariérou... Nápovědou budiž,
že v uplynulém týdnu se stal
posilou prostějovských Jestřábů
a hned při své premiéře nasázel
hattrick!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dvaaosmdesátého kola čekáme v redakci
opět do PÁTKU 2. LISTOPADU 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 5. LISTOPADU
2012.

svou tchyni, která by měla ráda
za zetě doktora s velkým D, tedy
někoho, kdo je především uznávanou osobností, vydělávající
velké peníze. Pro svoji dceru si
vždy přála dobrého muže, nejlépe zámožného a uznávaného
V lehké komediální nadsázce lékaře. Tchýně je pohoršena
sledujeme příběh slušného, hod- nedostatečnou ctižádostivostí a
ného, ale do dnešního života se neschopností svého zetě vydělat
skoro nehodícího, doktora Čeň- peníze na drahé auto a vilu na
ka Dobeška. Byť svědomitým pražské Ořechovce. Čeněk se se
lékařem, neumí svého povolání svými problémy svěří kolegovi
využít ke svému prospěchu jako Karlu Pištělákovi, který mu zajeho kolegové ze studií nebo řídí práci v Africe. Přes veškeré
špitálu. Spokojen se svým živo- útrapy se nakonec mladý lékař
tem po boku hezké manželky rozhodne odletět. V letadle se
Zuzany a úděsné tchyně v bytě setká s krásnou letuškou Len2+1 ochotně a v jakoukoliv kou, která je mu velmi sympadobu vyhoví prosbám všech, tická. Po příjezdu má pocit, že
kteří zazvoní u jejich bytu a žá- pobyt v Africe zvládne. Obrat
dají jeho služby. Svou pokornou nastane v okamžiku, kdy na něj
skromností a ochotou pobuřuje zaútočí had
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POPÁTÉ

Jak jste zaregistrovali už v
předešlých čtyřech číslech,
po čase k vaší oblíbené hře
čísel vrátil známý a populární DR. OETKER, s nímž
se tak v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“, znovu setkáváte u populárního zápolení, které si
získalo své věrné a početné
publikum!
A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete
se tak znovu a bez zbytečného
ostychu pustit do bádání, čímž
současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je dárkový balíček právě od společnosti
DR. OETKER, jenž obsahuje
směs zajímavých cen v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433 a to opět do PÁTKU
2. LISTOPADU 2012, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 4 - 8 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově třiasedmdesátou výherkyní stala Eva
MIČKOVÁ, Družstevní 384,
Brodek u Prostějova, jež si tak
už dnes přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněnou
cenu od legendárního Dr.
OETKERA v avizované CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 5.
LISTOPADU. 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

1+kk ul. Palackého, PV cihl, 45m
4000Kč/měs. + ink.
1+kk E.Beneše, PV, zrekonstr.,balkon,
sklep 4300Kč/měs. + 1200Kč/měs. ink.
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.
2

BYTY- PRODEJ

3+kk s terasou, cihl.,100m2,u centra PV.
Nadstand. byt.
Cena a info v RK.
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,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.

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 790.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+1, Přerov, ul. Optiky
Kč 830.000,3+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 (1.820)
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
zavedené
restaurace
s penzionem,ubytovnou a parkováním
v Prostějově.
CENA a INFO v RK!

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

Mostkovice, okr. Prostějov
Prodej oploceného stav. pozemku o výměře 714
m2 s projektem na výstavbu RD. Nyní kompletně
vybavený mobilní dům 3 + kk, terasa, přístřešek
na auto, bazén, skleník. El. 220/380 V, 2 vl. studny
s rozvodem, žumpa.
Cena: Kč 1.248.000,-

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.

Petra Sedlářová
777 251 878

Rodinné domy:
TIP TÝDNE
KONICE - RD typu
Prodej bytu 3+1, PV- ul.
Družstevní
OKAL
5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podProdej RD Držovice
kroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
KONICE
RUNÁŘOV - RD
2+1, voda obecní i
studna, plyn na
hranici pozemku,
elektřina 220V/380 V, septik. Vytápění je na TP.
VHODNÝ K REKREACI. CENA: 350.000 Kč
NOVINKA! Prodej RDURČICE
Dobromilice
- RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový koncový o velikosti 2+1 v 1.NP a
3+1 v -podkroví.
Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova
SLEVA!
Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK

Byty - prodej:
2+1, V. ŠPÁLY, v
osobním vlstnictví,
58 m2, 8.NP, původní stav, lodžie, plastoProdej 2+kk, PV- Studentská
ul. - SLEVA!
vá okna, zateplená
fasáda, stupačky.
CENA740.000,-Kč
2+1, FINSKÁ, družstevní, 44 m2, 3.posch. bez výtahu.
Nízké náklady
2.500,-Kč/měs.
CENA: 640.000,-Kč
4+kk, HRADEBNÍ-centrum, novostavba, cihla, zatepleno, 113 m2, 1.
nebo2.patro,balkon,
terasa, možnost využití i na kanceláře. CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

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

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

2.150.000,-Kč
1.200.000,-Kč

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

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

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

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

100.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

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

5.800,-Kč
7.000,-Kč

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Tip týdne: Prodej bytu 1+1, Prostějov ul. Tylova

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

Prodej RD, Kralice na Hané

Prodej RD 5+1 po kompletní rekonstrukci
Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 650000,-Kč s garáží, zahradou a saunou. cena: V RK

Prodej RD, Alojzov

Prodej RD, Prostějov

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

Prodej RD o dvou bytových jednotkách se Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
zahradou,
cena: 1290000,-Kč a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč
Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
--------------------------------------------------------

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového RD 4+1, napojeny veškeré
inž. sítě, nutné opravy, zahrada na jih. Zast.
plocha 179 m2, zahrada 126 m2.
SLEVA! Cena: Kč 1.395.000,-

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

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

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

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 pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
SLEVA : 800Kč/m2

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,-

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,-

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

Tel.: 606 922 838
Tel.: 606MALÉ
922
838
HRADISKO
RD 3+1, pozemek celk.
320m2, vodovod, el.
220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep. CENA: 495.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se zahrádkou, řadový, všechny ing. sítě, pozemek
194m2, ihned volný.
CENA: 395.000Kč.
PTENÍ - CHATA 2+1,
lokalita „Ptenský žleb“,
zast. plocha 34, zahrada
365m2, přes pozemek
protéká vodní tok Ptenka. CENA: 220.000Kč.
PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený, výměra 981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ
VÝHLED NA PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.
TŘEBÍZSKÉHO ul. BYT 3+1, 90m2, cihla,
DB,3.patro,prodejvčetně vybavení. Byt prošel
kompletní,náročnouavelmizdařilourekonstrukcí.
CENA: 1.720.000Kč.
PLUMLOV-BYT3+1,
72m2, cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 850.000Kč.

www.reality-domino.cz
www.reality-domino.cz
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ

.DQFHOiĜ9RMiþNRYRQiP
3URVWČMRYinfo@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

B Y T Y PRODEJ
2+1,OV ,TYLOVA 60m2
.þ
3+kk,OV,PALACKÁ,1.p. po kompletní
UHNRQVWUQt]NpPČVtþQiNO
.þ
3+1,dr. FINSKÁ, PV, po rekonstrukci, ORGåLHS
YHOPLQt]NpPČVtþQiNO.þ9HOPLSČNQê
.þ
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,
.þ
5+1,FANDERLÍKOVA,GUSYHOPLSČNQê
po rekonstrukci!
DOHODA !!!

Poptáváme pro klienty

%\W\GRP\FKDW\SR]HPN\«3URVWČMRY
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
'ČNXMHPH]DQDEtGN\]DSĜtSDGQêWLS««
2'0ċ1$
Aktuální POPTÁVKA :
9\SODFHQtSĜtSDGQêFKGOXKĤþL(;(.8&Ë
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310
NOVINKA!!!
3+1,DB,KRAPKOVA,1.p.74m
3+1,DB,KRAPKOVA,
, ,
,1.p.74m
m2
2 balkonyy 
.þ
.þ
29$6/$9Ëý.$6.p.75m
29$6/$9Ëý.$
 
6.p.75m
m2
po kompl.rekonstrukci 
.þ
3+1,, OV,, MLÝNSKÁ
Á ulice, 105 m2,
SURVWRUQêYHOPLSČNQê«
SURVWRUQêYHOPLSČNQê«
.þ
DOMY PRODEJ
RD 4+1, 3+kk LEŠANY
INFO V RK
RD 2+1, KONICE, ]DKUDGD]DSRþDWiUHNRQVWUXN
FHPRåQRVWUR]ãtĜHQtGRSRGNURYt .þ
NOVINKA!!!
5''ċ7.29,&(, dvorek, zahrada,
SČNQpSURVWĜHGt
.þ
RD 1+1, TIŠTÍN, GYĤUSRUHNRQVWUXNFL.þ
RD 5+1, KRALICE NA HANÉ, po kompl.
UHNRQVWUXNFLYHOPLSČNQêJDUiåSDWURYê
VDPRVWDWQêGDOãtVWDYHEQtSR]HPHN]DGRPHP,…
VOHYD
.þ
RD 5+1, VINCENCOV, YHOPLSČNQêNOLGQp
Info v RK
SSURVWĜHGtYHONi]DKUDGD
5'1ċ0ý,&(1$'+$128
]DKUDGDYHOPLSČNQêDXGUåRYDQê
««6*$5ÈäË««««
.þ
RD 4+1, VRAHOVICE, po rekonstr.
zaKUDGDSČNQê…SLEVA!! .þ

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

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

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

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

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,-

REALITY
POHODA

Telefon: 608 960 042

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!
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PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
NNFLKODEOt]NRFHQWUD
.þ
FLKODFHQWUXPRG .þ
NNFLKOD3UDåVNiSRUHN .þ
FLKOD299UDKRYLFH
.þ

.RPSOHWQtQDEtGNDQDQDãLFK
LQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFK

www.srdcerealit.cz

«1(=È9$=1È.21=8/7$&(
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH,
67ċ+29È1Ë9<./,=(1Ë
5(.216758.&(35È91Ë6/8ä%<
35È91Ë6(59,63ě,9<ěË=(1Ë
32=ģ67$/267,=1$/(&.e3268'.<
,352'ċ',&.eěË=(1Ë

Olomoucká
10, Prost÷jov
605 011
310

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) Prodej restaurace - 16 km od Pv
999 tis.Kč
2) RD v Pv, 120 m2
2.390 tis.Kč
3) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
4) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
5) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
6) RD Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., CP 346 m2 1.390 tis.Kč
7) Chata, Seč, zděná, 102 m2
740 tis.Kč - SLEVA !
8) Garáž velká 7x4,5x3,8- pro obytné vozy - Močidýlka
95 tis.Kč SLEVA !
9) 2 byty (2+1 a 1+1) za cenu jednoho, nám. Spojenců 770 tis.Kč
10) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2 1.050 tis.Kč910) 2+1 DR
Finská, 44 m2
680 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
14) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
1.790 tis.Kč
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
16) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.200 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

5 tis.vč.ink.
4,3 tis.+ inkaso., trv.pobyt
4,5 tis.+ ink.
5 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.vč.ink., trv.pobyt
5,9 tis.+ ink., trv.pobyt
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
3+1 okál, Přemyslovice
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 OV Bulharská, luxusní
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, po rekonstr.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

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

RODINNÉ DOMY :

RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.390 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.350 tis.Kč - SLEVA !!!!!
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP- 78 m2, velmi pěkný 2.200 tis.Kč - SLEVA!
KOMERČNÍ PROSTORY :
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE :

- Novinka : Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
95 tis.Kč
- Prodej garáže u Krasického rybníka 200 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice,
u nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY :

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

Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu
3500 m2, 2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn
2.532 m2, 350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Řádková a sloupcová inzerce

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
749.000Kč
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+1 Libušinka
5.500Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.800Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody po rek.
6.300Kč vč. ink
2+kk Milíčova 50m2
5.500kč +ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+1 Brněnská 70m2 cihla po rek. 6.500Kč+ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč 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

REALITY

REALITY

REALITY

SLUŽBY

AUTO - MOTO

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

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

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

Opravy oděvů, Trávnická 63.
Út 9–11, st 14–16, čt 9–11 hod.

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Nabízí:
* RD 4+1, Prostějov
1 750 000 Kč
* RD 2+1, Prostějov
1 500 000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
680 000 Kč
* Byt 2+1, Kollárova
820 000 Kč
* Byt 1+1, sídl.E.Beneše 450 000 Kč
* Pronájem bytu 3+1, Hybešova
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

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.

Prodám byt 3+1 v os., 55 m 2, sídl.
Svobody, panel, původní stav, cena
730 000 Kč. Tel.: 777 801 614. RK
nevolat.

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

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

Pronajmu garáž o velikosti 7 x 3 m,
ul. Lidická, stav garáže - nová. Tel.:
724 411 714

Pronajmu 1+1, 4 500 Kč vč. ink.,
5 km od PV. 777 885 251

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

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Olomoucká 3 000 Kč vč. ink
1+1 Dolní
4 200 Kč + ink
2+1 Šlikova
5.000 Kč + ink
2+kk Lužická
5 400 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
1 590 000 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.
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
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
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.:
608 601 719

VOLEJTE: 739 322 895

Pronajmu 1+1 v PV, cihla, 44 m2,
klidná část. Tel.: 608 111 622


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
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

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
Prodám byt v OV 3+1, zděné jádro,
ul. Mozartova, nízký dům, cena dohodou. Tel.: 605 412 694

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369

RD PLUMLOV 4+1 (5+1), garáž, zahrada, předzahrádka. Cena:
1 590 000 Kč, kont. ASISTENT
REALITY. Tel.: 777 089 860
Prodám hezký rod. dům v Prostějově. Tel.: 776 460 300

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.
Pronajmu cihl. byt 1+1 s balkónem. Volný ihned. Cena 5 800 Kč
vč. inkasa. Tel.: 775 187 623

Prodej st. pozemku na ul. Krasická, PV, vým. 2 197 m2, rozměry
35x61 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

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
3 920 000 Kč. Tel.: 739 322 895
Pronajmu zařízený 1+1, dlouhodobě. 721 054 794
Sídl. E. Beneše – prodám byt v OV,
3+1, 2. p. /8, 899 999 Kč, standard.
3+1, 5. p. /8, 899 999 Kč, k rekon.
2+1, 1. p. /8, 699 999 Kč, udrž. byt.
Byty volné ihned. Dům zateplen,
nová okna, nové lodžie. Prodám
RD typ OKÁL = 2x byt 3+1 v Přemyslovicích, 345 000 Kč za byt.
Nejsem RK, přímý prodej, ceny
k jednání. Tel.: 775 201 944
Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 728 567 556
Pronajmu byt 3+1 v PV, ul. Partyzánská, 1. poschodí, volný od
1.12.2012, prohlídka po domluvě
na telefonu 728 921 330.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.:
723 522 369

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

Pronajmu garáž na sídl. Svornosti. Tel.: 776 096 144

ZDARMA

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
ul. Libušinka, ihned, byt je čistý,
opravený a vymalovaný, inkaso +
nájem 5 500 Kč. Jedna platba předem. Tel.: 608 169 635

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

NABÍZÍME


NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ

Hledám pronájem nebyt. prostoru,
stodoly k zazimování malého karavanu, okr. PV. Tel.: 777 806 688

Pronajmu byt 1+1, ul. Olomoucká,
v PV. Tel.: 732 669 009

Pronajmu byt 1+1 blízko centra
PV. Nájemné 4 800 Kč + inkaso.
Volný ihned. Tel.: 732 214 810

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
773 631 631

NA NEMOVITOST NA PRODEJ

Pronajmu nestandardní byt 1+1
+ dvorek, ul. Šlikova, PV, nájem
2 000 Kč, inkaso 2 000 Kč. Tel.:
604 820 358

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

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.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
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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
Nejlevnější půjčka na trhu! Pro
schválení stačí zaslat na 604 425
986: jm, př, rč, tel. č. okres příjem
výdaje a výši úvěru.

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369.
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
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.:
723 522 369
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
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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

Prodám garáž za Brněnskou ul.
v PV. El., voda. Cena 95 000 Kč.
Tel.: 603 533 860

Prodám zrekonstr. byt 2+1, zděné
jádro. Tel.: 774 4 09 430
Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Svobody v PV, zrekonstruovaný, volný
od 1.12. 2012, cena 6 500 Kč včetně inkasa. Tel.: 774 364 582

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz
Provádíme přezutí vozidla - celý
vůz 370 Kč. Provozní doba: Po až
Pá 9.00-17.00 hod. Po tel. dohodě
kdykoliv. Tel.: 606 075 565. Pneuservis Speed Sup s.r.o., Vrahovická 57 –
areál pivovaru, Prostějov
www.sobra-auto.cz
Žeranovská 3,
Prostějov.
582 331 800, 608 933 033
Provádí: veškeré opravy vozidel
osobních a dodávkových
pneuservis
konzervace dutin
odtah vozidla
zajišťujeme: ME, TK
laky
Autodílny obchod: veškeré náhradní díly. Zajímavé slevy
po předložení tohoto inzerátu sleva
na materiál 20 %.

PRODÁM
Králičí farma Vícov prodává chlazené
králíky 1kg/120 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.
Zahradnictví Držovice nabízí krouhané zelí, brambory, cibuli, česnek na
uskladnění a jiné vypěstované produkty. Prac. doba PO-PÁ 8:00-16:30,
SO 8:00-11:30. Tel.:737 681 404
pí.Krčmářová
PRODEJNA IVKA přestěhovaná na
Plumlovskou ulici (naproti Kubusu)
nabízí svým zákazníkům nové kvalitní
podzimní i zimní vzory i na velmi problémové nohy (oteklé kotníky, kostky,
vysoké nárty, ostruhy a deformace
kloubů). Vedeme i klasické důchodky, papuče, gerlachy a sněhule. Zboží
i v nadměrných velikostech. Vše jen
u nás.
Prodám konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Milva. Cena 5 Kč/Kg.
Tel.: 607 816 893

KOUPÍM
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák,
Mervart, Naske, Nejedlý, Mucha,
Navrátil, Nowak, Oliva, Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka,
Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon, Špála,
Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka,
Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a
dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569

Nabízím dlouhodobý pronájem
nebytových prostor na atraktivním
místě, v blízkosti divadla, v 1. patře rohového domu na Hlaváčkově
náměstí č. 3, nad pobočkou Raiffeisenbank. Po dohodě provedu
na vlastní náklady rekonstrukci
dle představ nájemce. Vhodné
zejména na ordinaci pro zubaře,
gynekologa, kožního lékaře apod.
Kontaktní tel.: 603 898 375
Prodám byt 3+1 v Drahanech, samostatné ústřední top. v kombinaci
plyn nebo tp., sklep, garáž, zahrádka. Tel.: 737 263 007

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

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.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
2. listopadu 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.

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

Rozhovor
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Exkluzivní rozhovor s jednatelem TK PLUS nejen o akcích marketingové společnosti

PETR CHYTIL: „Budeme mít za sebou
velice úspěšný rok“
Jelikož se nám letošní rok pomalu, ale jistě blíží ke konci, využili jsme příležitosti startu volejbalové sezóny, abychom s jednatelem marketingové společnosti TK PLUS a mimo jiné právě předsedou Správní rady volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov Petrem Chytilem trochu více pohovořili. Bez nadsázky se totiž dá říct, že není jednoho týdne, aby právě s touto prostějovskou
agenturou nebyla spojena nějaká významná událost. A nemusí se týkat jen
sportu. Ostatně nabitý kalendář hovoří za vše. Ostatně proto ani není divu,
že právě TK PLUS je jedničkou ve svém oboru, a to nejenom v rámci města
či kraje, ale i celé České republiky. Někteří dokonce dost vážně hovoří o
tom, že věhlas této marketingové společnosti a města Prostějova už dávno
přesáhl hranice naší země... Vždyť jen tenisové úspěchy, volejbalová smetánka, fotbalová invaze a třeba i osobitý vztah s Jaromírem Jágrem, který v
těchto měsících doslova pobláznil Českou republiku je více než vynikající vizitkou. O čem všem Petr Chytil hovořil v exkluzivním vyjádření pro Večerník?
Petr Kozák
Mohl byste se už
nyní se poohlédnout za letošním rokem a
zhodnotit ho? A to i přesto,
že společnost TK PLUS má
před sebou ještě finále Davis Cupu, finále Fed Cupu a
volejbalová či basketbalová
sezóna teprve začíná?
„Myslím si, že uplynulé období tři čtvrtě roku bylo pro
naši společnost velmi úspěšné. Když to vezmu časovou
chronologií, tak máme za
sebou pořadatelství Sportovce roku Olomouckého kraje
s vítězkou Petrou Kvitovou,
velice prestižní Večer s Markem Ebenem, kdy ve spolupráci s Olomouckým krajem
vyhlašujeme anketu Kulturní
počin roku a také naše dvě
nosné akce – Zlatou tretru v
Ostravě s famózním Boltem
a mezinárodní turnaj ATP
UniCredit Czech Open. Podle
vedení světové tenisové federace ITF jsme také výborně
zvládli mistrovství světa juniorů v tenise a premiérově
jsme také pořádali tenisový
turnaj kategorie Futures Prostějov Open pro mladé naděje o první body do světového
žebříčku. Ještě při kladném
hodnocení nemůže chybět
pořádání naší nosné akce
v kultuře, a to před pár dny
slavnostně ukončený divadelní festival Aplaus. V něm
už několik let Prostějovu přinášíme špičková představení
nejznámějších divadelních
souborů. Letos se nejúspěšnější stala hra Paní Plukovníková s fantastickou Jiřinou
Bohdalovou. Takže nejenom
sportovní, ale i kulturní akce
dopadly pro naši společnost
TK PLUS velmi dobře a byly
také úspěšně hodnoceny veřejností.“
Jste předsedou
Správní rady VK
Agel Prostějov, který právě
odstartoval sezónu. S jakými pocity?
„Máme velice omlazený tým
s novou filozofií. Chceme
v Lize mistryň bojovat za
Prostějov, co to nejvíc půjde
a v české nejvyšší soutěži věINZERCE

řím, že obhájíme vše, co se
vůbec dá. Tedy extraligový
titul, Český i Česko-Slovenský pohár.“
„Agelky“ dominují v extralize,
ale v Lize mistryň mají
hrozně těžký los, což potvrdila úvodní prohra v prvním utkání základní skupiny. Co dělat, aby se podařilo
prorazit i v této nejprestižnější evropské soutěži?
„Co se týká toho prvního zápasu Ligy mistryň, chtěl bych
nejdříve poděkovat fanouškům, kteří vytvořili výbornou
kulisu, v takové atmosféře
se parádně hraje. Z pohledu
sportovního výkonu jsme
určitě nebyli favority. Hráli
jsme proti soupeřkám, které
patří k nejpřednějším klubům
světa. Na naší straně rozhodla nezkušenost omlazeného
týmu, soupeř nás jasně předčil, hlavně v koncovce utkání. Je to ale logické, finanční
poměry klubu z Baku jsou
úplně někde jinde než u nás,
mohou si dovolit ty nejlepší
volejbalistky světa. Jenom na
platy hráček mají vyčleněny
tři miliony dolarů za sezónu.
A prosadit se proti takovým
klubům bude hrozně těžké.“
Věříte v překvapení v základní
skupině Ligy mistryň?
„Předpokládám, že Baku
bude v naší skupině absolutně bez konkurence. Snad
proti italské Cortese nebo
polským Sopotám budeme
mít větší šanci, hlavně v domácím prostředí.
Dá se říci, která
z vámi pořádaných akcí v tomto roce byla
mimořádně úspěšná?
„Tak určitě se dá hovořit o
Zlaté tretře v Ostravě, která
se dostala už do samé špičky
světových atletických mítinků. Dokonce nám začínají
závidět i pořadatelé atletické
Diamantové ligy, protože televizní záběry z letošní Zlaté
tretry šly do více jak stopadesáti zemí světa. A to určitě
potěší a zahřeje na srdci.“
Pamatuje vaše
společnost také
na mládež?

„No samozřejmě, práce
s mládeží patří mezi naše
priority. Jak ve volejbalovém projektu jsme dosáhly
s mládeží velkých úspěchů,
tak v tenise jsme rovněž
potvrdili roky vybudované
pozice. Velice si vážíme také
pozitivního vstupu na fotbalovou scénu. Rozhodli jsme
se podporovat talentované
naděje zeleného trávníku a
cítíme, že je to dobrý krok.
Chtěl bych také říct, že nejenom akce pro mládež, ale
také péče o ni jsou letos na
velice dobré úrovni.“
Přestože současná doba výrazně
nepřeje ekonomice, vám se
daří zvládat úroveň a kvalitu své činnosti pořád na
velmi vysoké úrovni. Čím
to?
„Zatím ano, a myslím, že
je to jasně dané. Když si
přečtete tenisové výsledky,
vidíte úspěšná tažení volejbalistek, fptbalistů a navíc se
ohlédnete za spoustou našich
pořádaných akcí, prokazujeme, že jsme ve velmi slušné
finanční kondici. Samozřejmě, že nám mnohdy spousta lidí závidí, ale všechno je
to o práci. Náš tým je velmi
dobrý, pracovitý a máme
skvělé vedení. Musím to zaklepat na dřevo, ale zatím se
nám daří výjimečně dobře.“
V poslední době
ale ostatní podobné společnosti odpadávají a ekonomicky se hroutí. Myslíte si, že nyní
nastává takzvané oddělování zrna od plev, což také
vlastně může způsobovat
závist a zášť vůči společnosti TK PLUS?
„Nejde posuzovat výsledky,
úspěchy či neúspěchy jiných.
Vím ale, co všechno stojí
za úspěchem. Je to spousta
práce a musíte mít přitom i
to pověstné štěstí. My jsme
ten Damoklův meč s financemi zachránili třeba vloni
u volejbalu, který jsme díky
vstřícnosti společnosti AGEL
zachránili na poslední chvíli.
Šlo doslova o bytí a nebytí
celého klubu. Ale ustáli jsme
to...“ (lehký úsměv)

Kde vůbec vidítee
h
příčiny
vašich
skvělých výsledků nejen naa
rsportovním poli či kulturm
ním odvětví, ale především
rv otázce ekonomiky a marketingu obecně?
k
„Nechtěl bych se tady nějak
avychvalovat. Budu se opakovat, když řeknu, že je to o
tvrdé práci. Jsem rád za našee
rvýsledky a že jsme jako firm
ma v dobré kondici. Myslím
nsi, že pořád patříme k agenní
turám, které drží slovo a splní
vše tak, jak je podepsáno vee
smlouvě. Jsme natolik seri-m
ózní, že pak není problém
sehnat pro Prostějov špič-í.
ková divadelní vystoupení.
Nakonec filozofie, že úspěchh
d,
akce závisí na účasti hvězd,
se osvědčuje. A to platí vee
sportu i v kultuře. Je to prostěě
současný trend. Na hvězdyy
sportovní i showbyznysuu
k
prostě lidí chodí a akce pak
mají i ekonomickou úspěš-ní
nost. Například divadelní
li
festival Aplaus. Lidé zaplnili
divadlo k prasknutí při herec-kých výkonech Jiřího Lang-majera, Milana Lasici a Jiřinyy
Bohdalové.“
Co říkáte na kritiiku, že máte zajiš-ťovat propagaci města Pros-tějov?
„Já o žádné nevím a vlastněě
si ji ani nedovedu dost dobře
představit. Vždyť jen díky
prostějovským tenistům znají
naše město po celém světě,
natáčela tu CNN, ve spojení s
Petrou Kvitovou a Tomášem
Berdychem vyšly s jménem
Prostějova za poslední rok tisíce článků. Teď přichází silný
tenisový podzim, finále Fed
Cupu a Davis Cupu, schválně si počkejte, kolikrát zazní
jméno našeho města, byť se
hraje v Praze. Navíc tyto zápasy bude sledovat osm set
miliónů diváků po celém
světě. A když si vezmete, že
de facto v obou duelech bude
hrát Prostějov proti zbytku
světa. A směle porovnávejte
s ostatními městy z Česka i ciziny! Chceme tuto spontánní
popularitu dále profesionálně
rozvíjet a zvyšovat. Umíme to
a víme jak na to, tak proč by
nás měl někdo hanět?“
Je těžké být v
oboru jedničkou?
„Mnohdy je velmi složité
a odpovědné - být součástí
marketingové agentury, která od roku 1998 patří zcela
jasně mezi nejlepší v České
republice. V čem je to složité? Musíte neustále přicházet s novými projekty, které
uspokojí i ty nejnáročnější obchodní partnery. A v čem od-

povědné? Projekty musí mít
stoprocentní kvalitu, jednotlivci či týmy nemohou končit
jinak - než na stupních vítězů.
Už dlouho naši agenturu TK
PLUS provází světem marketingu dva slogany „S námi
po cestách šampionů“ a „Stále mezi nejlepšími“, věřte,

„Naše tenistky obhajují
titul v této reprezentační
týmové soutěž. Samozřejmě, že letos to proti
Srbkám nebude vůbec
nic jednoduchého. Všichni
navíc jistě vnímáme současné zdravotní problémy
Petry Kvitové, ale jsem

děláme všechno pro
to, aby neustále platily. TK
PLUS organizuje akce, které svým významem daleko
překročily hranice našeho
města, Olomouckého kraje,
České republiky. S přibývajícími ekonomickými problémy zákonitě nadešel čas větší
úspornosti a hospodárnosti,
přesto děláme všechno pro to,
aby projekty TK PLUS měly
i nadále dokonalou kvalitu.
Je to naše povinnost a jen tak
můžeme splatit důvěru všech,
kteří nám věří.“
Zmínili jsme nedávno skončený
divadelní festival APLAUS
2013. Jak vidíte jeho budoucnost, například hned
v příštím roce?
„Nejdříve zhodnotíme letošní
ročník a pak se hned dáme do
příprav toho příštího. Předběžně mohu říct už teď, že
Aplaus bude mít v roce 2013
stejnou formu jako letos. S vedením prostějovského divadla
si ujasníme dramaturgická témata a podle toho se budeme
snažit získat herecké hvězdy
a divadelní soubory. Mohu už
teď prozradit, že možné téma
festivalu pro příští rok jsou
vášně! Každopádně už teď se
ale mohou diváci těšit.“
Když se vrátíme
na
sportovní
půdu. Jak vidíte šance prostějovských tenistek v české
reprezentaci při blížícím se
finále Fed Cupu?

přesvědčen, že holky budou bojovat a
nechají na kurtu duši. Osobně
jsem vždy optimistou a myslím, že vyhrajeme!“
Ta sama otázka
míří k finále Davis Cupu. Věříte, že Prostějované Tomáš Berdych
s Radkem Štěpánkem udolají Španělsko, zřejmě bez
Rafaela Nadala?
„Finále Davis Cupu pořádá
Česká republika znovu po
dvaadvaceti letech. A já cítím,
že se to povede stejně, jako
v roce 1980, kdy parta okolo
Ivana Lendla, Tomáše Šmída,
Pavla Složila a Jana Kodeše dokázala porazit v Praze
Itálii a získat Davisův pohár.
Pro kluky je to životní šance.
Tomáš i Radek o triumfu s ní,
a my všichni s nimi! Dovolím
si tvrdit, že pokud nebude hrát
Nadal, vyhrajeme!“
Další otázku mám
spojenou s hokejem. Není tajemstvím, že
máte silné vazby na jednoho
z nejlepších hokejistů této
planety Jaromíra Jágra.
Myslíte, že pokud bude pokračovat výluka NHL, by se
Jágr mohl objevit znovu
v Prostějově? Například při
nějaké předvánoční akci pořádané vaší agenturou?
„Jarda Jágr je velký profesionál a díky tomu že hraje nyní
hokej za svoje Kladno, vypa-

Foto: archív Večerníku
dá to, že nic jiného teď pro něj
neexistuje než zápasy a tréninky. Na druhou stranu sami
vidíte, jakým fenoménem Jaromír Jágr je. Protože to, co
se nyní děje v české hokejové
extralize, to je něco neuvěřitelného. Kam Jarda přijede,
tam je vyprodáno. Je to mimořádná osobnost a já jsem rád,
že s ním máme tak výborné
vztahy. Věřím tomu, že pokud by si nějaký prostor našel,
určitě bychom se při nějaké
akci v Prostějově sešli. Nic
konkrétního zatím neřešíme,
ale koncem roku při tenisové
extralize se bude finančním
darem podílet na charitativní
akci. Takže by mohl přijet i do
Prostějova! Ale nic neslibujeme, uvidí se, jak to bude v tu
dobu s výlukou.“
O společnosti TK
PLUS je také známo, že finanční prostředky
dost často investuje také líbivým způsobem...
„K vstřícné filozofii naší firmy patří pravidelná účast na
charitativních projektech. Už
skoro dvacet let se řídíme
sloganem „Pomáhejme, když
můžeme“. V tomto duchu se
také snažíme působit na své
okolí, aby se snaha pomáhat
potřebným hluboce zakořenila v myšlení nás všech.“

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 ADMINISTR. PRÁCE Z DOMU!
do různých pozic. Možnost Nutná znalost práce na PC, internet, až 10 000 Kč. Podrobnosti na
i VČ. Tel.: 602 810 644
mailu: pracezdomu@atlas.cz
Přijmu kadeřnici a kosmetičku na
ŽL. Tel.: 775 079 985
Firma Hanakov spol. s r.o., přijme
zaměstnance na pozici: Přípravář
Přivýdělek 4 000 Kč za týden. (-ka), cenař (-ka), pro oblast koTel.: 608 716 556
voobrábění a kovovýroba. Náplň
práce: zpracování výrobních poHledáme spolupracovníky. Na- stupů, administrace, zpracování
bízíme vysoké výdělky. Výplata cenových nabídek, plánování
každých 14 dnů. Schůzka nutná: výroby, komunikace se zákazní776 400 501, 606 328 115
kem, vyhledávání nových výrobních příležitostí. Požadujeme: SŠ/
Do zavedeného wellnes studia při- VŠ vzdělání technického směru,
jmeme 2–3 nové spolupracovníky, zkušenost v oblasti kovoobrábění
se zájmem o zdravý životní styl. Prá- a výroby ocelových konstrukcí,
ce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost AJ alespoň základní znalost, koHČ i VČ. Tel.: 603 395 755
munikační schopnosti. Nabízíme:
neformální seriózní organizaci,
Samostatná telefonní operátorka přátelský kolektiv, mezinárodní
na dohodu. Požadujeme internet, kontakty, odpovídající plat a benevýbornou komunikaci a časovou fity, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání a osobníflexibilitu. Tel.: 603 844 833
ho růstu. Životopisy zasílejte na
Přijmu mistra výroby do pekár- hanakov@hanakov.cz. Osobní
ny. Nutná praxe min. 15 let. Info: kontakt pouze po tel. dohodě.
582 342 095
Cukrářku, nutná praxe min. 15 let. Přijmeme prodavačku do pánské
konfekce Michael v butikové
Info: 582 342 095
Prac. do pekař výroby, 3 směnný zóně hypermarketu Tesco-Prostějov. Tel.: 420 606 522 802
provoz. Info: 582 342 095
Firma HANAKOV spol. s r.o.
hledá pro svou činnost kovoobrábění a výrobu svařovaných
konstrukcí obchodníka – koordinátora projektu. Náplň práce:
obchodní činnost, vyhledávání
nových zákazníků, kontakt se
stávajícími zákazníky, spolupráce při tvorbě cen a při následné
realizaci zakázky. Požadujeme:
min. úplné střední vzdělání ve
strojírenském oboru, znalost
problematiky kovoobrábění, AJ
(NJ) alespoň písemnou formou,
ŘP sk.B, loajalita, flexibilita,
bezúhonnost. Vedoucího skladu
a expedice kovooroby. Náplň
práce: organizace a řízení skladu,
zajišťování logistiky materiálu – přeprava, příjem, expedice,
práce s IS společnosti, vedení
menšího kolektivu. Požadujeme:
úplné SŠ s maturitou (nejlépe
v technickém oboru), ŘP sk. B,
znalost práce na PC, znalost AJ,
NJ výhodou, loajalita. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, velmi
dobré platové podmínky dle výkonu, závodní stravování, životní
pojištění. Životopisy posílejte na
adresu hanakov@hanakov.cz,
osobní kontakt po tel. dohodě.
Stabilní stavební firma hledá na
HPP vhodného kandidáta na pozici:
Přípravář stavební výroby. Popis
práce: cenová kalkulace staveb,
zpracování cenových nabídek,
kompletace nabídek, komunikace
dodavateli materiálů a sĺužeb, výběr a komunikace se subdodavateli. Požadujeme: ŘP skupiny B, SŠ/
VŠ vzdělání – zaměření pozemní
stavitelství, spolehlivost, flexibilitu,
ochota pracovního nasazení, praxe v oboru, znalost práce na PC
(Microsoft Office, kalkulační programy Build Power), čistý trestní
rejstřík. Nabízíme: zázemí a jistotu
firmy, zajímavé platové ohodnocení, firemní benefity, roční odměny
v přímé závislosti na dosažených
výsledcích.
Skladník – mechanizátor. Popis práce: řízení a vedení skladů,
správa, údržba strojů a zařízení,
správa vozového parku, technické a materiálové zabezpečení
staveb. Požadujeme: ŘP skupiny
B, C (není podmínkou), minimální vzdělání SŠ bez maturity,
zaměření strojní nebo stavební,
spolehlivost, flexibilita, ochota pracovního nasazení, praxe
v oboru výhodou, znalost práce
na PC (Microsoft Office), čistý
trestní rejstřík. Nabízíme: zázemí
a jistotu firmy, zajímavé platové
ohodnocení, firemní benefity,
roční odměny v přímé závislosti
na dosažených výsledcích.
Nabídky zasílejte na e-mail sklad.
mechanik@seznam.cz
Česká pošta, s.p. přijme listovního doručovatele pro poštu
Brodek u Prostějova a pracovníka listovní přepážky pro poštu Kelčice. Informace na tel. č.
731 132 398 nebo 582 370 225.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme ženy v invalidním důchodu na HPP na pozici úklidového pracovníka. Pracovní doba
6.00-12.00 hod., místo výkonu
Prostějov. Informace na tel. č.:
692 786 692

VZPOMÍNÁME

JJak letí ten čas,
Kytičku růží bychom Ti
k narozeninám chtěli dát,
ale už jenom můžeme u
hrobu postát a s láskou a
úctou tiše vzpomínat.

rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Děkují Procházkov
Procházkovii

Dne 30. října 2012
si připomeneme
12. výročí úmrtí
pana Karla ŠUTY
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají
manželka, synové, rodiče,
sestra a děda Šustr.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 1. listopadu 2012
si připomeneme smutné
20. výročí úmrtí
pana Josefa
COUFALA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Přijmu kosmetičku a nehtovou
designérku do salónu v centru
PV. Výhodné podmínky, bližší
info na 774 875 201.

a zároveň děkuji za projevy
y

z Chaloupky a hlavně firmě
Strabag, a.s.
Maminka s rodinou

Ihned nabízíme práci nezaměstnaným, důchodcům, studentům,
maminkám po MD, VPP… atd.
Momentálně 25 nových pracovních míst v PV, různé pracovní
obory. Info denně: Personální
agentura, Kravařova 9, PV. Tel.:
722 553 345, 602 603 067

Makléřská společnost hledá:
Muže i ženu od 18 let k dlouhodobé spolupráci.
Nabízíme: volnou prac. dobu, odbornou pomoc, vysoké výdělky,
služební vozy.
Vyžadujeme: chuť pracovat
s lidmi, učit se novým věcem,
z vyplacených provizí si pravidelně část odkládat na budoucnost. Více na info na meil
– snajdrova.Kveta@seznam.cz

Ozve se zdravotní sestra, která
v r. 1966, 67 pracovala v nemocnici a bydlela v okolí ulic
St. Mandharda nebo Bulharská. Tel.: 721 450 317

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 kurzu (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.
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.
Termín uzávěrky přihlášek :
9.11.2012

Výsledkový servis MSFL:
12. kolo: FK Fotbal Třinec - 1. FC Slovácko B 7:0 (5:0). Branky: 18. Prokeš,
22. Gavlák, 27. Prokeš, 37. Gavlák, 40. Cigánek, 76. Matoušek, 84. Christu (pen.).
Diváci: 514* MSK Břeclav - SK HS Kroměříž 3:1 (2:1). Branky: 2. Navrátil,
12. Sasín, 60. Simandl - 4. Fiala. Diváci: 144*FK Slavia Orlová - Lutyně - FC
ŽĎAS Žďár n.Sázavou 2:0 (0:0). Branky: 73. Hanus, 83. Perič. Diváci: 269*SK
Spartak Hulín - FC Hlučín – odloženo*SK Uničov - MFK Frýdek-Místek
– odloženo* SK Sigma Olomouc B - FC Baník Ostrava B 0:0. Diváci: * FC
Fastav Zlín B - FK Sulko Zábřeh 3:1 (2:0). Branky: 5. Bartolomeu, 23. Dobeš,
53. Červenka - 57. Pospíšil. Diváci: 85* FC Slovan Rosice - 1. SK Prostějov 3:4
(0:4). Branky: 58. Živný, 61. Malata, 66. Malata - 13. Machálek, 15. Machálek,
23. Papoušek, 41. Zbožínek. Diváků: 190

průběžná TABULKA MSFL

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

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

Z
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
13

V
9
9
8
8
6
7
6
5
5
4
4
3
2
3
1
0

R
2
2
2
2
5
1
2
5
2
3
1
4
5
2
4
2

P
2
2
3
2
1
5
5
3
6
6
7
6
6
8
7
11

S
41:15
41:25
33:17
22:8
18:10
26:25
25:23
24:23
14:14
17:20
22:26
18:26
14:24
13:27
11:23
7:40

B
29
29
26
26
23
22
20
20
17
15
13
13
11
11
7
2

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
13. kolo, neděle 4. listopadu, 14:00 hodin: Kroměříž - Orlová (sobota
3.11., 14:00), Slovácko „B“ - Břeclav (10:15), Prostějov - Třinec (sobota
3.11., 14:00), Frýdek-Místek - Rosice (sobota 3.11., 10:15), Baník Ostrava „B“ - Uničov (10:15), Sulko Zábřeh - Sigma Olomouc „B“, Hlučín FASTAV Zlín „B“ (sobota 3.11., 14:00), Žďár n S. - Spartak Hulín

Doškolení trenérů licence „B“
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.
Zahájení doškolení :
Ukončení:
10.11.2012 – 9.00 hod.
10.11.2012 v 17.00 hod.
Poplatek:
300,-Kč
S sebou 1 fotografii a starý průkaz trenéra.
Informace:
Mgr.Jiří Lužný, Oldřich Vitonský
tel.585220241,585220242
E – mail : kfsol@email.cz

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

MALÁ KOPANÁ v číslech...
1. okresní liga mužů 2012/13
Čtvrté kolo – hřiště Husovo náměstí Prostějov: SK Chaloupka Prostějov – Ariston Prostějov 6:2, SK
Griffins 98 Prostějov – Sokol Dubany 11:1, MK Brodek u Prostějova – SK Amatér 1993 Hluchov a
DD Sport Dubany – SK Tomek Dobrochov odloženo na 3.. listopadu pro nezpůsobilý terén. Roz
Rozhodčí
Krátký a Zatloukal.

Dne 28. října 2012
D

Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka a děti.

z Kostelce na Hané.
Zaa tichou vzpomínku
Z
děkuje rodina.

1. Chaloupka PV
2. DD Dubany
3. Griffins PV
4. Dobrochov
5. Brodek u PV
6. S. Dubany
7. Ariston PV
8. A. Hluchov

6
4
4
3
3
3
1
0

1
2
0
0
0
0
0
1

0
0
3
3
3
4
6
5

44:17
35:16
42:32
16:17
23:26
22:36
21:31
15:42

19
14
12
9
9
9
3
1

j malou
l kkopanou.
Statutární město Prostějov podporuje

AD: Malá kopaná: Inzultace hráče ukončila zápas
Tento článek rozhodně nepřispěl k dobrému jménu žádného
z týmů a ani malé kopané jako
takové. Odmítáme tímto jeho
naprostou jednostrannost a především nepravdivost informací v něm uvedených. Článek
zjevně a zcela zbytečně poškodil jméno našeho hráče M.
Chmelaře (dále M. Ch.) a tím
i jméno tradičního týmu Ariston, přičemž hráč, který napadl
M.CH "hlavičkou" a způsobil
mu lehký otřes mozku, zůstal
překvapivě v článku v anonymitě. Jeho jméno prostějovská
fotbalová veřejnost velice dobře
zná z "velkého" fotbalu, kde má
již podobné incidenty za sebou.
Pravděpodobně z tohoto důvodu zůstalo jeho jméno čtenářům
Večerníku utajeno.
Inzultaci předcházel drobný
konflikt, kterých je bezpočet

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Hledám samostatně myslícího
řidiče pro mezinárodní dopravu. Dodávka do 3,5 t. Nástup
ihned, nastálo, brigádou. Info:
608 331 141

OZNÁMENÍ

Pozvánka na
školení trenérů

Výsledky a tabulky soutěží na Prostějovska

Česká firma s dlouholetou praxí
na trhu přijímá spolupracovníky na pobočku v Prostějově na
pozici telefonista / asistent a obchodní referent. Nástup možný
ihned, nutný osobní pohovor.
Tel.: 774 509 564
Hledám servírku / číšníka s praxí.
Tel.: 739 460 733
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Dne 30. října 2012
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček,
strýc, švagr a tchán
pan Ján KOVALČÍK
ze Služína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
2. listopadu
v 10.00 hodin

během zápasu, jehož kvalita,
dle našeho názoru, byla velmi
dobrá a skóre velmi těsné. Rozhodně není pravdou, že by náš
hráč M.CH. byl před tímto incidentem rozhodčími napomínán
za údajné úmyslné provokace a fauly. Za to, že poměrně
ve fotbale běžný konflikt byl
ukončen zcela nepřiměřenou
reakcí jednoho z hráčů Giffinu,
nemůže ani M.CH. ani nikdo
jiný z aktérů utkání, ale jen
tento "hlavičkující" hráč, jehož
identitu samozřejmě známe, ale
nemyslíme si, že zveřejněním
jeho jména bychom něčemu
prospěli. Co se týče informace o
hlášení incidentu na Policii, pak
zdůrazňujeme, že nikdo z týmu
Ariston tuto věc na Policii ČR
nehlásil (až dlouho poté to zřejmě hlásili lékaři samotní, protože dle našich informací mají

tuto povinnost ze zákona). V
článku jsou i další nepřesnosti či
nepravdy, na které není prostor
je vyvracet a vysvětlovat.
V tomto krátkém vyjádření
jsme chtěli uvést na pravou
míru pro nás nepochopitelně
tendeční článek, který očernil jméno M. Ch., přičemž
tento byl obětí nikoli původcem, jak vyplývalo z článku.
Věříme, že zmíněný článek
byl spíše činem jednotlivce
a navíc snad vycházel z pozápasového emočního stavu
tohoto člověka. Nemáme sice
potřebu vyzývat k omluvě, to
považujeme za osobní záležitost autora článku, ale ocenili
bychom to. Přispělo by to zcela jistě k uklidnění situace a ke
sportovnímu ukončení
celé situace.
Hráči Aristonu

ZÁPIS VV MK ČSRS PROSTĚJOV 16.10.2012

Nyní máte možnost
INZEROVAT I NA WEBU
KONTAKTUJTE
582 333 433

Přítomní: Kočíb, Ondruška, Čepa, Krátký, Ullmann. Omluvení: Kučerová, Kučera. Hosté: Lízna.
- ST/DK a VV MK ČSRS PV se zabýval incidentem při utkání 13.10.2012 na hřišti Husova škola
PV mezi mužstvy Ariston - Griffins. ST/DK vycházela ze Zápisu o utkání, který byl nedostatečně
a chybně vypsán a hlavní rozhodčí Karel Kučera se jednání nezúčastnil pro pracovní zaneprázdněnost aby celé své jednání odůvodnil.v Zápise o utkání není uveden žádný druh osobního trestu
(ŽK,ČK) nelze jednoznačně určit druh zavinění jednotlivých hráčů. V Zápise o ukání není rovněž
uvedeno zranění některého hráče a následně zda utkání dohrál nebo nedohrál.V tomto případě se
jedná o nedostatečný výkon hlavního rozhodčího Karla Kučery. ST/DK na doporučení KR se rozhodla o dočasném vyloučení rozhodčího Karla Kučery z listiny rozhodčích MK ČSRS PV. Dále
ST/DK potrestala rozhodčího Bedřicha Líznu zastavením činnosti na 2 poslední kola podzimní
části MK z důvodů neuvedení závažných skutečností ( nejednotná ústroj, chybějící chrániče holení
atd.) do Zápisu o utkání Dobrochov - Griffins - Dále byl rozhodčí Bedřich Lízna požádán o podání
zprávy o dění všech okolností v utkání Ariston - Griffins pro případné další jednání ST/DK. Zapsal:
Čepa. Ověřil: Kočíb. PS.Jednání ST/DK a VV MK ČSRS v úterý 23.10.2012 od 17.oo h. u Anděla.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V Rosicích to v dalším pokračování MSFL vypadalo na jednoznačný koncert, nakonec to bylo velké drama

ESKÁČKO VEDLO PO PRVNÍM POLOČASE 4:0, PŘESTO MÁLEM NEVYHRÁLO
Do sestavy hostí se vrátili Zelenka se Zbožínkem, naopak Tomáš Hunal se při rozcvičování zranil

Svorně jednačtyřicet branek nastříleli na třináct kol fotbalisté Třince a Prostějova. Slezané si výhrou 7:0 nad
Slováckem „B“ upevnili první místo, Hanáci jsou jim
však po divoké přestřelce v Rosicích stále v patách. Pár
kilometrů od Brna do více než padesát minut vypadalo
na pohodový zápas, v posledních pětatřiceti minutách
se ale děly velké věci. Prostějov si díky dvěma brankám Tomáše Machálka a jedné Petra Papouška a Ivo
Zbožínka vypracoval čtyřbrankový náskok, po vyloučení gólmanské jedničky se ale jeho vedení začalo velice
rychle smrskávat. Náporu domácích ale hosté odolali a
počtvrté v sezoně přivezli domů všechny body.
Rosice, Prostějov/jim

ale nepadá to tam,“ okomentoval
trápení v koncovce svého druhého
útočníka Jura. Neuspěl ani Malata, když po chybě v rozehře poslal
míč mimo bránu.
odstatný moment nastal v
pětapadesáté minutě. Tomáš
Bureš se snažil zastavil hostující
akci, mimo pokutové území zahrál rukou a musel ze hřiště. Místo Petra Papouška přišel do hry
Zdeněk Kofroň a ještě než si stihl
sáhnout na míč, už ho vytahoval
z brány. Domácí stoper Martin
Živný snížil na 1:4 a brzy po něm
z další standardky Petr Malata na
2:4. To ještě nebylo vše a sotva
deset minut od vyloučení přidal
svou druhou branku Malata, když
využil pokutový kop. Rázem to
bylo jen 3:4.

P

čení bohužel Tomášovi píchlo
v lýtku. I když s tím Ivoš neástup, ba přímo vlet do utká- počítal, odehrál dobrý zápas.
ní, měli hosté ukázkový. Dal gól a návrat se mu povedl,“
Úvodní výkop sice patřil žlutým uznale poznamenal Jura.
Rosicím, navrch ale měli pouFC Slovan Rosice:
ze modří. Jako první to v desáté
minutě zkoušel Michal Pospíšil,
ale Lengál ho vychytal. Jeho
střídání: bez střídání
parťákovi z útoku
u Tomáši Machálkovi se o chvíli
trenér:
li později vedlo
lépe. Dvakrát během
JIŘÍ PECHA
em dvou minut
zmizel domácí obraně
raně z dosahu a
hned v patnácté minutě vedl proLengál
stějovský tým 2:0. „Měl výborné
náběhy. Vytvářel si šance a
měnit. Má
dvě dokázal proměnit.
střeleckou fazonu,
u, hraje
Živný
dobře a padá mu to tam,“
Lingr
chválil svého nejlepšího
epšího kanonýra kouč František
tišek Jura.
Vítámvás
omácí se sicee chtěli poní, dopustili se
kusit o snížení,
Mičko
ale chyby uprostřed
d a Petr PapouJukl
šek jen osm minut po druhé branásah. Poté neuce přidal i třetí zásah.
Lang
aně Malata, na
spěl na jedné straně
ušek a přes nědruhé opět Papoušek
h situací zůstalo
kolik standardních
Mac
Machálek
Ma
acchál
hále
ek
k
skóre po téměř dvacet
acet minut beze
změny. Ovšem jen
n do okamžiku,
op naskočil Ivo
kdy si na rohový kop
Zbožínek a hlavou
u poslal míč za
ýsledek
vrat po zranění
se již do
Lengála. Svůj návrat
Papoušek
u – 4:0.
přestávky netak oslavil brankou
o přitom hostující
stující kapitán změnil, po pauze
ouze na lavič- ale přišla nečekaná
měl začít pouze
omáše Hunala zápletka.
Nejprve
ce, ale zranění Tomáše
Kazár
ím si vynutilo mohl zvýšit na 5:0 Potěsně před utkáním
vy. „Nechtěli spíšil, při první střele i dozásah do sestavy.
jsme ale sahat do zadní řady, rážce si ale domácí gólman
la. Domluvili věděl rady. „Michal se do
protože fungovala.
ude hrát v zá- šancí dostává, bohužel mu chyjsme se, že nebude
kladní sestavě, ale při rozcvi- bí drobný klid v koncovce. Dře,

N

N

a bleskový sled událostí zareagoval hostující kouč stažením Lukáše Zelenky a nasazením
Martina Svozila. „Lukáš bral týden antibiotika, takže výpadek byl
znát. Vystřídal jsem ho, protože
jsme potřebovali víc bránit a zahustit střed hřiště,“ vysvětlil změny uprostřed zálohy Jura. Domácí
se tlačili za vyrovnáním a věřili ve
čtvrtou branku, místo toho ale sbírali zejména žluté karty. A zásluhou Demetera v poslední minutě i

Velká šance. Věčný náhradník, Zdeněk Kofroň, se vinou vyloučení Tomáše Bureše opět postavil mezi tři tyče, které bude moci
hájit i v nadcházejícím veledůležitém souboji.
Foto: archív

branky:
br
ran 58. Živný, 61. a 66. (z penalty) Malata –
ranky
13.
23. Papoušek, 41. Zbožínek
13
3. a 15. Machálek,
M
rozhodčí: Hájek
Há – Kůrka, Nováček.

Demeter

žluté karty: 46. Krhut, 74. Lang,
75
75.
5. Dem
Demeter, 77. Živný –
887. Hirsch
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Malata
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 15. JAKO PŘES KOPÍRÁK. Dvaadvacetiletý útočník hostí

utekl i podruhé a zvýšil na 0:2.

23. ÚSPĚŠNÝ BREJK. Po chybě domácí zálohy a přečíslení

tři na dva zvýraznil Petr Papoušek vedení již na 0:3.
31. Rosice se prokombinovaly až do vápna, Malatovu střelu vytěsnil Bureš na rohový kop.
41. VYUŽITÁ STANDARDKA. Ivo Zbožínek si naskočil na
centrovaný míč a hlavou ještě více zvýraznil náskok.
 50. Pátou branku mohl přidat Michal Pospíšil, ani nadvakrát však
domácího gólmana nepřekonal.
 55. + 58. KOMPLIKACE. Tomáš Bureš zahrál mimo vápno
rukou a musel opustit hřiště. Nerozchytaného Zdeňka Kofroně prostřelil z hranice vápna Martin Živný – 1:4.
61. REPETE. Jen o tři minuty později snížil z podobného místa
Petr Malata již pouze na 2:4.
 66. KONTAKT Z PENALTY. Hosté udělali v krátké době
třetí velkou chybu a Petr Malata se z bílého bodu nemýlil – 3:4.
 85. Možnost vyrovnat odmítl Mičko, Kofroň jeho střelu vyrazil na
roh, který hosté ubránili.
zaznamenal Jiří Možný

če
červené
ervené karty:
Demeter –
90. Demete
55. Bureš

Hirsch

Zelenka
Krejčíř
Mazouch

Zbožínek

V

T

O
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L
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červenou. V závěru navíc při Mičkově šanci skvěle zakročil Kofroň
a po vystřídání Zatloukala za Pospíšila duel skončil. Prostějov tak
zůstal druhý, Rosice dvanácté.
tomto víkendu se 1.SK Prostějov představí opět doma.
A půjde o opravdový vrchol podzimní části třetí ligy. Na Hanou
totiž zavítá dosavadní lídr a držitel
stejného bodového zisku – Fotbal
Třinec. Duel začíná v sobotu od
dvou odpoledne.

Pavlík
Bureš

1.SK Prostějov:

střídání: 57. Kofroň za Bureše, 67.
Svozil za Zelenku, 90. Zatloukal za Pospíšila
trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
IIVO
V ZBOŽÍNEK
EK

1.SK PROSTĚJOV
Prostějovský kapitán se po dlouhém léčení zlomené ruky
vrátil až na duel s Rosicemi a byl to právě on, kdo zařídil vítěznou branku. Krátce před pauzou zvyšoval gólem
do šatny již na 4:0 a vypadalo to na další jasné vítězství,
nakonec z toho bylo velké drama. Domácím se podařilo
během deseti minut vstřelit tři góly, na vyrovnání to ale
bylo málo. Díky první brance pětatřicetiletého stopera si
všechny body odvezli hosté a opět se bodově dotáhli na vedoucí Třinec.

JIŘÍ PECHA – FC Slovan Rosice:
„První poločas jsme prospali, nehráli jsme, co jsme měli. Soupeř nás
přehrál a zaslouženě vedl 4:0. Za druhý poločas jsem mohl hráčům
jen poděkovat. Bylo to ovlivněno červenou kartou, kdy Bureš vyběhl,
zahrál rukou a byl vyloučen. Nám se podařilo dát gól, zatlačili jsme je
a přidali další dva. Zlepšili jsme hru, soupeř na to v deseti hráčích zareagoval špatně. Jen se zatáhl a nechal iniciativu na nás. My jsme toho
využili, vyrovnat se nám už ale nepodařilo. Snažili jsme se náhradního
gólmana okamžitě prověřit, ale další dva góly vychytal. Třetí liga se
velmi zkvalitnila a Znojmo nám nepomáhá tak, jak by farmě mělo.
Hrajeme jen se svými hráči, což je málo.“

FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov:
„První poločas jsme sehráli opravdu velice dobře. Dali čtyři góly, mohli
jsme přidat i další. Kdyby poločas skončil 6:0, nemohl by se nikdo divit.
Hráli
Hr jsme výborně, šli jsme několikrát sami na brankáře, soupeře jsme
nepustili
nepu k ničemu. Za stavu 4:0 jsme to chtěli prostřídat a dát šanci i
dalším hráčům, bohužel se to zkomplikovalo a na ostatní se nedostalo.
Vyloučení
Tomáše Bureše bylo oprávněné, doufám, že nám bude chyVylou
bět jen
je jeden zápas. Domácí do té doby neměli nic, ale posadilo je to na
koně.
koně Hned z trestňáku jsme dostali gól, z vymyšleného trestňáku druhý
a z penalty,
která nebyla, třetí. Třináct kol jsem se k rozhodčím nevyjape
dřoval,
dřova ale úroveň těchto rozhodčích byla bídná. Ale posledních deset
minut
minu jsem byl celkem v klidu. Věděl jsem, že gól nedají, pokud jim
rozhodčí
rozho nepomůže standardkou. Zdeněk Kofroň to měl hrozně těžké.
Šel do
d hry bez rozcvičení a dostal ze tří standardek tři góly. Naštěstí nás
ještě podržel.
Zaslouženě jsme to udržely, ale nervy to byly.“
p

Areál SCM uvidí přímý souboj
o vedoucí příčku dvou favoritů
(dokončení ze strany 17)
(dokon
Také aambicióznímu nováčkovi
MSFL se však v letošní sezóně
nadmíru daří a se ziskem
devětadvaceti bodů je právě za
třineckým rivalem druhý jen
vinou horšího skóre. „Těšíme
se na vzájemnou konfrontaci,
nadcházející duel by měl být
herním vyvrcholením celé
podzimní části. Ovšem rozhodně
nemíníme nijak bláznit a hrnout
se za každou cenu dopředu.
Naopak jsme zvědaví, s čím na
nás vyrukuje soupeř,“ naznačil
Popelka.
Navzdory jeho slovům je ale
dost pravděpodobné, že diváci
uvidí atraktivní mač plný gólů,
snad i krásných. Vždyť oba kolektivy sází na ofenzivní pojetí a
ve třinácti střetnutích nasázely
shodně jednačtyřicet branek, což

dělá úchvatný průměr přes tři trefy
na zápas! „Věřím, že si fanoušci
přijdou na své. Tímto je zveme
do hlediště, neboť lákavější utkání
letos již určitě nebudou mít šanci
zhlédnout,“ zmínil Popelka.
A vlétnou domácí na Severomoravany v plné síle? Velmi
pravděpodobně ne. V Rosicích
vyloučený gólman Tomáš Bureš
by totiž měl dostat trest min málně
na jedno kolo, otazník se vznáší
rovněž nad zraněným stoperem
Tomášem Hunalem (zdravotní
újmu si přivodil během rozcvičení
před včerejším soubojem).
„Aspoň že Ivo Zbožínek i Lukáš
Zelenka už jsou v pořádku stejně
jako všichni ostatní kluci. Do sobotního zápasu dáme v každém
případě maximum a se vší vervou
půjdeme za vítězstvím,“ slíbil
druhý trenér 1.SK Prostějov.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
SPORTOVNÍ

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

POVRCHY

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. října

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

V Konici se vinou počasí nehrálo
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
12. kolo: 1. HFK „B“ - Kozlovice 2:3 (1:0)
Korčián, Pezzotti - Kaďorek, Dohnal J.,
Zezula. Opatovice - Hněvotín nehlášeno.
Oskava - Velké Losiny 2:5 (0:2) Gazdík,
Balcar - Uvízl 3, Šinogl. Kralice - Šternberk
2:1 (2:0) Urbánek,Lehký - Vojtášek. Litovel
- Dolany 0:0. Zlaté Hory - Troubky
odloženo. Želatovice - Ústí 3:2 (1:2)
Chuda, Matušík, Němec - Páleník, Blažek.
Konice „A“ - Určice odloženo.
1. Určice
13 10 3 0 38:1533
2. Oskava
14 9 0 5 35:2327
3. Kozlovice
14 8 2 4 28:2026
4. Šternberk
14 7 2 5 33:2623
5. Konice ‚“A“‘ 13 7 2 4 23:1723
6. 1. HFK ‚“B“‘ 14 6 3 5 30:2021
7. Kralice
14 6 2 6 21:2720
8. Želatovice
14 5 4 5 28:3319
9. Zlaté Hory
13 5 3 5 17:1818
10. Ústí
14 4 5 5 20:2617
11. Velké Losiny 14 4 4 6 31:3316
12. Litovel
14 4 4 6 19:2116
13. Troubky
13 3 4 6 18:2713
14. Hněvotín
13 3 3 7 17:2312
15. Dolany
14 2 4 8 11:2710
16. Opatovice
13 2 3 8 14:27 9
I.A sk. „A“ muži:
12. kolo: Šumvald - Medlov 1:5 (0:2)
Šenk - Novák 3, Schmidt, vlastní. Bludov Loštice odloženo. Mor. Beroun - Leština
1:0 (1:0) Komenda. Jindřichov - Písečná
odloženo. Štíty - Konice „B“ 2:1 (1:1)
Lakomý 2 - nehl.. Štěpánov - Mohelnice
„B“ 1:1 (0:0) Tichý - Krejčí. Jeseník Troubelice 1:4 (1:1) Furik - Horák 3,
Kráčmar Pa..
1. Medlov
12 10 2 0 36:9 32
2. Mor. Beroun 12 7 3 2 38:2424
3. Štíty
12 7 2 3 31:1723
4. Jeseník
12 6 2 4 32:2320
5. Leština
12 6 2 4 22:1920
6. Bludov
11 6 1 4 23:1719
7. Mohelnice ‚“B“‘ 12 5 4 3 25:2319
8. Troubelice 12 5 0 7 26:2515
9. Štěpánov
12 4 2 6 26:2714
10. Šumvald
12 3 3 6 17:3312
11. Konice “B“‘ 12 3 2 7 18:2811
12. Loštice
11 2 3 6 14:22 9
13. Jindřichov
11 2 2 7 19:34 8
14. Písečná
11 1 2 8 11:37 5
I.A sk. „B“ muži:
12. kolo: Slatinice - Bělkovice 3:2
(2:1) Vychodil 3, Kryl - Zeman, Vrána.
Klenovice - Bohuňovice 2:3 (1:1) Šlézr,
Přikryl - Veselský 2, Fryčák A.. Nové Sady
- Hlubočky 1:3 (0:2) Andreev - Henkl,
Nguyen Mich., Stloukal. Plumlov - Náměšť
na Hané 2:3 (1:0) Frýbort st., Daneček Kvapil 2, Heil. Bělotín - Lipník odloženo.
Haná Prostějov - Kojetín 0:6 (0:3) Řezáč
3, Lízal, Bosák, Šafařík. Čechovice - Dub
nad Mor. odloženo.
1. Kojetín
12 11 0 1 40:1233
2. Nové Sady 12 10 1 1 45:9 31
3. Čechovice 11 7 1 3 27:1122
4. Hlubočky
12 6 2 4 23:2320
5. Slatinice
12 5 3 4 17:2418
6. Lipník
11 5 2 4 25:1517
7. Klenovice 12 5 2 5 25:2017
8. Dub nad Mor. 11 4 3 4 22:2215
9. Bohuňovice 12 4 3 5 21:2715
10. Bělkovice
12 4 1 7 18:2113
11. Haná Prostějov12 2 4 6 11:2510
12. Náměšť na Hané12 3 0 9 15:37 9
13. Bělotín
11 1 4 6 11:34 7
14. Plumlov
12 0 4 8 10:30 4

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Konice, Určice/jim – Marně
přicházeli v neděli krátce před
půl třetí odpoledne fotbaloví fanoušci ke konickému sportovnímu areálu. Očekávané derby
krajského přeboru zhatilo počasí a již dopoledne se šéfové
obou mužstev i funkcionáři na
fotbalovém svazu dohodli na
odložení. Kdy však k duelu
pátého s prvním skutečně dojde, to je zatím nezodpovězená
otázka.
„V sobotu hrálo naše béčko ve

Štítech. Když jsme tam přijeli,
byla tráva krásně zelená. Začali
jsme hrát a během dvaceti minut
napadly čtyři centimetry sněhu.
Když jsme dohráli, tak jich bylo
téměř osm. To už nebylo o fotbale. Hlásili nám, že i v Konici padal
sníh, tak jsme zrušili jak dopolední zápas žáků s Jeseníkem, tak
odpolední zápas s Určicemi,“ vysvětlil změnu jednatel konického
klubu Jiří Kučera.
Na odložení se dohodl s předsedou určického Sokola Milanem

Sosíkem a jejich stanovisko posvětil i svaz. Na cestu z Vápenné
se tak nemusel vydat delegát,
doma mohla zůstat i trojice rozhodčích. O nejvhodnější variantě
náhradního termínu Konice ještě
nemá jasno, hodně napoví úterní
schůze klubu. „Můžeme jedině
v úterý, nebo ve středu. Nejlépe
středa, aby kluci měli dva dny
volno mezi zápasy. V pátek určitě
ne, protože v sobotu i neděli hrajeme,“ upozornil Kučera.
pokračování na straně 27

Kralice přivedla k bodům málo vídaná branka gólmana I.A třída: Ani výhoda domácího prostředí k bodům nevedla, Čechovice nehrály
Kralice na Hané/jim – Pro
takové okamžiky stojí za to
chodit na fotbal. Hned v sedmé
minutě duelu se Šternberkem
se kralickému gólmanovi Tomáši Urbánkovi vydařil daleký výkop tak náramně, že míč
po dopadu na hranici vápna
přeskočil hostujícího gólmana a rozvlnil síť. Vzácný moment přinesl domácím vedení
1:0 a výrazně přispěl ke třem
bodům. Díky nim se Kralice
posunují do lepší poloviny tabulky.
„Bylo to hodně těžké, obzvláště
terénem, ale ubojovali jsme to.
Rozhodl to první poločas, kdy
hřiště ještě nebylo tolik nasáklé
a zaplněné vodou. Dalo se ještě
trochu kombinovat a navíc nám
pomohl kuriózní první gól. Chtěli jsme se pohybovat ve střední

části tabulky a momentálně to
plníme,“ radoval se po uhlídání
tří bodů kralický trenér Petr Gottwald.
Kraličtí vstupovali do utkání s vědomím, že poslední tři zápasy na
domácím trávníku pro ně znamenaly maximální zisk devíti bodů. A
vstříc pokračování úspěšné bilance
se vydali od prvních minut. Po
výše zmíněné kuriózní brance se o
nedlouho později radovali podruhé. To když Jaroslav Lehký získal
napadáním stopera balon a sólo
zakončil úspěšnou střelou podél
gólmana – 2:0. Tímto výsledkem
skončil i celý první poločas. Hosté
přijeli vlivem potíží až dvacet minut
před výkopem a neukázali to, co v
Určicích či Konici.
„Chtěli jsme produkovat nátlakovou hru, protože na tom hřišti se
nedalo moc kombinovat. Napadali

jsme je, doráželi. Tím jsme si vytvořili i druhou branku, která zápas
teoreticky rozhodla. Z první branky
bych gólmana nevinil. Terén byl tak
těžký, že nemohl odhadnout, jestli
to sklouzne, nebo ne,“ vyjádřil se k
úvodní polovině Gottwald.
Celý zápas bez ustání pršelo a na
kvalitě hrací plochy to bylo stále
více znát. I proto se po přestávce oba
týmy uchylovaly k co nejúspornější
hře a vysokým míčům. „Obránci
měli za úkol z jedničky posílat míče
zpět dopředu a tam jsme je měli
opět sbírat. Pokud bychom je ztratili, tak hned napadat. Další šance se
naskýtaly, ale na hřišti se dělaly kaluže a míč se v nich někdy zastavil,“
přibližoval následný průběh.
Hned po dvou minutách hry se domácí dopustili chyby a inkasováním
přivodili zápletku. Poté si však již
dávali pozor a vyrovnání nepřipus-

tili. „Znovu jsme se zkonsolidovali
a drželi vítězný stav. Nepustili jsme
je již do žádné šance ani náznaku a
výsledek jsme si pohlídali,“ ocenil
fungující defenzivu.
Kaňkou střetnutí tak z domácího
pohledu byla jen závěrečná potyčka
mezi diváky. „Fanoušci Šternberku
to nezvládli. Byl bych rád, kdyby
si to vedení jejich klubu lépe pohlídalo a už se to neopakovalo. Je to
zbytečné, škodí to fotbalu i jejich
jménu. Mají dost kvalitní kádr, aby
se umístili do pátého místa,“ sdělil
k negativnímu momentu domácí
kouč.
Podle rozpisu mají jeho hráči před
sebou ještě tři utkání včetně domácí
předehrávky 17. kola s Oskavou.
Gottwald si ale přeje, aby k ní při
pohledu na současný stav trávníků
již nedošlo a minimálně závěrečné
kolo vedení soutěže se přesune až

2:1

FC Kralice na Hané
FK Šternberk

(2:0)

Branky Kralic: 7. Urbánek, 22. Lehký
Rozhodčí: Kašpar – Kopecký, Juřátek

Sestava Kralic
Urbánek – Vitásek, Martinka, Neoral, Chvojka – Valtr, Kocourek,
Vybíhal (78. Petržela), Dočkal, Petrásek (62. Cibulka) – Lehký (90.
Jano). Trenér: Petr Gottwald.

na jaro. „To už nemá s fotbalem nic
společného a hrozí zranění. Snad
to bude zrušené, nic nenasvědčuje
tomu, že 17. listopadu budou hřiště
v regulích. Počasí je nevyzpytatelné, ale nedoporučoval bych, aby se
na takovém terénu hrálo,“ přeje si.
Nyní na Kralické čeká výjezd do
Velkých Losin k závěrečnému

utkání první poloviny sezony. „Musíme získat ještě nějaké bodíky.
Jaro bude těžké a všechny mančafty nebudou chtít spadnout.
Udělají maximum, aby se posunuli na nesestupové pozice,“
přeje si neodjíždět ze Šumperska
s prázdnou. Duel začíná v neděli
již o půl druhé.

Malé prostějovské derby vyznělo zcela jednoznačně
1:6

TJ Haná Prostějov „B“
1.SK Prostějov „B“

(1:2)

Domácí Haná „B“ se sice
ujala vedení, roli favorita ale potvrdil
první tým II. třídy 1.SK „B“

papírově domácí Hané Prostějov
„B“ víc než úvodní branku a nasázeli jí stejně jako Otaslavicím
Sestava Hané „B“:
šest kousků.
Úvod utkání byl trochu nečekaný.
Hlávka – Jančiar, Rek, Ondráček, Studený – Masný, Bartoš, Vybíhal (80. Ociepka), Kolkop (65. Křížek), Novák (75. Gábor) – Z.
„Benfica“ naznačila, kdo je hostitel,
Lošťák. Trenér: Pavel Ociepka
a po centru z levé strany ji do vedení
poslal osamocený Zbyněk Lošťák
Sestava 1.SK „B“:
– 1:0. Hostům se ale o nedlouho
Zelinka – Kvapil, Lakomý, Olejník, Sedláček – Ovčáček, Pořízpozději podařilo vyrovnat a ještě do
ka, Gryglák, Komárek (67. Martínek) – Zelina, Ballek.
přestávky také otočit.
Trenér: David Mezuliánek.
Po pauze pak přišly další šance a s
nimi i nárůst skóre. Stejně jako před
týdnem se trefili Kvapil s Pořízkou,
Prostějov/jim – Navlas stejně „B“. V prakticky domácích hned dvakrát si v pozici útočníka
jako před týdnem si o víkendu podmínkách na umělé trávě za věděl rady Zelina. Ve finále z toho
vedli fotbalisté 1.SK Prostějov místním nádražím nedovolili bylo šest branek.
Branky: Z. Lošťák – Zelina 2, Kvapil, Lakomý, Gryglák, Pořízka. Rozhodčí: Krátký – Kopecký, Novák

Na umělé trávě se hostům dařila
kombinace po zemi, i proto kouč
David Mezuliánek uvažuje, že nedělní duel se Smržicemi odehraje
místo na hřišti v Olympijské ulici
právě na umělé trávě vedle hlavního prostějovského fotbalového
trávníku. To Hanou „B“ čeká duel
přesně o den dříve. V sobotu od půl
druhé se objeví na držovické hrací
ploše.

NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT
I V PRÁCI
www.vecernikpv.cz

Prostějovsko/jp - Doslova zimní, dvanácté kolo
I. A třídy přineslo výsledkové zklamání všem zástupcům našeho regionu. Pět utkání, z toho hned
čtyři v domácím prostředí, nepřineslo ani jednomu
z týmů bodový zisk. Půltucet branek ve vlastní síti
si ze zápasu s Kojetínem připsala Haná, Plumlov a
Klenovice přišly o body v samotném závěru utkání, pouze Čechovice nepřidaly svůj bodový příděl
z důvodu neodehrání zápasu pro nezpůsobilý terén. Ve skupině B na výhru nedosáhlo ani konické
„Béčko“, které padlo na hřišti soupeře.

TJ Sokol Čechovice
Sokol Dub nad Moravou
- nehráno Zápas byl odložen pro nezpůsobilý terén. Mužstva se vzájemně
dohodla na náhradním termínu, který je v závislosti na počasí 25. listopadu 2012. Hřiště
bude později upřesněno, nabízí
se umělý povrch v Holici či na
Sigmě Olomouc.

0:6
(0:3)

Branky: 4., 64. a 72. Řezáč, 25. Lízal, 31. Bosák, 70. Šafařík.
Rozhodčí: Samek - Malaník, Šťastný. Hráno bez žlutých karet.
Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Lošťák - Vyskočil, Šindler, Martin Kolář, Chum - Strouhal, Krupička, Zbožínek (73. Mašík), Varga - Světlík, Zatloukal (56.Kolkop). Trenér: Daniel Kolář.

Prostějo /ol pk - Tak to byla
b la kláklá
Prostějov/ol,
da! Ve dvanáctém kole skupiny
„B“ I.A třídy Olomouckého KFS
nastoupili fotbalisté prostějovského klubu TJ Haná na umělé trávě
SCM za místním nádražím proti
TJ Slavoj Kojetín, který se drží
na druhém místě, těsně za vedoucími Novými Sady. Střetnutí
I.B sk. „A“ muži:
12. kolo: Pivín - Mostkovice 2:2 (2:1) se odehrálo v poměrně silném
Nakládal, Bartoník - Vojtíšek M. 2. lijáku, a tudíž i za minimálního
Kostelec - Jesenec 0:0. Nezamyslice zájmu nejskalnějších příznivců.
- Beňov 1:2 (02) nehl.. Tovačov
- Vrchoslavice odloženo. Lipová I.B sk. „B“ muži:
Všechovice odloženo. Hor. Moštěnice
- Býškovice 2:0 (1:0) Fabián, 12. kolo: Velký Týnec - Doloplazy 1:3 (1:1) Lutín Prachniar. Hranice „B“ - Radslavice Brodek u Př. odloženo. Maletín - Slavonín 2:2 (1:2)
Červenka - Černovír 2:2 (1:0) Haňovice - Drahlov
3:1 (0:1) Ferenc 3 - Zich.
6:1 (4:2) Protivanov - Chválkovice odloženo. Velká
1. Beňov
12 10 1 1 43:1231 Bystřice - Kožušany 1:2 (1:1)
2. Hranice ‚“B“‘ 12 7 2 3 29:2023 1. Maletín
12 7 3 2 35:22 24
3. Vrchoslavice 11 7 1 3 28:1722 2. Chválkovice 11 5 6 0 29:11 21
4. Tovačov
11 6 2 3 25:1820 3. Červenka
12 6 3 3 32:23 21
5. Lipová
11 6 2 3 28:2320 4. Slavonín
12 5 5 2 28:20 20
6. Hor. Moštěnice 12 6 2 4 23:2220 5. Velký Týnec 12 6 2 4 20:18 20
12 6 0 6 18:29 18
7. Kostelec
12 6 1 5 28:2619 6. Kožušany
12 4 5 3 23:19 17
8. Nezamyslice 12 6 1 5 20:2219 7. Černovír
12 4 4 4 27:30 16
9. Všechovice 11 5 1 5 23:2116 8. Doloplazy
10. Jesenec
12 3 4 5 19:2413 9. Velká Bystřice 12 4 2 6 19:22 14
12 4 1 7 22:23 13
11. Radslavice 12 3 1 8 16:2610 10. Haňovice
11. Lutín
11 3 3 5 13:19 12
12. Pivín
12 2 3 7 15:33 9 12. Protivanov
11 3 2 6 21:23 11
13. Mostkovice 12 2 2 8 16:29 8 13. Brodek u Př. 11 3 2 6 20:25 11
14. Býškovice
12 1 1 10 14:34 4 14. Drahlov
12 2 2 8 21:44 8

Ti
ůstali doma
šak nem
Ti, co zůstali
doma, však
nemuseli litovat. Domácí borci totiž na
svého soka absolutně nestačili a
náhradní gólman Lošťák lovil ze
sítě jeden míč za druhým. Nakonec jich vytáhl hned plných šest...
A jelikož Haná neskórovala ani
jednou, zpíval jejím hráčům nefalšovaný tenisový „kanár“!
Hosté se do první šance dostali už
ve 4.minutě a hned se měnilo skóre.
Řezáč vypálil na brankáře Lošťáka,

který
k jeho střelu sice vyrazil, ale na
dorážku stejného borce byl krátký
- 0:1. Haná odpověděla šancí ve
13.minutě, avšak Strouhalovu střelu z úhlu pozorný gólman Gajdoš
vyrazil.
Na podmáčeném hřišti za
v
velkého
chladu byly přihrávky z
v
obou stran dlouhé a nenacházely
adresáta. Přesto to byli hosté, kterým
terén a užší rozměry hřiště
r
více
v vyhovovaly. Ve 25.minutě šli
Lízalem
do dvougólového vedení
L
- 0:2. Pohybliví hosté, hrající nadále
v pohodě, přidali po půlhodině hry i
třetí úspěch. Bosák obešel obránce
a střelou k tyči vykouzlil na světelné
tabuli trojku – 0:3. Domácí hráči se
do gólové šance dostali v 36. minutě, když trestný kop zahrávaný
Zbožínkem prošel až k volnému
Vargovi, který ze dvou metrů zbrkle
minul Gajdošovu branku.
I ve druhém poločase mohli Hanáci
snížit z postupného útoku, ale střela

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Krajský přebor starší dorost

Krajský přebor mladší dorost

12. kolo: Mohelnice - Černovír 5:0 (3:0),
1.FC Vikt. Přerov - Velký Týnec 5:1 (2:0),
Šternberk - Čechovice 7:4 (4:2), Nemilany Konice 5:3 (3 :2)

10. kolo: Nemilany - Konice 4:0 (3:0)
Šaradín, Slíž, Pelant, Pavelka - Nedopil.
Mohelnice - Černovír 5:0 (3:0) Ryba D. 3,
Urbášek, Srdýnko. 1.FC Vikt. Přerov - Velký Týnec 1:0 (1:0) Koutný.

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12

10
7
6
6
6
3
3
2

0
1
1
1
1
3
1
2

2
4
5
5
5
6
8
8

43:16 30
36:16 22
32:25 19
29:22 19
23:3019
28:47 12
25:4110
19:38 8

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

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

10
10
10
10
11
10
11

8
8
6
4
3
2
0

2
1
4
1
1
0
1

0
1
0
5
7
8
10

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

rychlonohého Vargy v 52.minutě
šla do vyběhnuvšího brankáře hostí. Ti nadále předváděli svou kombinační hru a v 64. minutě přibyl
čtvrtý gól. Lízal unikl po pravém
křídle, poslal přihrávku k zadní
tyči a Řezáč skluzem zaznamenal
další úspěch - 0:4. Domácí však
šli za vstřelením gólu stále a v 67.
minutě byl k tomu blízko Kolkop,
ale Gajdoš jeho střelu vyrazil na
roh. V 70. minutě Prostějovští zbytečně otáleli s odkopem, Šafařík se
opřel do míče, jeho střela proletěla
mezi obránci a skončila v síti - 0:5!
To však ještě nebyl konec a domácí
museli vypít kalich hořkosti až do
dna. Hostující Řezáč se v 72. minutě po brejku dostal ke střele a svým
hattrickem uzavřel na hrozivých
0:6! A jelikož Haná Prostějov už se
v závěru na nic nezmohla a Kojetín
byl s výsledkem spokojen, utkání se
pouze dohrávalo.

36:1026
56:7 25
31:11 22
18:23 13
18:29 10
10:49 6
9:49 1

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

9
9
7
7
7
6
6
5
5
4
3
2
1
0

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

1
3
1
3
3
5
5
3
6
8
8
7
7
11

54:23 29
64:32 27
56:25 25
42:24 23
26:17 22
34:33 19
30:35 19
43:2918
46:42 16
22:45 12
29:54 10
26:49 8
29:55 7
8:46 0

Sokol Klenovice na Hané
Sokol Bohuňovice
2:3 (1:1)

opět dotahovat, což se nám také
podařilo. Po hrubé chybě se však
hosté dokázali ještě jednou prosadit, a tak vytěžili z minima maxiBranky Klenovic: 24. Šlézar, 78. mum.“
Přikryl
Sokol Štíty
Rozhodčí: Zavřel – Oulehla, SigSokol Konice „B“
mund
2:1 (1:1)
Sestava Klenovic: Špalek – Cetkovský (25. Slaměnec), Rušil, Branka Konice „B“: Rus z peLiška, Chytil – Hladík (80. Laník), nalty
Rozehnal, Všianský, Šlézar – La- Rozhodčí: Kreif – Šebesta, Ondrouch.
bonek, Přikryl.
Sestava Konice „B“: Mühlhauser
Trenér: Milan Nekuda.
– R. Studený, Rus, Burget, F. Drešr
– M. Drešr, Schwarz, Kořenovský,
Hodnocení trenéra Sokola
Malínek – Schön, Antl (20. DvoKlenovic Milana Nekudy:
„Hrálo se na velice těžkém terénu řák). Trenér: Roman Jedlička.
za hustého deště. Byli jsme aktivnějším týmem, v zakončení nám Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
však chyběl větší důraz. Hosté
dokázali z ojedinělé situace vstřelit „Vyrazili jsme za deště, přijeli
branku, nám se ještě do poločasu jsme tam za deště, utkání začalo
podařilo srovnat. V druhé půli byl za sněžení. Půl poločasu se hrálo
scénář podobný té první, byli jsme na zmrzlé trávě, pak na zmrzlém
aktivnější, bohužel jsme museli sněhu, na konci na sněhovém

poli. Terén na hranici regulérnosti, celá plocha bílá, nebyly vidět
žádné čáry, hrálo se bílým balonem. Když už jsme tam byli, tak
jsme to dohráli, ale s fotbalem to
nemělo nic společného. Každý to
chtěl rychle dohrát. Hned v páté
minutě jsme dostali branku, vyrovnali jsme z penalty, ale dostali jsme
gól v 86. minutě. Říkali jsme si,
že bychom bod mohli odvézt, domácí ale tlak stupňovali a využili
ho. Bylo nás málo a kdybychom
věděli, že áčko hrát nebude, vzali
bychom jiné hráče. Převezli jsme
tři dorostence z druhého utkání,
ze základu mi chyběl Laďa Bílý,
Michal Jurník i Tomáš Křeček.
Otázkou je, kdo přijde v týdnu,
protože to bylo na hranici extrému
a někteří hráči měli po utkání mrazem modré nohy. Funkcionáři by
se nad tím měli zamyslet dopředu.
Když vím, že prší a má začít padat
sníh, zda má smysl v takových
nadmořských výškách hrát.“

III. třída
12.kolo: Dobromilice - Zdětín B 1:0 (1:0),
Pavlovice - Vícov 2:2, Horní Štěpánov Němčice – nehráno, Tištín-Bedihošť 2:1,
Nezamyslice B-Ivaň 8:1, Brodek u KonicePtení – nehráno, Vrahovice B-Mostkovice B
2:2, Pivín B-Kostelec B – nehráno,
2. Dobromilice 14 9 3 2 37:20 30
3. Nezamyslice B 14 9 2 3 41:17 29
4. Bedihošť
14 9 1 4 35:21 28
5. Pavlovice 14 8 4 2 27:14 28
6. Horní Štěpánov13 8 1 4 34:16 25
7. Tištín
14 7 3 4 39:20 24
8. Ptení
13 5 4 4 28:25 19
9. Vrahovice B 14 5 3 6 33:40 18
10. Zdětín B
14 5 1 8 24:22 16
11. Vícov
14 4 3 7 17:28 15
12. Mostkovice B 14 4 2 8 23:34 14
13. Brodek u Konice13 3 3 7 24:38 12
14. Pivín B
13 3 2 8 24:50 11
i soupeř. Předehrávky by se 15. Kostelec B 13 3 0 10 16:31 9
již měly zrušit a odehrát je až 16. Ivaň
14 1 0 13 9:71 3
za lepšího počasí. Pouze hrozí Kanonýři: 21 - Bosák David (Němčice), 13 zranění a zničení hřiště.“
Musil Martin (Bedihošť), 10 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice),
TJ Sokol Protivanov
SK Chválkovice
IV. třída
odloženo
12.kolo: Čechy pod Kosířem-Doloplazy
5:1, Protivanov B-Brodek u PV B 5:0 (3:0),
Komentář trenéra Protivanova Jesenec B-Hrubčice - nehráno, Otaslavice
Libora Bílka:
B-Tvorovice 5:3, Kladky-Malé Hradisko –
„Napadlo do tří centimetrů nehráno, Želeč-Plumlov 3:1, Přemyslovice
sněhu a celé hřiště je podmá- B-Skalka 2011 0:9.
čené. Volali jsme na kraj a od1. Skalka 2011 14 13 0 1 77:14 39
ložili jsme to. Hřiště by bylo
2. Plumlov
13 10 2 1 53:21 32
neregulérní. První poločas by
3. Protivanov B 13 8 3 2 44:14 27
se třeba vydařil, pak by z toho
bylo oraniště. Zničíme si hřiš- 4. Biskupice 13 6 3 4 38:24 21
tě a co potom? Komise bude 5. Doloplazy 13 7 0 6 35:37 21
zasedat ve čtvrtek a rozhodne 6. Čechy p. K. 13 6 2 5 42:35 20
o náhradním termínu. Myslím 7. Tvorovice 13 6 2 5 31:32 20
si, že se bude hrát až na jaře. 8. Jesenec B 12 5 4 3 21:18 19
My jsme nejvyšší bod okresu, 9. Otaslavice B 13 5 2 6 31:35 17
12 4 2 6 30:38 14
Drahanská vrchovina, 735 me- 10. Kladky
trů nad mořem. Tady už jsou 11. Přemyslovice B13 4 2 7 11:32 14
hory (smích). Toto měl být náš 12. Malé Hradisko 12 3 1 8 19:35 10
13 2 2 9 20:52 8
poslední zápas doma, teď už 13. Želeč
14. Hrubčice
12 1 3 8 20:44 6
jedeme jen ven.“
15. Brodek u PV B 13 2 0 11 15:56 6
Kanonýři: 15 - Kučera Jakub (Plumlov), 13
- Křeček David (Kladky), 11 - Spisar Ondřej
(Skalka 2011), branky:.

I.B třída: Derby dopadla smírně, trojice týmů nehrála

PAVEL OCIEPKA – TJ Haná Prostějov „B“:
„Dostali jsme se do vedení a do pětašedesáté minuty jsme se celkem
drželi. Byli jsme důstojným protivníkem, byť soupeř byl lepší a měl nějaké šance. Zápas se zlomil po třetí brance, mohla v tom hrát roli fyzička. Máme méně trénovaný a starší tým, ale nechci se na to vymlouvat.
Soupeř vyhrál zaslouženě, je to pro nás ale až trochu krutý výsledek.
Eskáčko mělo více vyloženějších šancí než my, ale i my jsme mohli
dát druhou branku. S trochou štěstí jsme mohli uhrát lepší výsledek.“

DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov „B“:
„Vyšlo nám to tak, jak jsem si přál. Hráči byli nahecovaní, chtěli vyhrát a potvrdit, že nám to poslední dobou jde. To se povedlo. Nevydařil se sice nám začátek, dostali jsme hned ve čtvrté minutě gól. Naštěstí se nám podařilo brzy vyrovnat a dali jsme ještě druhou branku. Do
poločasu jsme již další čtyři šance nevyužili, ale druhý poločas jsme
ovládli. Domácí se snažili, ale přehrávali jsme je po všech stránkách.
Klukům musím poděkovat, podali fakt dobrý výkon.“

Prostějovsko/jim – Sobotní deštivé a místy i sněhové počasí si vybralo svou daň i v I.B třídě.
Kvůli silně podmáčenému terénu se nehrálo v
Lipové, Protivanově ani Tovačově, kam měly
namířeno Vrchoslavice. Náhradní termín zatím
zná jen tým Romana Šmída, o zbylých se teprve
rozhodne. Do bojů o body tak zasáhla jen pětice
regionálních celků, ani jeden se výhry nedočkal.
Nezamyslice prohrály s vedoucím Beňovem
a Kostelec s Jesencem stejně jako Pivín s
Mostkovicemi si body podělily.

TJ Sokol Pivín
TJ Sokol Mostkovice
2:2 (2:1)
Branky: vlastní, Bartoník – M.
Vojtíšek 2. Rozhodčí: Koláček –
Baďura, Krutovský. Sestava Pivína: Dostál – R. Švéda, Nakládal,
Novák, Nesvadbík – Bartoník (73.
P. Zbožínek ml., Fialka, V. Švéda,
Šišma (87. Prášil) – Sedlák, Tydlačka. Trenér: Pavel Zbožínek starší.
Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, R. Karafiát (46. Kroupa), Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, O. ZapleA aby nebylo v hostující šatně ra- lídrem grupy stal Slavoj Kojetín! tal, Musil (80. Kapounek) – Hanák,
dosti málo, zdvojnásobila ji zpráva Haná bude mít příležitost k nápra- M. Vojtíšek – Chmelař. Trenér: Jiří
o prohře Nových Sadů doma s vě v sobotu na trávníku Dubu nad Kamenov.
Hlubočkami, načež se tak novým Moravou.
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„V domácím prostředí je to pro
nás ztráta. Chvilku jsme mysleli na
víc. Na takto kluzkém terénu ale
můžeme být rádi, že jsme zápas
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
přežili bez většího zranění. V první
půli jsme po Bartoníkově brance
„Soupeř byl určitě lepší než my a zaslouženě zvítězil, ale takový návedli 2:0, ale soupeř měl míč častěji
řez jsme si snad ani nezasloužili... V poli byla hra celkem vyrovnaná,
na noze a snížil. Měli jsme i další
ale obrovský rozdíl byl ve hře před oběma brankami. My jsme nebyli
šance, ale Tydlačka je neproměnil.
schopni vstřelit branku ani z nejvyloženějších šancí, zato soupeř své
Ve druhém poločasu hosté chtěli
šance proměňoval bravurně. Nedá se nic dělat, musíme se z této pozvrátit výsledek a hned z trestného
rážky rychle oklepat.“
kopu srovnali. Zatlačili nás, ale opět
jsme měli nebezpečné brejky. Ty ale
Roman MATĚJKA - TJ Slavoj Kojetín:
končily buď u vápna, nebo nepřesným zakončením. V závěru nám
„Vycházelo nám úplně všechno. Přestože pršelo a počasí bylo chladdocházely síly a hosté měli územní
né, hráli jsme na dobrém terénu. Umělá tráva dala příležitost k tomu,
převahu. Na takovém těžkém teréabychom praktikovali svoji hru. Myslím, že jsme měli hru ve své
nu nakonec bereme. Nikdy nevíte,
moci a vyhráli naprosto zaslouženě.“
jak to dopadne. Bylo to dramatické

DEBAKL!Prostějovské
Hané zazpíval „kanár“
Kojetín nadělil domácím plný půltucet branek...
TJ Haná Prostějov
TJ Slavoj Kojetín

Sokol Oresvo Plumlov
SK Náměšť na Hané
2:3 (1:0)
Branky Plumlova: 24. Frýbort st.,
80. Daněček
Rozhodčí: Reich - Januš, Kubíček
Sestava Plumlova: Piták - Vrána,
Kutný, Hladký, Kiška J. – Plajner,
Ševcůj, Bureš - Křupka, Frýbort st,
Frýbort ml. (65. Daněček).
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Sokola
Plumlov Jana Peška:
„ Bohužel jsme dokázali v domácím prostředí za sebou promarnit
vedení, což pro nás v tomto zápase znamená obrovskou ztrátu.
Místo dotáhnutí se na soupeře
před námi jsme se propadli ještě
hlouběji. Do první vstřelené branky jsme byli lepším týmem, naše
vedení jsme stačili do poločasu
udržet. Do druhé půle došlo k přeskládání složení na 4 -4 – 2, nedokázali jsme však kloudně nahrát,
soupeř nás přehrával hlavně důrazem, až zápas otočil. V 80. min
zásluhou Daněčka bylo srovnáno,
zápas spěl k remíze, bohužel v posledních vteřinách jsme propadli
při rohu, výsledkem byla vítězná
trefa soupeře. V současné chvíli
by nám nejvíce pomohlo, kdyby
se nehrály plánované předehrávky, nacházíme se ve velké krizi a
jedině zimní přestávka nás může
dát zase do kupy.“

Přebor OFS Prostějov II.třída
12.kolo: Čechovice “B” - Zdětín – nehráno,
Vyšovice - Určice B 2:4 (0:2), Bilík, Škop
- Halouzka 2, Javořík, Vodák, OtaslaviceDržovice 2:1 (2:1), Kaláb, Vlachynský Hrazdíra, Haná Prostějov B-1.SK Prostějov
B 1:6 (1:2), Lošťák - Zelina 2, Gryglák,
Kvapil, Pořízka, lakomý, Smržice-Kralice B
1:0 (1:0), Filgas, Brodek u PV - Olšany –
nehráno, Vrahovice - Otinoves – nehráno,
Přemyslovice “A”-Hvozd 0:3 (0:0), branky:
- Bílý, Poles, Poles.
1. 1.SK Prostějov B1412 1 1 52:13 37
2. Hvozd
14 9 1 4 44:30 28
3. Smržice
14 8 3 3 34:18 27
4. Čechovice “B” 13 8 2 3 27:13 26
5. Určice B
14 8 0 6 27:34 24
6. Otaslavice 14 6 5 3 31:28 23
7. Vrahovice 13 6 2 5 29:22 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”14 3 4 7 25:32 13
13. Haná Prostějov B142 3 9 18:36 9
14. Držovice
14 2 3 9 22:43 9
15. Kralice B
13 2 2 9 14:32 8
16. Vyšovice
13 1 3 9 13:36 6
Kanonýři: 16 - Zapletal Petr (Otinoves), 11
- Poles Zbyněk (Hvozd), 10 - Halouzka Petr
(Určice B)

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

12. kolo: 1.SK Prostějov - SK Líšeň 2:4, Kroměříž - FC
Hlučín 2:2 (1:1), Hodonín - Vyškov 3:0 (1:0), Fotbal
Třinec - Sigma Olomouc 1:2 (0:0), MSK Břeclav - HFK
Třebíč odloženo, 1.SC Znojmo - MFK Karviná 1:2 (0:1),
HFK Olomouc - Vítkovice 1919 výsledek
1. MFK OKD Karviná 12 11 0 1 37:13 33
2. MFK Frýdek-Místek 12 10 0 2 28:13 30
3. SK Sigma Olomouc 12 9 2 1 42:9 29
4. SK Líšeň
13 7 0 6 24:23 21
5. 1.SC Znojmo
12 5 4 3 23:23 19
6. SK Slavia Kroměříž 12 6 1 5 20:20 19
7. RSM Hodonín
12 5 3 4 17:18 18
8. MFK Vyškov
13 4 4 5 18:20 16
9. 1.HFK Olomouc 11 3 3 5 12:25 12
10. FC Hlučín
12 2 5 5 18:24 11
11. FK Fotbal Třinec 12 2 4 6 10:15 10
12. 1.SK Prostějov 12 3 1 8 19:30 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

12. kolo: Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 1:0
(1:0), Fotbal Třinec - SFC Opava 1:1 (1:0), Vysočina
Jihlava - Fastav Zlín 0:2 (0:0), MFK Karviná Kroměříž 3:0, Frýdek-Místek - Baník Ostrava 1:5
(1:4), MSK Břeclav - Hodonín 1:1 (1:1), Vyškov - HFK
Olomouc 1:2 (0:0), 1.FC Slovácko - 1.SC Znojmo 7:1
(5:1), 1.SK Prostějov - FC Hlučín 0:4 (0:2)
1. FC Baník Ostrava15 12 1 2 68:16 37
2. FC Vysočina Jihlava1612 1 3 48:17 37
3. SK Sigma Olomouc1512 0 3 50:11 36
4. 1.FC Slovácko 14 11 2 1 84:10 35
5. FC Zbrojovka Brno16 10 3 3 48:20 33
6. MFK OKD Karviná15 10 2 3 39:22 32
7. FC Fastav Zlín 14 8 2 4 58:24 26
8. Slezský FC Opava15 7 3 5 36:31 24
9. 1.SC Znojmo 15 7 2 6 44:50 23
10. SK Slavia Kroměříž15 5 3 7 22:47 18
11. RSM Hodonín 15 4 4 7 22:39 16

12. 1.HFK Olomouc 15 4
13. FC Hlučín
15 4
14. MFK Frýdek-Místek15 4
15. FK Fotbal Třinec 15 2
16. MSK Břeclav 15 2
17. 1.SK Prostějov 15 2
18. MFK Vyškov
15 1

4
2
1
2
2
1
1

7
9
10
11
11
12
13

utkání, šance se střídaly a mohlo to
skončit všelijak.“
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Považují to za ztrátu dvou bodů.
Od začátku jsme byli lepším týmem, ale terén byl hrozný. Domácí
byli herně trochu horší, takže jim
to asi tak nevadilo. Přehrávali jsme
je v obou poločasech, ale nejprve
jsme si hlavičkou dali vlastního
góla, vzápětí ze standardky na 2:0.
O minutu později jsme snížili a ve
druhém poločasu jsme po další
standardce z pětatřiceti metrů vymetli šibenici. Krásný gól. Šancí
ale bylo mnohem víc. Protože však
v každém zápase musíme, svazuje
nás nervozita a koncovka není tak
chladnokrevná. Po hlavičkách do
břevna ještě gólman konečky prstů
vyráží míč z brány, pak několikrát
nastřelíme brankáře, nebo netrefíme bránu. Bod ale budeme muset
vzít. Věřím tomu, že utržená zranění jsou jen drobnější. Na Pavla
Musila to byl hrozný zákrok, snad
to ale bude v pořádku a za týden se
to dá dohromady. Doufejme, že se
vrátí i Venca Dadák a proti Horním
Moštěnicím budeme kompletní.“

FC Kostelec na Hané
SK Jesenec
0:0
Rozhodčí: Kadaník – K. Pospíšil,
Vachutka. Sestava Kostelce na
Hané: Drčka – Synek (75. Chytil),

21:50 16
19:41 14
22:41 13
15:49 8
17:54 8
14:67 7
9:47 4

Okresní přebor mladších
žáků
12.kolo: Čechovice - Klenovice 14:1, Otaslavice Bedihošť – nehráno, Brodek u PV - 1.SK Prostějov 1:6,
Brodek u Konice - Nezamyslice 2:9 (1:5), Pivín - Olšany
– nehráno, Plumlov - Haná Prostějov – nehráno,
Kralice-Přemyslovice – nehráno.
1. Čechovice
12 11 0 1 80:14 33
2. 1.SK Prostějov 13 10 2 1 94:25 32
3. Olšany
11 9 1 1 75:24 28
4. Pivín
11 7 1 3 50:31 22
5. Nezamyslice 12 6 3 3 62:58 21

Walter, Gréza, Merta – Vyhlídal,
Baláš, T. Menšík, Vařeka – Hon,
Maška (55. Grepl). Trenér: Petr
Walter. Sestava Jesence: Kýr –
Václavek, Takáč, Klicpera, Horák
– Burget, D. Čížek, Burian, Tyl (77.
Zajíček) – P. Tichý, J. Tichý. Trenér: Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Bylo to hlavně o bojovnosti.
Měli jsme ale díky Maškovi
dvě tisíciprocentní šance, které jsme nedali. Jednu v první a
jednu ve druhé půlce. Oni ale
také měli něco, takže remíza je
spravedlivá. Terén byl hrozně
těžký, ale i na to, jak vypadal,
tak se hrál celkem pěkný fotbal.
Bylo to oboustranně bojovné,
ale bez zákeřností, oba mančafty
se respektovali a odehrálo se to
slušně. Myslím si, že mohou být
spokojeni i hosté.“
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Spravedlivá remíza, oba jsme si
vytvořili dvě šance. První poločas jsme hráli trošku víc my, to
stejné se povedlo domácím ve
druhé půli. Na takto těžkém terénu se hrál velice pěkný fotbal,
mám z toho dobrý pocit. Měli na
tom zásluhu i rozhodčí. Hlavní
nepouštěl žádné tvrdé zákroky
a nevymklo se mu to kontrole.
Škoda jen pro diváky, že jsme
nehráli na pěkném hřišti a nepřálo nám počasí. I tak se jim podle
ohlasů zápas líbil. Pro nás je
každý bod zlatý a teď máme důležité trojutkání doma. Chceme
porazit Pivín, abychom dobře
uzavřeli první polovinu sezony
a dotáhli se na střed tabulky. Pak
nás čekají Mostkovice a Horní
Moštěnice. Když z toho získáme
devět bodů, budu šťastný člověk.
Chceme našim divákům konečně předvést, že fotbal umíme
hrát. Byl bych rád, kdyby přišli a
povzbudili nás, potřebujeme
každý hlas.“

6. Přemyslovice 11 6 2 3 50:35 20
7. Haná Prostějov 11 6 2 3 41:33 20
8. Kralice
11 4 0 7 24:41 12
9. Otaslavice
11 4 0 7 24:57 12
10. Brodek u PV 12 3 1 8 17:42 10
11. Klenovice
12 2 2 8 37:61 8
12. Plumlov
10 2 1 7 16:30 7
13. Bedihošť
10 1 1 8 28:73 4
14. Brodek u Konice 13 1 0 12 10:84 3
Kanonýři: 25 - Ježek Jan (Pivín), 24 - Soldán Radek
(Nezamyslice), 17 - Čureja Dominik (Přemyslovice)

TJ Haná Nezamyslice
FC Beňov
1:2 (0:2)
Branka Nezamyslic: J.
Přidal. Rozhodčí: Pumprla
– Menšík, I. Antoníček.
Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Horák, V.
Fialka, Letocha – T. Přidal
(55. Přikryl), Návrat, J. Přidal, Musil – Kratochvíl (65.
Mariánek), Oulehla. Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Drahomíra Crhana:
„Myslel jsem, že nás přejedou, ale kluci dokázali, že

jsou schopni hrát i se špičkovým
mužstvem. Jen ne celých devadesát minut, což je škoda. První
poločas přes naše varování v
kabinách jasně vyzněl pro hráče
Beňova. S velice podmáčeným
terénem se jejich mrštní hráči
vyrovnali mnohem líp a sami
jsme jim nabídli obě branky.
Nejprve penalta, pak rozehrávka zastavená v kaluži. O přestávce jsme si řekli, že to více
otevřeme, přitvrdíme a bylo to
jiné. Měli jsme i šance, ale bohužel jsme dali jen jednu. Asi
dvě minuty před koncem mohl
rozhodčí písknout penaltu a
měli bychom možnost vyrovnat.
Nastupovali jsme však bez dvou
hráčů základní sestavy, možná i
to se na hře mužstva podepsalo.
Radek Fialka hrál ragby, Martin
Přikryl byl na kolové. První půlka byla špatná, na druhou se už
dalo dívat. Hra se otočila a Beňov se téměř nedostal za půlku.
Ale bohužel jsme z tlaku vydolovali jen jednu branku.“

TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Vrchoslavice
odloženo
Komentář trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Zápas byl kvůli podmáčenému
terénu odložen. Náhradní termín
je po dohodě v pátek 2. listopadu od 19 hodin v Chropyni.“

SK Lipová
Tatran Všechovice:
odloženo
Komentář trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Lipovské hřiště bylo pod
sněhem, stejně jako v Konici.
Náhradní termín řeší vedení
klubu a případně ho určí STK.
Na trávník jsem se nebyl dívat,
ale protože se sníh drží ještě i v
Konici, tak tam musí být sněhu
ještě víc. Každý má pracovní
povinnosti a bude to problematické. Pro nás by byl nejlepší
pátek, s tím ale musí souhlasit

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (sobota 3.11., 14.00,
rozhodčí: Vojkovský – Krasula, Sedláček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
13. kolo: Velké Losiny – Kralice (neděle 4.11., 13.30, P.
Dorušák – Horák, Polanský), Ústí – Konice (neděle 4.11.,
10.00, Křepský – Slota, Částečka), Určice – Oskava (neděle 4.11., 13.30, Krobot – Straka, Hampl).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
13. kolo: Konice „B“ – Štěpánov (sobota 3.11., 13.30, P.
Jílek – Jar. Šmíd, Hampl).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 3. listopadu, 13.30: Bělkovice – Plumlov (Zemánek – Podhajský, Hetmánek), Lipník – Klenovice na Hané (Petrů – Jelínek, Kouřílek), Bohuňovice –
Čechovice (neděle 4.11., 13.30, Januš – Kubíček, Reich),
Dub nad Moravou – Haná Prostějov (K. Pospíšil – Koláček, Zavřel).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 4. listopadu, 13.30: Mostkovice – Horní
Moštěnice (Langhammer – Šebesta, Petrů), Radslavice
– Kostelec na Hané (Majer – Milar, Krutovský), Jesenec
– Pivín (hřiště Dzbel, L. Doležel – Janků, T. Doležel),
Vrchoslavice – Nezamyslice (Koláček – Zavřel, Knop),
Býškovice – Lipová (neděle 4.11, 10.00, Machala – J.
Dorušák, Vyroubal).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
13. kolo: Kožušany – Protivanov (neděle 4.11., 13.30,
Menšík – Kadaník, Kulička).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
13. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (neděle 4.11., 10.15,
Podaný – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
13. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (sobota 3.11., 10.15,
Kučerík – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
13. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (sobota 3.11., 12.30,
Jm KFS – Kučerík, Jm KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:

13. kolo: Konice – Šternberk (neděle 41.11., 13.30,
Kašpar), Čechovice – Černovír (sobota 3.11., 9.30,
Knoll).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – ml. dorost:
13. kolo: Čechovice – Černovír (sobota 3.11., 11.45,
Knoll).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
13. kolo: Náměšť na Hané – Kostelec na Hané (neděle 4.11., 11.15, Petr), Určice – Nové Sady (sobota 3.11.,
11.15, Vachutka).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 4. listopadu, 13.30: Otinoves – Přemyslovice, Hvozd – Čechovice „B“, Olšany – Vrahovice
(sobota 3.11., 13.30), Kralice „B“ – Brodek u Prostějova,
Držovice – Haná Prostějov „B“ (sobota 3.11., 13.30),
1.SK Prostějov „B“ – Smržice (hřiště v Olympijské ulici), Určice „B“ – Otaslavice (sobota 3.11., 13.30), Zdětín
– Výšovice.
III. TŘÍDA:
13. kolo, sobota 3. listopadu, 13.30: Kostelec na Hané
„B“ – Dobromilice, Mostkovice „B“ – Pivín „B“, Ptení – Vrahovice „B“ (neděle 4.11., 13.30), Ivaň – Brodek
u Konice, Bedihošť – Nezamyslice „B“ (neděle 4.11.,
10.00), Vícov – Horní Štěpánov (neděle 4.11., 13.30),
Zdětín „B“ – Pavlovice, Němčice nad Hanou – Tištín
(neděle 4.11., 13.30).
IV. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 4. listopadu, 13.30: Skalka volno,
Plumlov „B“ – Přemyslovice „B“ (hřiště Krumsín), Malé
Hradisko – Želeč, Tvorovice – Kladky (sobota 3.11.,
13.30), Hrubčice – Otaslavice „B“, Brodek u Prostějova
„B“ – Jesenec „B“ (sobota 3.11., 13.30), Doloplazy –
Protivanov „B“, Biskupice – Čechy pod Kosířem.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA
„B“:
11. kolo: Brumov – Kostelec na Hané (neděle 4.11.,
14.00, Zd. Kneisl – Zl KFS, Zl KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
13. kolo: Boskovice – Kostelec na Hané „B“ (pátek
2.11., 19.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Okresní přebor dorostu
13.kolo: Přemyslovice-Dobromilice 3:1,
Nezamyslice-Smržice 0:9, Vrahovice-Volno,
Protivanov-Plumlov – nehráno, PivínNěmčice - nehráno.
1. Němčice
7 5 2 0 37:7 17
2. Protivanov
7 5 1 1 31:17 16
3. Vrahovice
8 4 2 2 30:17 14
4. Smržice
8 4 1 3 26:14 13
5. Plumlov
7 4 1 2 14:10 13
6. Nezamyslice 8 4 1 3 15:22 13
7. Pivín
7 2 0 5 13:17 6
8. Dobromilice 8 1 0 7 12:31 3
9. Přemyslovice 8 1 0 7 10:53 3
Kanonýři: 13 - Crhák Petr (Němčice), 8 Grmela Marek (Protivanov), Sedlák Dalibor
(Protivanov), 7 - Petík Daniel (Vrahovice),
Závodský Michal (Vrahovice), branky:.
Okresní přebor žáků
12.kolo: Vyšovice-Dobromilice 1:3,
Kostelec-Určice – nehráno, SmržiceDržovice 4:0 (3:0), Plumlov - Protivanov
- nehráno, Pivín - volný los, Brodek u PV
- volný los
1. Pivín
9 7 2 0 49:5 23
2. Protivanov 9 7 1 1 57:8 22
3. Dobromilice 9 7 1 1 30:15 22
4. Určice
8 5 1 2 26:15 16
5. Smržice
10 5 1 4 21:35 16
6. Kostelec
9 5 0 4 38:16 15
7. Kralice
10 3 1 6 17:32 10
8. Držovice
10 3 1 6 26:42 10
9. Plumlov
8 2 1 5 13:18 7
10. Vyšovice
9 2 1 6 17:36 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), 11
- Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 10 Hruban Dominik (Kostelec),
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LUKÁŠ DUBA OSLAVIL NAROZENÍ DVOJČAT asistencí,
gól dal až v Havířově

LHK
AZ HAVÍŘOV 2010

1:0 1:1

Branky a nahrávky: 14. Korhoň (Duba, Kumstát), 29. Korhoň (Novosad), 44. Korhoň
(Novosad) - 3. Pechanec, 5. Stránský (Sztefek), 18. Prokop (Daneček, Najdek), 46.
Kolařík (Pechanec, Balčík) Vyloučení: 3:7, navíc: Prokop (H) osobní trest 10 minut
za nesportovní chování. Využití 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 1348

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes,
Petr Zachar
a Martin Kužílek

Kumstát, Kaluža,
Arnošt

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

Sestava AZ Havířov:

Matoušek - Prokop, Vydra, Krisl, Jonáš, Rimmel, Zientek,
Balčík, Najdek, Maruna, Daneček, Klimša, Pechanec,
Kolařík, Sztefek, Potočný, Stránský, Haas, Bursík, Pavlas.
Trenéři: Tomáš Potěšil, Stanislav Sztefek

4
3

AZ HAVÍŘOV 2010

SN

Perný, ale přitom velice šťastný týden prožil kapitán prostějovských hokejistů Lukáš Duba. Byť měli
Jestřábi na programu hned dvě atraktivní bitvy se
silným Havířovem, svět zkušeného útočníka se
v uplynulých dnech točil kolem něčeho (či spíš
někoho) jiného. Hráčský vůdce mužů LHK se totiž
v noci z pondělí na úterý stal poprvé otcem, a to
dvojčat Emmy a Marka.
Prostějov/son - „Oslavy? Samozřejmě proběhly a stály
za to, dvojčata se musí pořádně zapít. Po středečním
utkání jsme s klukama sedli v kabině a pak jsme ještě
vyrazili do města, slavení
pokračovalo v aquaparku u
jednoho kamaráda. Jen škoda, že se proti Havířovu nepovedl aspoň bod, na který
jsme v dobrém zápase měli.
Jinak se to fanouškům muselo líbit,“ nezapomínal Lukáš
ani v důležitých rodinných
okamžicích na hokej.

Čtvrteční trénink však musel kvůli společenské únavě
vynechat, což mu trenér Petr
Zachar bez problémů odpustil. Dvě miminka najednou
se přece jen nerodí každý
den… „Nejdřív to normálně vypadalo na jedno dítě.
Když pak ta moje přišla od
dalšího ultrazvuku s tím, že
budeme mít dvojčata, byl
jsem dost překvapený. Ale
samozřejmě příjemně, měl
jsem velkou radost. Zvlášť
když máme chlapečka a holčičku, což je ideální. Trefili

Filip Smejkal: „Snášet patovou situaci je stále náročnější“

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Prostějov - Normálně trénují s týmem a přitom nesmějí hrát mistrovské duely. Pro Filipa Smejkala,
Branky a nahrávky: 9. Krisl (Sztefek), 49. Rimmel (Sztefek), 58. Balčík, rozhodu- Petra Žajglu, Ivo Peštuku i Jiřího Pašku probíhá
jící nájezd Najdek - 12. Kryl (Černý), 54. Korhoň (Kolibár, Duba), 56. Handl (Duba, letošní sezóna zatím dost nezvykle, neboť kvůli neKorhoň). Vyloučení: 6:5. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1765.
dohodě mezi oddílovým vedením Olomouce (mateřský klub) a Prostějova (dosud na hostování) dvaSestava AZ Havířov:
krát týdně přicházejí o zápasové vyvrcholení. Jaké
Daneček L. (Matoušek) - Prokop, Vydra, Krisl, Balčík, Rimmel, Zientek, Hartmann - Maruna, Najdek, Daneček J. to je v roli diváka místo aktivního hokejisty, na to
- Klimša, Pechanec, Kolařík - Sztefek, Potočný, Stránský - Večerníku odpověděl prvně jmenovaný ze smutnéBursík, Haas, Pavlas.
ho kvarteta, tedy útočník Filip Smejkal (na snímku).

1:1

0:0

2:2 1:0

Sestava lhK jestřábi

Marek Sonnevend

Vrba (Vydržel)
Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes,
Trenér:
Petr Zachar.

Kumstát, Kaluža,
Dufka, Arnošt

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

10. kolo: VHK Vsetín - HC Slezan Opava 1:2 v prodloužení (0:0, 0:0,
1:1 - 0:1) Branky a nahrávky:
y 55. Vaněk (Mikšovský) - 47. Polok (Tichý),
64. Chalupa (Tů
(Tůma)
ma)). * HC RT T
TOR
ORAX Poruba - HC Bobři Valašské
Meziří
říčí
čí 9:55 ((4
(4:0
:0,2:1,
1, 3:4
3:4)) Bra
Branky
nkya
y nah
ahráv
rávky:
kyy 4.
4.Pavlačka(Hruzík,
(
Prokopp
P.)), 5.
5 Holu
oluša
ša (Šindelář
d lář),), 14
14. Va
Vaněk
něk,, 15.
1 Sei
Seidle
dler, 25. Wo
Wolf (Vrána), 29. Vrána
(Ga
((G
Gala
lajda,
jda, Seedlá
dlář)
ř),) 41. Vaně
a ěkk (pen
((ppen
pe .),) 42. Hruz
ruzíkk ((Se
(Seidl
idler,
e Bu
B ček),) 52. Zuber
(Matějka) - 39.. Vajda
Vajdaa (B
(Bokr
kroš
oš), 47. Heča
He (Ševčík,, Ambr
b uz)
uz),, 49.
4 Voz
Voznic
nicaa (Co
Cou
oufal
fa ), 55. Ševčík
(Varga Mar.).), 57. Am
Ambbru
ruz (V
(Vaj
ajda).
ajd
a). * LHK Jestřábi Prostějov - AZ Havířov 3:4 (1:3, 1:0,
1:1)) Brank
nkyy a na
nahhráv
rávky:
ky: 14.. Korhoň
K ň (Du
(Duba
ba, Ku
Kumst
mstát)
át),, 29. Kor
Korhoň
hoň
oň ((N
Nov
ovoosa
sadd), 44
44. Korhoň
(Novosad
ad)) - 3. Pec
Pechan
anec,
an
c, 5. Strán
ránský
k (Sztefek), 18. Proko
kopp (Dan
( neče
eč k,
k Naj
ajdek
dek),) 446.
6 Kolařík
(Pechaanec,
ec Balč
lčíík)). * HC ZUB
ZUBR Přer
řerov
ov - HC Frýd
rýdekek Místek
tek 6:33 (1:0
( :00, 1:2,
:2 4:
4:1)
1) Branky
a nahr
hráávky:
vky: 9. Bra
rančí
ra
číkk (Sak
Sakrajda)
da), 337. Sakrajda (Ferenc, Bra
rančí
n k), 43
43. Goiš
o (O
(Osin
sina),
a), 54
54. Sprušil (S
Seddlák
ák, Faltý
týnek
tý
ek), 57
57. Kuund
ndrátek, 59.
9. Ko
Kolář
lář (S
(Sakr
akrajda, Branč
nčík) - 24.
2 Kruutil
ti (R
(Roz
ozum
m), 35.
Rozzum (Hr
Hruubý
bý), 56. Gajdaa (O
(Ovšák, Hru
Hrubý). * HC Novvý Jičín
J - HC Ba
Baník
k Ka
Karvi
vináá 3:
3:22 po
sam
mosttatn
ných
ch ná
nájezzdech
h (1:1, 0:1
:1, 1:0 - 0:0) Branky a nah
nahrávky:
y: 19. Ivvann (A
Anndr
drýýse
sek), 55.
Uhláár (Guuldaa), ro
Uh
rozho
hodujíící nájezd
zd Kabeláč - 4. Mikšan (Moravvec)
ec , 22. Con
C trtrattoo (Z
Zaajaac, Pavvlišš).
111.k
kollo: HC
C Bobřři Vaalašské Meziříčí - HC RT TORAX Por
oruba 2:5 (11:3, 1:0,
0, 0::2)
2B
Brranky a nahr
hrávk
vky:: 4. Bokro
vk
roš (Cou
oufal), 26. Voznica (Varga) - 1. Holuš
uša (Vanněk, Wollf),99.P
Pavvlaččka
(V
Vaněěk),), 133. Proko
kop (S
Seidlerr, Buček), 49. Wolf ((Sedlář),) 59. Buuček ((H
Holušša).) * HC Sllezzan
n
Opavva - VHK
K Vsetín
n 7:3 (5:1, 0:1, 2:1)) Brankyy a nahrávky:
y 4. Černný ((K
Kukool, Měchh), 14.
Vlaašáánek
ek ((C
Chaluppa),) 14. Měc
ěch ((Černý),
ý) 16. Chalupa
p ((Herman, Tichý),
ý))), 17.. Měěchh ((H
Herm
man)),
44.M
44
Měch
ch (Č
Čern
rný),, 56.W
Wolf (C
Chalupa, Vlašánek) - 18. Vaněk, 388. Bácho
hor (Va
Vaněk
ěk,K
Kajaabaa),558.
Kubbo.. * H
HC
C Fr
Frýde
dek-M
Místek - HC ZUBR Přerov 4:10 (4:2,
2, 0:4, 0:4) Brank
nky a na
nahrrávvkyy:
2. Kr
K ft (K
Kra
Kruutil,
ut O
Ovššák), 4. J.Slušt
uštík (Ovšák, Rozum), 20. Hru
rubý (Ro
Rozum
m, Ov
Ovšáák),
ák , 200. Kraaft
(Ka
Kank
nkoo) - 15.. Ko
Kolář (Spruš
ušil), 18. Falt
a ýnek (Goiš, Kolář)
ř),, 23.
2 Sakkra
rajda (V
(Vlče
ček,, Bra
Branččíkk), 24.
Mál
álek
ek, 27
27. Goiš
iš (S
Sedlák)
ák , 40. Sprušill (Mál
(Má ek), 42. Kol
Kolář
ář (Málekk), 47. Sedlá
dlák (Goi
oiš, Kundrátek), 5566. Rajnnoch
ch (Br
Branč
nčík)
ík , 60. Sedlák (Pala
l , Sprušil). * HC Ban
ník Ka
Karvi
vináá - HC Nový
vin
Jičín 4:33 (11:2,
: 2:
2 0, 1:1
:1)) Bra
ranky a nahr
na ávky: 16. M. Badž
adžo (L.. Pa
Pavliš
iš, B. Con
Contra
ratto
to),, 36.
3 L.
Pavliš (M
M. Jav
avínn , J.
J Sz
S nap
napka)
a),, 38.
3 B. Con
Contra
tratto
tto (P. K
Kowalczzyk, L. Pa
Pavli
vlilišš), 52. M. Jav
avín (D.
Moravec,
c D. Mi
Mikkša
šan)) - 5. M.
M Kabel
beláč
áč (P.Macháček)), 6. M
M. Horá
orákk (A. Uh
Uhlár,
ár, M. Iv
Ivan), 58.
A. Uhlár (M
M. A
Anndr
drýýsek
se ) * AZ Havířov - LHK Jestřábi Prostějov 4:3 po samostatných
nájezdech
j
((1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)) Bra
B nkyy a nah
Br
nahráv
rávky:
ky:
y 9. Kr
Krisl ((S
(Szt
ztefek
zt
ek)), 49. Ri
Rim
mm ((Sztefek),)
mmel
58. Balčík, rozhod
hoddují
ujícíí náj
ná ezd Na
N jde
jdekk - 12
12.. Kryl
y (Č
(Čern
erný)
ern
ý), 544. Korh
ý)
K rhoň
oň (K
(Ko
Kolib
libár, Duba), 56.
Handl (Duba, Korho
hoň).
ň
ň)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 11. kole


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

rosti. Rozhodně změní můj
život, protože dokud člověk
nemá děti, bere všechno
volněji a spíš si užívá. Teď
přichází víc zodpovědnosti,
starání se, někdy asi i náporu na nervy. Ale jak říkám:
jde o příjemné starosti, na
které se těším,“ zdůraznil
Duba.
Novinkou pro něho bylo také
jiné jméno v první útočné formaci, na jejímž pravém křídle
Pavla Handla nahradil známý
Lubomír Korhoň. A hned ve
středu vsítil hattrick, k čemuž
mu Lukáš pomohl jednou asistencí u snižující trefy na 1:2.
„My se s Lubošem už dlouho
známe, potkali jsme se před
patnácti lety v Olomouci. On
je hodně kvalitní hokejista,
má spoustu startů v extralize
Mohl slavit! Přestože výsledkově mu a jeho kumpánům až tak v řadě různých klubů, titul
nepřálo, v osobním životě jej potkalo to největší štěstí. Kapitán z Pardubic. Hraje se s ním
Jestřábů Lukáš Duba mohl uprostřed týdne pozvat spoluhráče na parádně a hned to potvrdil
skleničku, je totiž čerstvým otcem dvojčat!
Foto: internet třemi svými góly po pěkných
akcích. Vzájemná spolupráce
jsme dvě mouchy jednou ra- Na novou životní roli se tě- nám napoprvé dost sedla,“
nou,“ smál se štěstím zářící šil. „Určitě to bude těžké, pochvaloval si kapitán mužů
tatínek.
ale čekají nás příjemné sta- Prostějova.

Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
6
7
4
5
4
3
3
4
0

2
2
0
2
0
1
2
2
1
1

2
0
1
2
2
2
1
1
0
2

1
3
3
3
4
4
5
5
6
8

45:26
45:25
45:37
37:35
37:38
35:39
37:38
36:42
37:49
30:55

24
22
22
18
17
16
14
14
14
4

kam za hokejem....
12.kolo, středa 31. října 2012, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC RT
Torax Poruba (17:30), HC Zubr Přerov - HC AZ Havířov 2010, HC
Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava - LHK
Jestřábi Prostějov, HC Baník Karviná - HC Frýdek-Místek
13.kolo, sobota 3.listopadu 2012, 17:00 hodin: HC Baník Karviná
- VHK Vsetín, HC Frýdek-Místek, HC Slezan Opava, LHK Jestřábi
Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Nový Jičín - HC Zubr
Přerov, HC AZ Havířov 2010 - HC RT Torax Poruba

Normálně jste absolvovali celou přípravu i
všechna přátelská střetnutí,
pak začala druhá liga a vy
nemohli
jít
do
boje.
Překvapilo vás to?
„Určitě jo. Celé léto nás pan
Tomiga ujišťoval, že všechno
dobře dopadne, jenže nedopadlo. Obě strany se nějak
nedohodly a my čtyři zůstali
odstavení na vedlejší koleji.
Bohužel se ta situace až do

dneška pořád řeší a jak vše
dopadne, to nevíme. Prostě jen
trénujeme bez utkání.“
Je to zápas od zápasu
s ubíhajícím časem
psychicky těžší?
„Čím déle tahle patová situace
trvá, tím náročnější je snášet ji.
Sledovat utkání jako divák bez
možnosti do nich zasáhnout není
pro nikoho z nás vůbec příjemné,
ale rozhodně nejsme nijak zatrpklí a dál žijeme s naší partou. A
doufáme, že si ještě za Prostějov
zahrajeme, snad co nejdřív.“

Byl byste schopný
okamžitě bez potíží
naskočit do zápasového rytmu?
„Necítím se tak, že by takový
start po pauze v rozjeté sezóně
proběhl úplně bez problémů.
Na druhou stranu by nezbývalo nic jiného, než do toho
skočit rovnýma nohama a
rychle nabrat potřebné tempo.
Dál čekat rozhodně není na
co, už jsme se načekali až
dost.“
Potěší aspoň to, že
s vámi trenér Zachar
dál počítá a nechává pro vás
v kádru místo?
„Tohle je určitě pozitivní,
stejně jako fakt, že se klukům
i bez nás daří. Byli první a teď
jsou druzí, do mančaftu není
potřeba nijak výrazně zasahovat. Starší zkušení to táhnou
a mladší se snaží makat, tým
dohromady funguje. Horší
situace by nastala v případě
většího počtu zranění, naštěstí
jsou zatím všichni zdraví.

Nehraje! Je zdravý a přesto křídelní forvard Filip Smejkal ještě
v letošní sezoně na ledovou plochu nevyjel. Na vině je finanční
neshoda prostějovského klubu s olomouckým, kterou odnáší především ti čtyři hráči...
Foto: www.lhkjestrabi.cz
V hokeji se však tohle může
změnit ze dne na den a pak
bude kouč potřebovat širší
kádr.“
Dokážete si představit,
že
zůstanete
bez
střetnutí celou sezónu?
„Zatím to bohužel vypadá jako
realita. (hořký úsměv) Člověk
ale ve skrytu duše pořád doufá

a nechce si ten nejhorší scénář
připustit, i když pochopitelně
nastat může. Aspoň, že každý
máme nějakou mimohokejovou práci, což je výhoda oproti
tomu, kdybychom se živili jen
hokejem. Ten nás každopádně
moc baví a proto jej chceme
dál hrát. Snad nám to bude
umožněno.“

Petr Zachar: „Takové zápasy jsou velkým přínosem“
Jednou v probíhající sezóně už Jestřábi největšího
favorita druhé ligy z Havířova doma porazili (6. října poměrem 3:2). Zopakovat to podruhé ve středu
nevyšlo, hanácká letka těsně podlehla 3:4. My jsme s odstupem času trenéra LHK Petra Zachara
(na snímku) požádali o názory nejen na šlágr 10.
kola soutěže.
Marek Sonnevend
Můžete dramatické
střetnutí přiblížit
svýma očima?
„My jsme do utkání strašně
špatně vstoupili. Jen během
úvodní třetiny tam z naší strany bylo pět nebo šest hrubých
individuálních chyb, z nichž
soupeř tři potrestal a tím získal náskok. Hra se pak od
druhé třetiny vyrovnala díky
našim přesilovkám. Z jedné
jsme snížili na 2:3, při další
nám neuznali vyrovnávací gól.
Srovnat se tak podařilo až na
začátku poslední části, jenže
další hrubka v obranné činnosti
darovala hostům vítěznou
branku. Následně jsme nedali ještě dvě či tři vyložené
příležitosti. Škoda, aspoň na
bod jsme podle mého názoru
měli. Místo toho Havířov potvrdil roli favorita ve východní
skupině.“
Máte vysvětlení pro
mizerný start do
velmi očekávaného duelu?

„Tady není co vysvětlovat. Na
vině byly zmíněné chyby a že
je děláme, to se opakuje skoro
v každém utkání. My máme
puk na hokejce a trefíme
soupeře, nebo jej vyvezeme
na modrou a tam vyloženě
přenecháme
protihráči,
případně zdvojujeme úplně
zbytečně hráče při bránění
ve vlastním pásmu. Tentokrát
jsme tyhle věci dělali hned
od začátku, proto hosté získali tlak i náskok. V našem
případě je to o špatné defenzivní činnosti a všechno je
v hlavách kluků.“
Odpovídala celková
úroveň
zápasu
tomu, že nastoupil první proti
druhému?
„Těžko říct. Co vím určitě, že
je pro nás lepší hrát co nejvíc
takhle kvalitních střetnutí místo
toho, kdybychom jako vedoucí
tým soutěže měli dvakrát za
sebou nastoupit třeba proti poslednímu. Souboj s Havířovem
určitě měl rychlost, náboj i nasazení a byť jsme podlehli, ta-

Foto: archív
kové bitvy rozhodně stojí za to.
Svědčí o tom rovněž výborná
divácká atmosféra, okolo patnácti stovek fanoušků obou
táborů vytvořilo skvělou kulisu. Jak říkám, tyhle atraktivní
šlágry dají hlavně mladíkům
mnohem víc, než zápasy
s papírově slabšími celky, proti
jejichž bránění většinou jen
dobýváme.“
Těší vás, že jste na
počet diváků porazili souběžně hraný mač
volejbalové Ligy mistryň VK
Prostějov – Rabita Baku?
„Nevím, kolik přesně lidí přišlo
na hokej a kolik na volejbal.
Každopádně každá návštěva
nad tisíc diváků je velmi solidní a my jsme fandům za
podporu vděční, protože touto
cestou dávají najevo, že to
s prostějovským hokejem není
tak špatné a dá se na něj dívat.“

Hattricku hned při
své premiéře v dresu
Jestřábů dosáhl Lubomír
Korhoň. Jak jste k tak zvučné
posile přišli?
„Víceméně jde o zásluhu Pavla
Handla. S Lubošem jsou kamarádi a dal nám informaci, že
je momentálně bez angažmá a
shání, kam jít do zahraničí. Proto
jsme Luboše kontaktovali, on se
zapojil do naší přípravy a je tady
na hostování. S tím, že když třeba
hned zítra najde místo v cizině,
může okamžitě odejít. Dokud
se tak nestane, bude nastupovat
za Prostějov, což je samozřejmě
vítané posílení. Má přes čtyři
sta extraligových startů, prošel
mnoha špičkovými kluby ČR,
s Pardubicemi získal mistrovský
titul a dokonce si dvakrát zahrál
za českou reprezentaci. Je tedy
zárukou určité kvality a my se
ho rozhodli angažovat, i kdyby
mělo jít o jediný týden. Přístupem
k tréninkům a zápasům jde ostatním určitě příkladem, hned první
vystoupení ukázalo jeho přínos.“
Nebude Pavel Handl
litovat role dohazovače, když ho právě Korhoň
vyšoupl z elitní formace?
„Já jsem se s Pavlem bavil a
on tohle chápe. Je soudný, tím
pádem uznává, že Luboš je na
trochu jiné hokejové úrovni a
do prvního útoku patří. Pavel
se přesunul do třetího s tím, že
Luboš může brzy odejít a vše se

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

vrátí do předchozího stavu.“
K poslednímu říjnu
končí
hostování
Zdeňka Novosada. Půjde jinam, nebo zůstává?
„Předběžně mám takové informace, že by ještě měl zůstat u
nás. Zdena si tohle řeší s šéfem
klubu Michalem Tomigou, ale
co vím, tak v nejbližší době
jeho odchod zatím nehrozí.“
Co případné další
posily?
„Dostali jsme nabídku na
angažování vícero hráčů a
zkoušeli jednoho obránce,
ale nikdy se nejednalo o takové hokejisty, kteří by byli
nějak velkým přínosem pro
mužstvo. Radši to držíme na
stávajících patnácti šestnácti
lidech plus třech zlínských juniorech na střídavé starty, kteří
nám určitě pomáhají, byť si
někteří lidé myslí opak. Výhodou je, že je nemusíme platit
a přitom nastupují, když je
potřebujeme. Nechceme sem
tahat pod smlouvu další hokejisty zvlášť za stále nedořešené
situace s olomouckou čtveřicí
Ivo Peštuka, Jiří Paška, Filip
Smejkal, Petr Žajgla. Pro nás
je pořád prioritou, aby se do
mančaftu vrátili tihle kluci, a
dokud tato možnost definitivně
nepadne, rádi bychom vydrželi
se stávajícím kádrem. Zatím
nám pomáhá dobrý zdravotní
stav všech hráčů.“

Lední hokej
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Domácí bitva o čelo s Havířovem těsně nevyšla Boxery DTJ čeká nedělní bitva
Prostějov/son - Letošní novinka 2. ligy mužů Východ
v
podobě
vložených
dvojzápasů
tabulkových
sousedů
zapříčinila,
že
prostějovští hokejisté coby
aktuálně vedoucí tým pořadí
dvakrát během uplynulého
týdne změřili síly s druhým
Havířovem. Ve středečním utkání na vlastním ledě dlouho
tahali za kratší konec herního
provazu, ale zabojovali a posléze sahali po bodovém zisku.
Nakonec jim vinou nejtěsnější
porážky těsně unikl.
Drtivým tlakem vstoupili
nabuzení hosté do očekávané
bitvy. Přesto jim k vedení pomohla hrubka Tomigy, který v 3.
minutě chybnou rozehrávkou
vyslal do sóla Pechance a ten
proti Vrbovi uspěl perfektním
blafákem – 0:1. O půldruhé
minuty později ujeli Severomoravané dva na jednoho a
Stránský po přihrávce Sztefka
znovu nedal Vrbovi žádnou

šanci – 0:2. Hanáci měli co dělat,
aby se z ledové sprchy oklepali.
Postupně se jim to však podařilo
a ve 14. skočili zpět do utkání
zásluhou nové posily Korhoně,
jenž zblízka překonal Matouška
– 1:2. Místo vyrovnání ale na
sklonku první třetiny znovu
udeřil protivník, když Prokop
sám před bránou zavěsil pod
víko – 1:3.
Zkraje prostřední části se aktivita
přesunula na hokejky LHK, což
dokumentovaly tři přesilovky za
sebou s několika zahozenými
příležitostmi (Handl, dvakrát
Novosad, Korhoň). Až nedlouho před půlkou střetnutí
korunovala nápor přesná trefa
Korhoně po ideálním uvolnění
Novosada při dvojnásobné
početní výhodě – 2:3. Právě
Novosad měl v 31. blizoučko ke
srovnání skóre, ovšem v tutovce
minul, následný gól Černého
zase neplatil kvůli jeho postavení v brankovišti. Velkou
snahu Jestřábů přibrzdila až dvě
vyloučení, po nichž soupeř našel
ztrácející se led pod bruslemi.
Ne nadlouho, protože ve 44.
minutě Novosad opět nabil
Korhoňovi a snajpr třetím
přesným zásahem zkompletoval

svůj hattrick – 3:3! Jen škoda, že
naši borci neudrželi nerozhodný
stav déle než 138 vteřin. Přesně
po uplynutí tohoto času tísněný
Pechanec v přesilovce prostrčil
naprosto volnému Kolaříkovi,
který nezadržitelně zasunul do
odkryté svatyně – 3:4. Povzbuzeni znova nabytým vedením mohli
Havířovští vzápětí rozhodnout,
loženky Najdeka se Stránským
však zlikvidoval Vrba. Na druhé

straně Prostějované těžko hledali
cestu zataženou obranou Azetu,
povedlo se to až čtyři minuty před
koncem dvojici Handl – Kryl.
Druhý jmenovaný se snažil procedit Matouška, ale ten výtečným
zákrokem zmařil jedinou šanci
domácích na prodloužení.
V úplném závěru zkoušela Zacharova družina 41 sekund power
play, leč ani hra bez brankáře
k ničemu nevedla.

Očima trenérů

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
Pe

„My jsme do utkání strašně špatně vstoupili. Jen během úvodní třetiny tam
z naší strany bylo pět nebo šest hrubých individuálních chyb, z nichž soupeř tři
potrestal a tím získal náskok. Hra se pak od druhé třetiny vyrovnala díky našim
přesilovkám. Z jedné jsme snížili na 2:3, při další nám neuznali vyrovnávací gól.
Srovnat se tak podařilo až na začátku poslední části, jenže další hrubka v obranné
činnosti darovala hostům vítěznou branku. Následně jsme nedali ještě dvě či tři
vyložené příležitosti. Škoda, aspoň na bod jsme podle mého názoru měli. Místo
toho Havířov potvrdil roli favorita ve východní skupině.“

Tomáš POTĚŠIL - AZ Havířov:
„První třetinu jsme odehráli výborně, byli jednoznačně lepší a zaslouženě vedli
3:1. Naopak druhá část nás dostala z tempa, kvůli řadě vyloučení se někteří kluci
nedostávali tolik do zápasu. Naštěstí domácí tuhle třetinu vyhráli pouze 1:0, byť
měli mnohem víc vyložených šancí, což podle mě rozhodlo. V poslední části po
vyrovnání na 3:3 jsme sice měli trochu obavy, tohle přišlo už ve třetím našem
utkání za sebou. Proto před mančaftem klobouk dolů, že jsme tentokrát drama
zvládli a taktickou hrou jej dovedli do vítězného konce. Tři body z Prostějova jsou
pro nás moc důležité, zvlášť po ztracených závěrech minulých duelů.“

Kvůli dvěma neuznaným gólům mají Jestřábi z Havířova „jen“ bod
Prostějov/son - Naši hokejisté
dál přesvědčují o tom, že do
popředí druholigové skupiny
Východ momentálně patří plným právem. V 11. kole soutěže
znovu svedli vyrovnanou bitvu
s papírově nejsilnějším Havířovem, tentokrát dokonce na
jeho kluzišti. A vyválčili cenný
bod za porážku po samostatných nájezdech. Sice tím klesli
na třetí místo tabulky (o skóre
za Přerov), ale před druhou
čtvrtinou základní části se nadále drží výborně.
Sobotní odvetu za středeční vzájemný střet odstartovali Hanáci
okamžitou přesilovkou, po jejímž
uplynutí dopravili puk za Danečkova záda. Jenže do posunuté
brány, takže sudí gól neuznali.
Poté převzali taktovku domácí a
v 9. minutě otevřeli skóre právě
při početní výhodě, když Krisl dělovkou od modré vymetl pravou
šibenici – 1:0. Rychle za sebou
pak následovaly neproměněné
tutovky Pechance, Korhoně i J.
Danečka, načež ve 12. bylo srovnáno. Černý chytře uvolnil Kryla,
jemuž dokonale vyšlo zakončení
pod horní tyč – 1:1. Zanedlouho
Handl po skvělém průniku ztroskotal na L. Danečkovi a v 16. minutě rozhodčí neuznali už druhou
trefu LHK, tentokrát Kumstátovu

z důvodu úmyslného posunutí
klece brankářem.
Tradičně výborný hokej v podání
dvou kvalitních rivalů pokračoval
také ve druhé třetině. Hosté promarnili přesilovkové možnosti
strhnout vývoj duelu na svou stranu, aby po zlomu utkání do jeho
druhé poloviny zahrozili pro změnu Severomoravané. Dvakrát měl
blízko k napnutí sítě Bursík, ale
poprvé ho vychytal Vrba a podruhé
napálil tyčku. Jinak se dění v této
fázi poněkud uklidnilo, příležitostí
zásluhou pozornějšího bránění citelně ubylo.
Totéž platilo i pro úvod třetí části, ovšem závěr téměř dvěma
tisícovkám fanoušků v hledišti
vše bohatě vynahradil. Nejprve
zkraje 49. minuty znovu poslal
Azet do těsného náskoku Rimmel
nechytatelnou bombou do levého
vinklu – 2:1. O pět minut později
však Korhoň přesilovkovou ránou
od modré procedil vše včetně gólmana a v čase 55.20 Jestřábi dokonali rychlý obrat zápasu, když
opět v početní převaze Handl po
vybruslení z rohu kluziště zavěsil
do levého horního růžku – 2:3!
Prostějované byli blizoučko senzačnímu tříbodovému lupu, bohužel vedení neudrželi. Tentokrát
zužitkovali přesilovou hru Havířovští, a to s obrovskou dávkou

Očima trenérů
Tomáš Potěšil (AZ Havířov):

„Po kritice fanoušků jsme si s klukama řekli, že se musíme vrátit k pojetí ze
začátku sezóny a že do utkání pořádně vletíme. To se povedlo, jenže pak nás
zabrzdilo časté vylučování. V neustálém oslabení se těžko hraje a z téhle fáze jsme
se museli postupně zvedat. Celkově tady Prostějov předvedl zodpovědný výkon
s tradičně výbornými přesilovkami, ale na střely jsme dominovali my 30:12.
Bohužel jsme mohli doplatit na dva naprosto zbytečné fauly v útočném pásmu,
čehož hosté využili k obratu na 2:3 necelých pět minut před koncem. Tohle jsem
nepochopil a naštvalo mě to. Naštěstí se nám ještě povedlo vyrovnat, na nájezdy
pak i zvítězit. Za kvalitní výkon jsme si to podle mě zasloužili, ovšem hráči si
musejí uvědomit své chyby a ne je pořád dokola opakovat. Je nutné dodržovat
taktiku, k hokejovému umění přidat bojovnost a pak budeme znovu fungovat
jako jedno společné mužstvo.“

Petr Zachar (LHK Jestřábi Prostějov):
„Souhlasím s karvinským kolegou Flašarem, který loni řekl, že se v Havířově
nedá vyhrát. Nebyly nám uznány dva góly, dvakrát se naši hráči zranili kvůli
otevřeným vrátkům střídačky a jednou dokonce svítilo červené světlo, byť se
puk evidentně pohyboval za bránou. Tohle vše mluví samo za sebe. Regulérnost
zápasu nejvíc ovlivnily ty dva neuznané góly z důvodu posunuté brány, což
v obou případech evidentně udělal brankář Daneček. Škoda, že jinak dobrý
hokej někteří lidé takhle kazí. Tomáš Berčák na zmíněná dvířka střídačky doplatil
pochroumaným ramenem, Lukáš Duba naštěstí jen zlomenou hokejkou. Celkově
můžu všechny kluky pochválit za kvalitní a statečný výkon, za normálních
okolností jsme měli na vítězství.“

štěstí, neboť Balčíkem nahozený
a několikrát odražený puk tentýž
plejer nakonec dorazil do odkryté
svatyně 2.18 minuty před koncem normální hrací doby – 3:3.
Prodloužení patřilo aktivnějšímu i odvážnějšímu týmu domácích, leč Vrba zneškodnil jak
nebezpečné střely J. Danečka,

u plzeňského nováčka

Prostějov/son - Zatím parádně se
vyvíjí extraliga mužských družstev ČR 2012/13 pro boxery BC
DTJ Prostějov. Naši rohovníci po
úvodním triumfu 10:6 v Ústí nad
Labem deklasovali před týdnem
společenství Most + Česká Kamenice 14:2 a suverénně vedou
průběžné pořadí. Teď navíc mohou své postavení ještě vylepšit,
neboť v neděli 4. listopadu od
14.00 hodin nastoupí k duelu 3.
kola nejvyšší národní soutěže
v ringu týmu Chimera Fighters
Plzeň.
Kapitán a trenérský asistent DTJ
Petr Novotný se na úvod ještě ohlédl za týden starým smetením Severočechů. „Soupeř nastoupil dost
oslabený, ale to je jejich problém,
ne náš. My jsme šli do důležitého
zápasu v plné síle, prokázali dobrou
připravenost a podle toho celé utkání dopadlo. Po pravdě jsem očekával mnohem vyrovnanější průběh,
tudíž za tak vysokou výhru můžeme být jedině rádi. Most patří ke
spolufavoritům extraligy a hodně
příznivé skóre ze vzájemného souboje se počítá dvojnásob,“ neskrýval Novotný spokojenost.
V dalším střetnutí 2. dějství papírově našlapaná Ostrava možná trochu
nečekaně podlehla doma Ústí 6:10.
„Tenhle výsledek mě překvapil.
Ostraváci jsou sice nováčkem,
ale dali dohromady kvalitní kádr
a myslel jsem, že premiéru před
svými fanoušky zvládnou lépe.
Ústečáky však asi výrazně zvedla
přítomnost Chládka a ukázali, že
zdaleka nejsou na odpis,“ upozornil
Novotný.
Nyní Hanáci vyrazí do Plzně,
která v úvodním kole prohrála na
půdě Mostu/České Kamenice jasně 4:12 v následující sestavě: do
56 kg Ruslan Shakaldaev, do 60 kg
Jáchym Wiesner, do 64 kg Lukáš
Radič, do 69 kg Patrik Jiráček, do
75 kg Michal Vodárek, do 81 kg

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
1. kolo (29. a 30. září): SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ
Prostějov 6:10, BC Česká Kamenice + Baník Most – Chimera
Fighters Plzeň 12:4.
2. kolo (20. a 21. října): Prostějov – Č. Kamenice + Most
14:2, BC Ostrava – Ústí nad Labem 6:10.

Průběžná tabulka
R

PP P K

Skóre

Legy

1 Prostějov

2

0

0

24:8

4

3

0

246:134

558:351

50

2 Ústí nad Labem

1

0

1

16:16

2

3

0

225:157

528:413

49

3 Č. Kamenice + Most

1

0

1

14:18

2

6

0

220:160

510:414

42

4 Ostrava

0

0

1

6:10

0

9

0

204:176

493:446

33

5 Plzeň

0

0

1

4:12

0

7

1

193:191

465:469

28



Tým

Kol V VP

3. kolo (3. a 4. listopadu): Plzeň – Prostějov (neděle 4. 11., 14.00 hodin), Č.
Kamenice + Most – Ostrava.
4. kolo (24. a 25. listopadu): Ostrava – Plzeň, Ústí nad Labem
– Č. Kamenice + Most.
5. kolo: Prostějov – Ostrava, Plzeň – Ústí nad Labem.
6. kolo: Prostějov – Ústí nad Labem, Plzeň – Č. Kamenice + Most.
7. kolo: Č. Kamenice + Most – Prostějov, Ústí nad Labem – Ostrava.
8. kolo: Prostějov – Plzeň, Ostrava – Č. Kamenice + Most.
9. kolo: Plzeň – Ostrava, Č. Kamenice + Most – Ústí nad Labem.
10. kolo: Ostrava – Prostějov, Ústí nad Labem – Plzeň.
Od 5. kola budou termíny stanoveny až později.

Lukáš Navrátil, do 91 kg Lukáš
Wacker, nad 91 kg Jakub Mencl.
Dres Západočechů tedy oblékli
hned dva borci, kteří v minulém
ročníku reprezentovali BC (Shakaldaev a Vodárek), navíc ještě chyběl
třetí „zběh“ Pavel Šour.
„Ve druhém kole měli Plzeňáci
volno, takže je možné, že na nás
vytáhnou nové posily. Každopádně
se budou chtít při domácí premiéře
vytáhnout a odčinit docela vysokou
vstupní porážku. Uvidíme až přímo
na místě, koho vlastně nasadí,“ odtušil Novotný. Dopředu prozrazovat přesné složení prostějovského
mančaftu logicky nechtěl. „Zatím
jsou ale všichni kluci zdravotně
v pořádku a doufáme, že to tak

S podzimní částí se A-tým rozloučí v Brumově, béčko hraje ještě dvakrát

Kostelec na Hané/jim – Vydařeným divizním utkáním se mohou pochlubit kostelecké fotbalistky. Proti sousedovi v tabulce
Hovoranům sice brzy přišly o
čisté konto, ještě do přestávky
ale skóre třemi brankami otočili
a dokráčely si pro pátou podzimní výhru z devíti střetnutí.
Méně se již vedlo béčku, jež
nestačilo na Lažany. Proti druhému týmu okresního přeboru
nezužitkovalo výhodu domácího prostředí a nevstřelilo ani
jednu branku.

osmé minutě jsme vyrovnali. Poté
jsme převzali iniciativu, kterou
jsme drželi až do konce zápasu.
Soupeře jsme přehrávali a náš výkon měl všechny parametry, které
po holkách chci. Škoda, že byl tak
těžký terén. Dostali jsme povolenku na hlavní hřiště, ale i tak po sobotním zápasu áčka byl terén dost
Rimmela a Pechance, tak solidní
zničený. Ráno se tam ještě držel
šanci Bursíka. Došlo tedy na sasníh, bylo to strašně měkké. Kdyby
mostatné nájezdy, v nichž uspěli
se hrálo na lepším hřišti, výsledek
Najdek s Prokopem, naopak
by pro nás byl ještě příjemnější.
Černý s Korhoněm nevyzráli na
Stoprocentně odvedený výkon od
L. Danečka. Tím pádem strhující
všech a zasloužené body. Sice jsme
drama skončilo výsledkem 4:3
dostali druhou branku po rohu, ale
a dělbou bodů v poměru dva ku
hráli jsme až do konce a Marťa PiFC Kostelec na Hané
jednomu.
táková ještě zvýšila. Vynikající ko– TJ Zemas Hovorany
lektivní výkon a krásné skóre. Byl
5:2 (3:1)
to jeden z našich nejlepších zápasů
Branky Kostelce: 8. a 30. To- podzimu. V Brumově očekávám
mešová, 24. Řezníčková, 54. hrozně těžký zápas. Prý není až toVykopalová, 90. Pitáková
lik fotbalový, ale důrazný. To nám
Rozhodčí: Řezníček
moc nevyhovuje. Jedeme tam ale s
Sestava Kostelce: Jarošová – cílem udělat co nejlepší výsledek,
Pitáková,
Zapletalová,
Sekanilal. Čekal jsem buď střelu, nebo
chceme udělat minimálně bod.“
blafák na opačnou stranu. A Petr nová, Urbanová – Vykopalová
FC Kostelec na Hané „B“
Prokop má zkrátka zlaté ruce, (70. Václavková), Hájková,
Knápková, Látalová (70. Drápa– TJ Sokol Lažany
k jeho provedení není víc co říct,“ lová) – Tomešová, Řezníčková
0:3 (0:1)
pokrčil rameny.
(70. E. Píchalová). Trenéři: Petr
Sestava Kostelce „B“: MikeS dosavadním bodovým ziskem Merta a Mojmír Drápal.
šová – Václavková, Burgetová,
i průběžným umístěním LHK
Zapletalová, Drápalová – Hrazv popředí druhé ligy však vyslovil
Hodnocení trenéra
spokojenost. „Je paráda, že jsme Kostelce na Hané Petra Merty: dilová, Vykopalová, Urbanová,
takhle nahoře a většinou vyhrává- „Zaspali jsme začátek, možná Látalová – Jarošová, E. Píchame. Dál ale musíme jít zápas od jsme byli až moc dobře naladění a lová. Střídaly: Zdráhalová, Kuzápasu, abychom udrželi solidní nekoncentrovaní. Hned ve třetí mi- čerová, Pavlíčková. Trenéři: Petr
formu i navázali na dobré výsled- nutě jsme dostali branku, ale již v Merta a Mojmír Drápal.

vyrovnání na 3:3 přišlo po mojí chybě
když mohly být určitě tři,“ říkal
Vrba nedlouho po skončení dramatického střetnutí.
Moc ho mrzel vyrovnávací gól
AZ na 3:3 inkasovaný dvě minuty před vypršením normální
hrací doby. „To byla bohužel
moje chyba, hodil jsem si puk
odražený od zadního mantinelu
bruslí v podstatě sám do brány. Kdybych nebyl tak vyjetý,
nestalo by se to. Tuhle branku
prostě beru na sebe,“ sáhl Adam
k sympatické sebekritice.

Naopak ve druhé třetině vychytal
několik tutovek domácích. „Od
toho tam jsem, abych něco chytil.
Měli pár šancí, které neproměnili, na druhou stranu pak dali dva
z mého pohledu dost laciné góly.
Celkově mám tedy spíš smíšené
pocity,“ připustil Vrba.
Jeho rozpoložení ovlivnily rovněž závěrečné nájezdy, neboť
ani jeden ze dvou nedokázal
zneškodnit. „Robert Najdek šel
do pomalého bekhendového
blafáku, což nikdy dřív neudě- ky,“ zdůraznil Adam Vrba.

Smrad z pyrotechniky dusí hokejisty
Amatéři platí za pronájem haly a přitom bruslí v oblacích dýmu
Prostějov/mls - Pyrotechnika už pomalu začíná mizet z
fotbalových zápasů. V Prostějově však stále zůstává běžnou
součástí hokejových utkání
domácích Jestřábů konaných
pod střechou zimního stadionu. Zatímco hokejoví fandové
po skončení zápasu a vypuštění světlic často zmizí někam do
hospody, na led zamořené arény
nastupují amatérští hokejisté.
Bruslení v oblacích štiplavého
dýmu jejich zdraví rozhodně
neprospívá. Vedení klubu zatím
pouze naznačilo, že by mohlo s
fandy jednat o nápravě.
Na situaci se smradlavým dýmem,
který v aréně zůstává po zápasech
domácích Jestřábů, už správce
zimního stadionu prostřednictvím
novin jednou upozorňoval. „Bylo
to v listopadu loňského roku. Ně-

kolik následujících týdnů byl klid.
Poté se však pyrotechnika na stadion opět vrátila. Na konci loňské
sezony to bylo hrozné a pokračuje
to i se startem té nové. Po použití
pyrotechniky se nedá na stadionu
až do rána dýchat, natož sportovat.
Na led přitom vyjíždí amatérští
hokejisté, kteří si za jeho pronájem
platí nemalé částky. Pyrotechnika
na hokejové stadiony jednoznačně
nepatří, mizí i z fotbalových zápasů. Všude v republice to fandové
pochopili, jen v Prostějově se jim
to jaksi stále nedaří,” posteskl si
Ivo Horák s tím, že na celou záležitost už upozornil šéfa Jestřábů
Michala Tomigu. Hokejový klub
totiž zajišťuje pořadatelskou službu, která by v případě přísnějších
kontrol měla vnášení pyrotechniky na stadion zamezit. Stejně tak
by mohla potrestat hříšníky ome-

vydrží. Rádi bychom k zápasu
odcestovali v plné síle, cílem je navázat na předchozí vydařené duely.
Soutěž máme rozjetou slibně a já
věřím, že i na západě Čech můžeme zvítězit,“ děl kapitán.
Pro naše rohovníky bude nadcházející mač posledním v letošním
kalendářním roce, neboť ve čtvrtém extraligovém pokračování
mají volný los a zbytek zápasového
programu přijde na řadu až s nástupem nového letopočtu 2013.
„V každém případě chceme moc
poděkovat za podporu městu Prostějov i Olomouckému kraji, bez jejichž pomoci by na tom zdejší box
rozhodně nebyl tak dobře,“ zdůraznil Petr Novotný na závěr.

Ženy: Áčko hladce vyhrálo, B-tým se neprosadil

Adam Vrba: Mohli jsme vyhrát, bohužel
Prostějov/son - V Havířově
dva roky působil a nyní se tam
poprvé vrátil jako člen hostujícího mužstva. Gólman Jestřábů
Adam Vrba v sobotu čelil svým
nedávným parťákům, což se
mu spíše dařilo, takže prostějovský soubor odvezl domů bod za
porážku 3:4 po samostatných
nájezdech.
„Možná jsem byl trošku nervózní, ale snažil se to brát jako každý jiný zápas. Chtěli jsme tady
urvat aspoň bod a ten máme, i

Body

Neúplná tabulka
moravskoslezské divize žen,
skupiny „B“:
1. Nové Sady
2. Brumov
3. Březnice
4. Kostelec n. H.
5. Vlkoš
6. Hovorany
7. Nezdenice
8. Podivín
9. Holešov
10. V. Pavlovice
11. Mutěnice

9
8
9
9
8
9
8
8
8
8
8

8
7
5
5
5
4
2
2
2
2
1

1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1

0
1
2
3
3
5
5
6
6
6
6

68:6
16:8
29:15
29:26
17:16
28:34
15:22
9:29
13:35
11:37
14:21

25
21
17
16
15
12
7
6
6
6
4

Neúplná tabulka
MSD žen, sk.- „B“:
1. Kunštát
10
2. Lažany
10
3. Boskovice
10
4. Kostelec n. H.„B“ 10
5. Ráječko
10
6. Drnovice
11
7. Kohoutovice
11

10
7
6
4
2
1
0

0
1
1
1
4
3
2

0
2
3
5
4
7
9

56:3
27:21
37:12
16:27
7:19
7:34
7:41

30
22
19
13
10
6
2

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „B“ Mojmíra Drápala:
„Byl to vyrovnaný zápas, výsledek neodpovídá dění na
hřišti. Sice jsme dostali tři
branky a vypadá to na rozdíl
třídy, tak tomu ale nebylo. Jeden gól jsme dostali z penalty, jeden po chybě brankářky,
která ale jinak chytala dobře.
Holky nehrály špatně, ale nevstřelili jsme branku.“

V Konici se vinou počasí nehrálo

(Dokončení ze strany 25)
Stejně tak i Určice se ještě musí
shodnout na svém návrhu. „Až se
sejdeme na tréninku, budeme se
teprve domlouvat,“ uvedl Sosík.
„Zatím nedokážu odhadnout, zda
to pro nás bude komplikace, nebo
ne. Vůbec jsme tam nejeli, kolem
deváté desáté ráno nám volali, že
to delegát s vedením zrušili,“ doplnil ho hlavní kouč Určic Evžen
Kučera.

Sedmačtyřicetiletý trenér nemá
strach, že by se zbytek podzimu nestihl kvůli počasí odehrát,
nynější odložení podle něj hraje
více do karet Konici. „Sice máme
zraněné hráče, ale dlouhodobě. Ti
do zimy již hrát nebudou. Konice
měla dva zraněné a slyšel jsem, že
i někoho dalšího ze sobotního duelu béčka,“ podotkl Kučera.
Jeho konický protějšek Roman
Jedlička v odkladu a možnosti do-

léčit šrámy zas až takovou výhodu
neviděl. „Uzdravit se můžou. Ale
když to budeme hrát některou středu a navíc kolem druhé hodiny,
tak budou někteří v práci nebo ve
škole. Nevím, jak to dopadne. Termín je mi v podstatě jedno. Někteří mají ranní, jiní odpolední, další
jsou dva dny v práci a dva dny
doma,“ připojil svůj názor Jedlička. Nejdříve se tak pravděpodobně
bude hrát až příští středu.

Mostkovicím, Nezamyslicím i Pivínu se vrátili hráči

Tradice pokračuje. Stejně jako v přechozích letech i v nové
sezoně doprovází konce hokejových utkání v Prostějově zapálení
světlic.
Foto: archiv
zením vstupu na zimák. „Tento
týden je zbytečné cokoliv řešit.
A už vůbec tak nehodlám činit
přes média. S fanoušky jsem byl
schopný se vždy domluvit, myslím, že to zvládnu i tentokrát. Více
vám k tomu v tuto chvíli neřek-

nu,” reagoval na náš dotaz Michal
Tomiga, který nám zároveň odmítl poskytnout kontakt na někoho
z prostějovského „kotle”. „Číslo
mám, ale vy si je zkuste sehnat
někde jinde,” doporučil nám na
závěr.

Prostějovsko/jim – Ve znamení velkých návratů bylo
víkendové kolo I.B třídy. V
dresu Nezamyslic naskočil k
prvním podzimním minutám
dlouhodobý rekonvalescent
Tomáš Mariánek, z vážného
zranění se dostal i pivínský
Pavel Zbožínek mladší, do
výběru mostkovického áčka
se po mnoha letech navrátil
Ivo Kroupa.
Největší porci odehrál posledně jmenovaný, přímým akté-

rem derby proti Pivínu se stal
díky poločasovému vystřídání
Radima Karafiáta. „Dlouhou
dobu se potýkal se zdravotními problémy, podstoupil několik operací a už delší dobu
trénuje. Odehrál několik zápasů za béčko a tentokrát nastoupil i za A-tým. Myslím si,
že potvrdil své kvality,“ byl s
jeho výkonem spokojen mostkovický trenér Jiří Kamenov.
Zhruba pětadvacet minut
strávil na trávníku donedáv-

na mozek nezamyslické hry
Tomáš Mariánek. Od půlky dubna chyběl ve výběru
áčka, návratu se po několika
startech za béčko dočkal až v
sobotu proti lídrovi soutěže z
Beňova.
A přibližně patnáct dvacet minut si zakopal pivínský Pavel
Zbožínek mladší. Ze hry ho na
dlouhé měsíce vyřadila operace křížových vazů. I díky jeho
zapojení se do hry skončilo
derby v I.B třídě remízou 2:2.

Basketbal
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A pak že to nejde! Prostějovští basketbalisté se konečně chytli

91 BK JIP PARDUBICE

92 BK PROSTĚJOV
48:53

čtvrtiny: 29:25, 19:28, 25:19, 18:20
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

45/30:45/23
19/9:23/9
22/19:28/19
31:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:12
21:22
6:9
13:12

Rozhodčí: Hošek Jan, Vondráček Marek, Kec Jakub
Diváků: 1010

Sestava a body Prostějova:
Sleezák 22
Duufaaul
Dufa
ultt 18
18
ŠŠvvrddlílíkk 14
Kohout
ut 13
Marko 7
Pandula 7

Booha
hačí
čík 5
Brat
attče
č nk
nkov
ov 3
Veenntta
ta 3
P ášill 0
Pr

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

VENKOVNÍ ÚSPĚCHY ZVEDLY
NÁLADU V BASKETBALOVÉ KABINĚ

Po sérii tří porážek a pádu do spodní poloviny ligové tabulky nebylo basketbalovým Orlům do zpěvu.
Špatná obrana a řada chyb při přechodu do útoku omlazenou sestavu dlouho srážela. Pomohla
až krátká pauza, v níž měli hráči v lize volný los.
Několik tréninků navíc přineslo své ovoce v podobě
šťastného jednobodového vítězství v Pardubicích
a následném dalším výjezdu do Svitav, po kterém
si Hanáci připsali třetí výhru v sezoně.
Prostějov/lv

Sestava pardubic:
Bohačík 22, Žabas 16, Čarnecký 15, Nelson 12, Kotas 8, Pospíšil 7,
Peterka 4, Příhonský 4, Faifr 3, Peterka 0, Šoukal 0, Šoula 0

78 TUŘI SVITAVY

„Už při návratu z Pardubic byla
cítit lepší nálada. Nikdo nebyl
ze špatného vstupu do sezony
nadšený, výsledky nás trápily.
Snad už jsme z nejhoršího venku,“
oddechl si po dvou zápasech
na půdě soupeřů trenér Zbyněk
Choleva.
Především v Pardubicích měli
Orli potřebný kousek štěstí,

47:44
čtvrtiny: 24:21, 23:23, 14:28, 17:27
28/23:15/11
36/17:39/28
23/7:29/10
28:27

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:18
17:25
8:7
12:12

Rozhodčí: Hruša, Kučera, Benda
Diváků: 350

Sestava a body Prostějova:
Švvrdlík 21
Duufa
Dufa
faul
ullt 16
16
PPaand
ndul
uaa 11
ul
Bohačí
číkk 11
11
Práššil 11

Brrat
atče
čenk
čenk
če
nkov
ovv 9
Maarkko 9
Slleezzák
Sez
ák 7
K houut 2
Ko

Konečně! Orlům to po špatném startu začalo padat do koše a
výsledkem budiž dvě cenné výhry z venku, které posunuly tým trenéra Cholevy do středu tabulky.
Foto: www.bkprostejov.cz

Orli se štěstím ukončili sérii porážek

97 BK PROSTĚJOV
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

když poslední pokus domácího
Čarneckého vyklouznul z
obroučky. „Šťastné vítězství to
bylo, ale současně zasloužené.
Byli jsme o kousek lepší. Dali
jsme do zápasu více energie než
Pardubice. Kluci už sérii porážek
opravdu chtěli zlomit. Body získali
oprávněně,“ míní Choleva.
Příchod lepších časů naznačilo
rovněž střetnutí proti Svitavám.
Až na jednu pasáž v prvním

poločase hráli Orli soustředěně a
mířili za úspěchem. „Hodně nám
pomohli také fanoušci, kteří se do
Svitav vypravili,“ ocenil příspěvek
prostějovských příznivců
Choleva.
Výkony a také souhra týmu jde
nahoru a tomu odpovídají také
výsledky. Mužstvo si začalo věřit
a snižuje počet nevynucených
chyb. „Střelecky se chytil Švrdlík
a Default, dobře hraje také třetí
pivot Ondra Kohout. Začalo nám
to padat i z dálky. Ukazuje se,
že pokud nepropadneme nějaké
trudnomyslnosti po několika
minutách hry, můžeme vždy
myslet na úspěch. Snad to vydrží,“
přeje si Choleva.
Orly v dalších zápasech čekají
týmy Chomutova a Kolína.
„Tyto duely bychom potřebovali
zvládnout. Když se to podaří,
otočíme poměr výher a porážek v
náš prospěch,“ počítá trenér Orlů.

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava svitav:
Deloach 17, Moravec 16, Mróz 10, Teplý 9, Miloš 8, Harčár 7, Sedlák 6,
Andres 3, Macela 2, Šindelář 0

koše Mattoni nbl v číslech:
7. kolo: Ostrava - Svitavy 89:66 (24:14, 44:31, 68:50) Nejvíce bodů: Greene
24, Číž 14, Ames 13, Wilson 10 - Deloach 20, Sedlák 12, Mróz 10. Rozhodčí:
Dolinek, Kapl, Večeřa. Trestné hody: 15/10 - 19/15. Fauly: 18:17. Trojky: 11:7. * Děčín - USK
Praha 93:64 (23:18, 47:33, 65:52) Nejvíce bodů: Sedmák 21, Alič 16, Pope 12 - Meno 21, Mareš
13, Šotnar 10. Rozhodčí: Macela, Kučerová, Benda. Trestné hody: 18/11 - 28/17. Fauly: 22:22.
Trojky: 10:5. * Levice - Nymburk 52:85 (12:29, 28:48, 42:68) Nejvíce bodů: Nuber 14, Bilič 12 Hruban, Welsch, Palyza a Nečas po 11, Naymick 9. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Nejezchleb. Trestné
hody: 28/12 - 25/21. Fauly: 22:26. Trojky: 2:6. * Opava - Kolín 74:80 (25:14, 45:49, 64:58)
Nejvíce bodů: L. Tóth 20, Dihel 12, Dokoupil 11 - Field 27, Gonzalez 21, J. Jelínek 15. Rozhodčí:
Kučera, Kurz, Holubek. Trestné hody: 23/14 - 17/15. Fauly: 22:20. Trojky: 6:9. * Pardubice Prostějov 91:92 (29:25, 48:53, 73:72) Nejvíce bodů: P. Bohačík 22, Žabas 16, Čarnecký 15, Nelson
12 - Slezák 22, Dufault 18, Švrdlík 14, Kohout 13. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Kec. Trestné
hody: 22/19 - 28/19. Fauly: 21:22. Trojky: 4:9. * Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 81:71
(18:18, 40:31, 58:50) Nejvíce bodů: Reese 26, Nolen 15, Horák 11 - Tomanec 22, Pavlík 13, Zachrla
9. Rozhodčí: V. Lukeš, Znamínko, Linhart. Trestné hody: 35/26 - 22/19. Fauly: 25:28. Trojky: 7:8.
8. kolo: Opava - Nymburk 58:101 (14:21, 28:53, 41:82) Nejvíce bodů: Blažek 16, Vaňák 11,
Gerych 8 - Palyza 22, Welsch a Naymick po 11, Hruban a Taylor po 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl,
Holubek. Trestné hody: 14/10 - 12/10. Fauly: 16:16. Trojky: 8:7. * Ostrava - Ústí nad Labem
85:65 (17:17, 39:40, 62:49) Nejvíce bodů: Wilson 20, Ames 19, Zbránek 14, Greene 12 - Krakovič
19, Ličartovský 10. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Remenec. Trestné hody: 28/19 - 25/17. Fauly:
23:22. Trojky: 10:6. * USK Praha - Levice 84:78 (23:14, 46:26, 71:40) Nejvíce bodů: Votroubek
19, Mareš 17, Meno 15, Šotnar 10 - Bilič 17, Simmons 16, Nuhanovič 15. Rozhodčí: Lukeš, Macela,
Kučerová. Trestné hody: 17/10 - 19/12. Fauly: 20:21. Trojky: 12:4. * Svitavy - Prostějov 78:97
(24:21, 47:44, 61:72) Nejvíce bodů: Deloach 17, Moravec 16, Mróz 10 - Švrdlík 21, Dufault 16,
Pandula, Bohačík a Prášil po 11. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Benda. Trestné hody: 28/23 - 15/11.
Fauly: 17:24. Trojky: 7:10. * Jindřichův Hradec - Děčín 87:91 (20:19, 43:44, 65:66) Nejvíce
bodů: Zachrla a Tomanec po 15, Pavlík 14, Dygrýn a Kramný po 12 - Stria 21, Pope, Sedmák a
Soukup po 14, Sanders 11. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Baloun. Trestné hody: 24/17 - 38/24.
Fauly: 29:23. Trojky: 8:11.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 8. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

8
8
8
7
6
7
7
8
7
8
7
5
6

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

0
1
3
2
2
4
4
7
5
7
5
2
4

712:525
639:548
601:611
592:572
535:496
566:560
540:556
635:689
500:560
569:667
527:625
425:403
474:503

16
15
13
12
10
10
10
9
9
9
9
8
8

KAM PŘÍŠTĚ
9. kolo, středa 31. října 2012, 18:00 hodin: SLUNETA Ústí nad Labem - Tuři Svitavy, BK Děčín - NH Ostrava, Astrum Levice - Lions J. Hradec, BK Opava - USK
Praha, BC Kolín - BK JIP Pardubice (19:45), BK Prostějov - Levharti Chomutov
10. kolo, sobota 3. listopadu 2012, 18:00 hodin: Tuři Svitavy - Levharti Chomutov
(19:00), BC Kolín - BK Prostějov (17:45), ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP
Pardubice (pátek 02.11., 18:00), Lions J. Hradec - BK Opava, NH Ostrava - Astrum
Levice (17:30), SLUNETA Ústí nad Labem - BK Děčín 7. 11., 20:00)

Prostějov/lv - Po třech porážkách v řadě Orly čekal těžký
soupeř v Pardubicích. Domácí
tým v minulém kole nečekaně
podlehl svitavským Turům a
chtěl své zaváhání napravit.
Přesto se očekávaný nápor Východočechů nekonal a k vidění
bylo vyrovnané střetnutí, o jehož výsledku se rozhodovalo v
posledních sekundách. Potřebné štěstí se tentokrát přiklonilo
k hostující střídačce. Basketbalisté Prostějova vyhráli 92:91 a
připsali si na své konto druhé
vítězství v sezoně.

Začátek zápasu byl hodně vyrovnaný, přesto se Orli dostali do
mírného vedení. Za stavu 12:9
pro hosty se Pardubice vzchopily
a otočily skóre. Postupně šly do
pětibodového náskoku a ten už
Hanáci do konce první čtvrtiny
nezlikvidovali.
Těsný rozdíl ve skóre si domácí
drželi také na začátku druhé části
poločasu. V nasazeném tempu vydrželi až do 26. minuty, v níž Orli
prohrávali 40:42. V tu chvíli se o
slovo přihlásil Pavel Slezák, který
do konce poločasu zaznamenal
třináct bodů. Jeho zásluhou hosté
opět výsledek otočili a do kabiny
odcházeli s vedením 53:48.
Po pauze Pardubice zásluhou Petra Bohačíka srovnaly krok a pak
se soupeři několikrát vystřídali ve
vedení. Ve 26. minutě JIPka pro-

hrávala 61:65, v závěru herního
období se však několikrát prosadil
Fajce a do rozhodující čtvrtiny šli
domácí s náskokem jednoho bodu.
Klíčovou pasáž celého duelu
zvládli Orli o kousek lépe. Necelé čtyři minuty před koncem sice
prohrávali 84:85, sérií osmi bodů
v řadě ale získali rozhodující
náskok. Zásluhu na tom měli především pivoti, kteří se několikrát
dokázali prosadit ve vymezeném
území.
Ani za krajně nepříznivého stavu
Východočeši utkání nevzdali, přiblížili se na rozdíl jediného bodu
a po nepřesném útoku Prostějova
měli k dispozici poslední střelecký pokus. Donáška Čarneckého
naštěstí vyklouzla z obroučky a
také proto Hanáci přivezli z Pardubic důležité dva body.

Očima trenérů
Jan Slowiak - BK Pardubice:

„Pro diváky to bylo určitě zajímavé utkání. Bylo
v něm hodně hezkých akcí na obou stranách,
hrál se otevřený basket. Útočně bych toto
utkání hodnotil pozitivně, bohužel naše obrana,
zejména v prvním poločase, nesnesla žádná
měřítka. O výsledku rozhodlo 13 útočných
doskoků Prostějova a výkon Pavla Slezáka.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Konečně se nám podařilo zvítězit, tým už úspěch
opravdu hodně potřeboval. Navíc v Pardubicích,
kde se nikomu nehraje lehce. Celý tým vynaložil
velké úsilí. Dařila se nám střelba z venku, naši
pivoti vyšším podkošovým hráčům soupeře nedali
nic zadarmo. Díky tomu se dostavil náš úspěch.
Odehráli jsme opravdu kvalitní utkání. Závěr byl
trochu o štěstí a to tentokrát stálo na naší straně.
Vítězství má pro nás po sérii porážek velkou cenu.“

Tuři vydrželi s dechem pouze dvacet minut
Prostějov/lv – Po těsném
vítězství v Pardubicích čekal
basketbalisty další ligový zápas
na půdě soupeře. Ve Svitavách
Orli potvrdili zlepšenou formu
a domácí Tury především ve
druhém poločase přehráli.
97:78 se posunuli na šesté místo
v tabulce Mattoni NBL.
Už první minuty patřili hostujícímu souboru. Hanáci už v
průběhu 3. minuty získali náskok
osmi bodů a zmrazili nadšení
Turů. Domácí se přesto z nepovedeného začátku otřepali a začali
ztrátu pomalu snižovat. K tomu

jim pomohl také menší střelecký
výpadek
prostějovských
basketbalistů. Po trojce Teplého
vyrovnali na 16:16 a v závěru
desetiminutovky
dokonce
překlopili skóre na svoji stranu a
vedli 24:21.
Tuři, podporovaní bouřlivým
publikem, drobnou výhodu na
začátku další části střetnutí dokonale využili. Rychlými akcemi se dostávali do otevřené
obrany a ve 14. minutě po
trestných hodech Deloacha vedli 36:25. Z nepříjemné situace
se hosté vyhrabali ještě do konce
poločasu. Stíhací jízdu odstartoval přesnou střelou z dálky Pandula, přidali se také další hráči a
po dvaceti minutách ztráceli Orli
na svého soupeře pouze tři body.
Obrat ve vývoji střetnutí přišel po

změně stran. Střelecky se dařilo
především trojici Švrdlík, Default
a Marko. S jejich pomocí svěřenci
trenéra Zbyňka Cholevy rychle
Turům ukázali, který tým se bude
po utkání radovat z vítězství.
Ve 29. minutě Default proměnil
trojku a upravil na 72:54 ve
prospěch Hanáků. Svitavy v zoufalém pokusu o zázrak se ještě na
začátku poslední čtvrtiny přiblížily
na rozdíl devíti bodů, víc jim ale
soupeř nedovolil.
Orli trestali každou chybu svitavské defenzivy a v závěru na
chvíli odskočili až na rozdíl dvaceti bodů. V poslední minutě dokonce atakovali hranici sta bodů.
Bratčenkov a Slezák sice svoje
trojkové pokusy neproměnili,
radost z třetího vítězství v sezoně
jim to ale nezkazilo.

Očima trenérů
Luboš RŮŽIČKA - Tuři Svitavy:

„Především v průběhu prvního poločasu
jsme hráli ve vlnách. Nejdříve jsme
vyrovnali téměř dvoucifernou ztrátu, pak
hráči zase ztratili vedení o jedenáct bodů.
Ve chvíli, kdy Prostějov na začátku třetí
čtvrtiny udeřil, cítil jsem, že je zle. Hráči
ani za nepříznivého stavu nic nevypustili,
soupeř si ale vedení pohlídal.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Začali jsme velice dobře, ale Svitavy se pak do
hry vrátily. První půlku jsme dokonce prohráli a
zdálo se, že odehrajeme velmi dramatické utkání
s otevřenou koncovkou. Druhá půlka naštěstí
přinesla několik našich trojek a navíc se začalo
dařit Kamilovi Švrdlíkovi pod košem. Díky
tomu jsme získali klíčový náskok. V závěru jsme
už jenom kontrolovali výsledek.“

Český reprezentant už je vůdčí postavou a táhne Orly z krize

„S Austinem si už pod košem nepřekážíme,“ říká Švrdlík
Prostějov – V Pardubicích Kamil Švrdlík zatížil
konto soupeře čtrnácti body a svoje statistiky si
ještě vylepšil hned v dalším utkání ve Svitavách.
Turům nasázel 21 bodů a při střelbě z pole minul
jediný z jedenácti pokusů. Reprezentační pivot táhnul Orly ve vítězných duelech a věří, že ve stejném
duchu bude tým pokračovat také v dalších ligových
kolech. „Začátek soutěže nám nevyšel, ale to nejhorší je snad už za námi,“ doufá Švrdlík.
Ladislav Valný
V Pardubicích jste získali dva body, protože
poslední soupeř domácích
Čarnecký ke smůle Východočechů neproměnil. Jak velkou roli ve sportu má štěstí?
„Určitou roli má. Kdyby ta poslední střela skončila v koši, asi

bychom se nebavili o našem
zlepšení. Po zápase bychom
seděli v kabině, hlavy schované
do ručníků a říkali si, že příště
to už musí vyjít. Většinou se ale
štěstí přikloní k tomu, kdo si to
zaslouží.“
Vaše osobní statistiky se
lepší. Cítíte, že forma
jde nahoru?

„Nějak zvlášť to nesleduji. Ale
pochopitelně jsem rád, když
se v zakončení daří. Pořád se
snažíme hrát rychle, a pokud
neuděláme nějakou hloupou
chybu, dostáváme se do šancí. V
posledních zápasech se je dařilo
proměnit a podle toho výsledky
vypadaly. “
V dresu Orlů se začíná
prosazovat také Austin
Default. Je to tím, že si už pod
košem dokážete více vyhovět?
„Každý hráč má své návyky.
Austin je spíše střelec, nechodí
tak často až přímo pod koš. Už
to oba víme. Každý má svůj
prostor a nepřekážíme si na jednom místě. V prvních zápasech
bylo přece jen vidět, že jsme
toho společně v přípravě moc
neodehráli.“

Po sedmi zápasech máte
zápornou bilanci.
Čekal jste, že budete mít na svém kontě čtyři porážky?
„Žádnou radost z
toho nemáme. Některým fanouškům
se zdá, že to je něco
nenormálního. Ale
takový je přece sport.
Nedá se dopředu
naplánovat, kdo vyhraje. To by se pak
mohly medaile rozdat dopředu. Věřím,
že se nám bude dařit
také v dalších zápasech a na konci týdne
průběžnou ligovou
bilanci otočíme.“

Foto: archiv
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA

házenkářská sedmička

aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

VÝSLEDKY UTKÁNÍ

2. liga; Morava-jih: konečně! Oba regionální tý
týmy vyhrály
h ál

Gólem dvě sekundy před koncem Kostelec udolal Meziříčí

Bitva jako řemen rozehřála nezvykle mrazivé sváteční
dopoledne v Městské sportovní hale Kostelce na Hané.
Nesmírně dramatický zápas 6. kola 2. ligy mužů Morava
jih mezi domácími házenkáři a Velkým Meziříčím byl
v neděli určen jen pro lidi se silným srdcem, neboť o vítězi
rozhodoval až strhující závěr. Parta HK jej zvládla a vydřeným vítězstvím se posunula do horní poloviny tabulky.

šlo střetnutí v nervydrásající thriller
(16:15, 17:17). Ani odskočení
domácích na 19:17 čtyři minuty
před koncem nerozhodlo, protože
bojující sok vzápětí opět srovnal na
19:19. Totéž se opakovalo zkraje
poslední minuty (20:19 – 20:20),
načež měli Juríkovi svěřenci k dispozici závěrečný útok. A provedli
Prostějov/son
15:11). Házenkáři Meziříčí se však jej báječně, když Jurka v čase 59.58
Výprava Velmezu dorazila na nevzdávali a jakmile urostlý Matu- z pozice pivota urval oba bodíky
Hanou s časovým zpožděním, šík dostal jen trochu prostoru, pře- pro hanácké bijce – 21:20!
ale hostitelé se rozhodli počkat a
odmítli kontumační výhru 12:0.
Místo snadné cesty za dvěma body
na soupeře pořádně vlétli, jeho ambice posunout se do vedení soutěže
rozleptávali skvělou obranou včet- Brankový sled: 1:1, 3:1, 6:2, 7:4, 9:4, 9:7, 13:9, 15:13, 16:15,
ně výborného Varhy mezi tyčemi. 17:17, 19:17, 19:19, 20:19, 21:20. Rozhodčí: Divácký a Šohaj.
V útoku se sice Kostelečtí s vý- Sedmičky: 4/4:2/2. Vyloučení: 3:5. Diváků: 100.
jimkou dvojice Grulich – Ševčík
Sestava Kostelce:
moc neprosazovali, ale vzhledem
Varha,
Navrátil
–
Smékal
2, Grulich 7/4, Jurka 2, Rikan 1, Ševčík 6, M.
k výtečné defenzivě i tak získali pětigólový náskok (9:4 ve 20. minu- Grepl 1, Chalupecký, Palička, J. Grepl, Hochvald, Varhalík 2, Říčař.
Trenér: Alois Jurík.
tě). Protivníka vrátilo do střetnutí až
mírné polevení Sokola před pauzou
Sestava Velkého Meziříčí:
vedoucí ke korekci na 9:7.
Po obrátce borci HK znovu zapnu- Stoklasa, Kotík – Živčil 1, Pavel Křibala, Kubiš, Trojan 1, Necid 2, Petr
li na vyšší obrátky a dlouho měli Křibala 2, Juránek, Fischer 3/2, Kaštan 4, Matušík 4, Bezděk 3. Trenér:
vývoj utkání pod kontrolou (13:9, Ladislav Šidlo.

HK Kostelec na Hané
TJ Velké Meziříčí

21:20

(10:7)

VÝSLEDKY 2. LIGY,
Y, SKUPINA MORAV
MORAVA-JIH
Prostějov - SK Kuřim ........................................................................29:25
......................................
........
................................
Ivančice - Maloměřice .....................................................................20
: 20
.........................
...................................
......
........................
Kostelec n.H. - V. Meziříčí .............................................................21
: 20
...................
................................. ........ ......
..............
Hustopeče - Sokolnice .....................................................................35
: 17
............................................
........................................
Telnice - Brno B ...............................................................................28
: 27
...........
............................................... ...........
H.Brod - Bohunice .............................................................................28:38
....................... ......................................

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4. kole

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

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

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

P
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5

S
191 : 146
173 : 133
157 : 147
149 : 146
172 : 166
156 : 163
151 : 156
162 : 156
149 : 185
141 : 153
150 : 165
153 : 188

B
10
10
8
8
7
7
7
4
4
3
3
1

KAM NA házenou?
7. kolo (10. + 11. listopadu): Sokolnice – Prostějov (neděle 11. 11.,
16.00 hodin), Kuřim – Kostelec (termín zatím nestanoven), Velké
Meziříčí – Ivančice, Brno B – Hustopeče, Bohunice – Telnice, Maloměřice – Havlíčkův Brod.

8:2 a rázem byli o krok napřed.
Zbytek duelu ale naprosto stejným
poměrem vyzněl pro hostitele a
navzdory celkem devíti vyloučením a červené kartě pro Jiřího
Kosinu se drama nekonalo.
„Druhý poločas už byl vinou vyloučení rozdrobený. Soupeř srovnal a dokonce i vedl, vzal jsem si
ale oddechový čas a závěr jsme
zase zvládli my. Byly to ale nervy.
Zahráli jsme velmi dobře v obraně, dostali jsme jen deset gólů,“
cenil si nejen zvládnuté koncovky
Zedníček.
Vyplnilo se tak jeho přání, čtvrtý
domácí duel vyústil v první vítězství. „Potřebovali jsme vyhrát.
Dobře jsme popracovali na tréninku a zahráli jsme to, co jsme chtěli.
Kluci již začali hrát mazácky, ne
tak zbrkle. Hráli jsme líp než minulá utkání. Velmi dobře chytal

Ladislav Šidlo (TJ Sokol Velké Meziříčí):
„Domácí nám ze začátku utekli tím, že jsme se nedokázali
vypořádat s jejich pivoty na brankovišti. Svou roli sehrál i přísnější
metr rozhodčích, kteří nás často vylučovali. Ztrátu jsme však
dokázali během druhého poločasu stáhnout, byť se nám v útoku
zdaleka nedařilo podle představ. I tak jsme sahali po remíze a
Kostelec až v úplném závěru se štěstím strhnul výhru na svou stranu. Tahle ztráta mě určitě mrzí, protože jsme tady měli na vítězství.
Ve vyrovnané soutěži bez vyloženého favorita teď klesneme ze
druhého někam na páté místo, ovšem to není problém, pohybovat
se chceme v lepším středu tabulky.“

Sokol II Prostějov
SK Kuřim

29:25

(17:15)

Rozhodčí: Divácký – Dalajka. Vyloučení: 9:8. ČK: 1:2. Sedmičky: 3/2:3/1. Diváků: 90.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Kozlovský 7, Kosina 7, Juráček 2, Jurik 1, Šestořád 5,
Jurečka 3, Burget 2, Valach 2, Nevrlý, Ordelt, Raška, Mikulka. Trenér:
Josef Zedníček.

Hrubý, nadprůměr předvedli Kozlovský a Šestořád,“ vyzdvihl.
Vzhledem k přísnému metru rozhodčích si navíc oba týmy mohly
velmi často vyzkoušet hru v přesilovce i oslabení. „Nešlo o žádné
hrubé zákroky. Takové polofauly,
nic brutálního. Oslabení jsme dokonce hráli lépe než přesilovku, i
ve čtyřech jsme dali gól. Je to dané
tím, že si kluci začali věřit, všechno je totiž o hlavě. Začalo se dařit,

tak si dovolí i nestandardní kousky,“ povšiml si.
Nyní zavítají prostějovští házenkáři do Telnice, ve zdejší nafukovací hale s pomalým povrchem
totiž hraje svá domácí utkání i
Sokolnice. Nejbližšímu soupeři
Hanáků se zatím také příliš nedaří,
zvítězil jen nad Maloměřicemi a
Havlíčkovým Brodem. Duel následuje po jednovíkendové pauze
v neděli 11. listopadu.

Prostějovské hvězdy jsou oporami Fed Cupu
(dokončení ze strany 17.)
„S týmem bude trénovat Klára
Zakopalová. Ale nechci předbíhat. Petra na Fed Cup už přijela v
horších stavech, ale vždycky pro
to udělá maximum, aby mohla
nastoupit,“ prohlásil nehrající
kapitán českého družstva. V letošním ročníku zatím české lvice
vyřadily Německo a Itálii a v závěrečném souboji nastoupí proti
Srbsku, které hned ve svém premiérovém představení ve světové skupině prošly až do finále.
Budou to hodně těžké soupeřky,
protože mají k dispozici silný
kádr v čele s bývalými světovými jedničkami Anou Ivanovičovou a Jelenou Jankovičovou.
„Výkony Srbek jsem sledoval
průběžně a musím říct, že nás
čeká mimořádně těžký soupeř.
Obě hlavní hvězdy protivníka
umí zahrát velké zápasy před
vyprodaným hledištěm. Nemusí sice vyhrávat dlouhé šňůry,
ale jsou schopny se připravit na
velké zápasy,“ tvrdí nehrající kapitán českého výběru Pála.

Domácí fanoušci přesto věří, že
tenistky rozhodující duel zvládnou
a obhájí loňský primát. Našlapaná
hala je požene za úspěchem a na to
se hráčky těší. „Loni jsme musely
odehrát všechny zápasy venku a
občas jsme si posteskly, že nemůžeme nastoupit před vlastním publikem. Letos se nám to už jednou
povedlo a atmosféra v Ostravě při
utkání proti Italkám byla parádní.
V Praze to určitě bude minimálně
stejně příjemné. Hodně se na to těšíme,“ řekla Lucie Šafářová, česká

dvojka, se kterou Pála počítá do
dvouher.
Celý realizační tým věří, že se na
kurtu představí také Petra Kvitová, která se musela kvůli zdravotním problémům odhlásit z tureckého Turnaje mistryň.
„Petře se poslední zápasy nepovedly ideálně. K tomu měla
zdravotní potíže. Ale ona je velká
hráčka a bez ohledu na Turnaj
mistryň jsem přesvědčený, že se
na fedcupový víkend připraví výborně," věří Pála.

Finále Fed Cupu 2012
Česká republika - Srbsko
(Praha, 3. a 4. listopadu)
Sobota: 13.30 dvouhry
Neděle: 11.00 dvouhry + čtyřhra
Nominace
Česká republika: Petra Kvitová (6.), Lucie Šafářová (17.),
Andrea Hlaváčková (3. ve čtyřhře), Lucie Hradecká (4. ve
čtyřhře)
Srbsko: Ana Ivanovičová (12.), Jelena Jankovičová (22.), Bojana Jovanovská (57.), Aleksandra Kruničová (168.)

ZKLAMÁNÍ ČESKÉ TENISOVÉ KRÁLOVNY:

Kvitovou na Turnaji mistryň zastavil zánět průdušek

Istanbul/lv – Před rokem Petra
Kvitová rozdávala úsměvy na
všechny strany. Jako čerstvá vítězka Turnaje mistryň potvrdila
své předchozí výkony v zatím
životní sezoně. O rok později
je všechno jinak. V Istanbulu
česká jednička a světová šestka
zvládla pouze jediný zápas. Polce
Agnieszce Radwaňské podlehla
3:6, 2:6. To však nebyla nejhorší
zpráva. Následné vyšetření lékařů ukázalo, proč se dvaadva-

cetiletá tenistka na kurtu trápila
a po zápase odcházela se slzami
v očích. Výkon Kvitové ovlivnil
zánět průdušek. Následovalo odhlášení z turnaje a rychlý návrat
do Čech, kde by měla reprezentační opora už v sobotu nastoupit
do finále Fed Cupu proti Srbsku.
„Odhlášení z turnaje je pro mě novinka, jsem bojovnice a vždycky
jsem chtěla hrát, ale opravdu se necítím dobře“" řekla Kvitová den po
úvodním zápase. Českou tenistku

nahradila v elitní osmičce Australanka Samantha Stosurová.
V zápase proti Radwaňské bylo od
začátku patrné, že česká tenistka
není ve své kůži. Kazila lehké míče,
chyběla jí lehkost i tradiční zarputilost. A situace se nezlepšila ani v
průběhu střetnutí.
„Od rána mi bylo divně, cítila jsem
břicho. Myslela jsem, že jsou to
nervy. Ale ty mě většinou po prvním setu pustí. Nezlepšovalo se to.
Třásly se mi ruce, nemohla jsem
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Alois Jurík (TJ Sokol Kostelec na Hané HK):
„Drama až do konce jsme si zavinili my sami vlastní nekázní. Za první
poločas jsem byl maximálně spokojen s výbornou obranou, díky níž
jsme odrovnali Matušíka. Ve druhé půlce už defenziva tolik nefungovala a celkově zápas vůbec nevyšel Milanu Varhalíkovi. Je to taky jen
člověk, dosud v sezóně tvrdil muziku a dnes mi ho bylo až líto, jak se
trápil. Naštěstí zbytek mančaftu zabojoval a silou vůle dotáhl utkání přes
problémy do šťastného konce. Body jsou doma, s výsledkem i částečně
s výkonem jsem spokojený. Klobouk dolů před tradičně výborným
Martinem Grulichem, velmi dobře zahráli také David Ševčík, Michal
Jurka a Tomáš Varha. Vydřeli jsme třetí vítězství za sebou, přičemž
nás jednoznačně nastartoval úspěch v derby na hřišti Prostějova. Teď
během dvoutýdenní soutěžní pauzy snad doléčíme marody a v Kuřimi
odmažeme minusový bod z tabulky pravdy.“

Utkání přineslo nejen čtyřiapadesát branek, ale i sedmnáct vyloučení a tři červené karty
ní vteřiny odcházeli do kabin s
dvoubrankovým vedením. Poprvé v sezoně tak po třiceti minutách vedli a mohla za to zejména
produktivní ofenzíva vyjádřená
sedmnácti vstřelenými brankami.
„Nastoupili jsme v téměř kompletní sestavě, chyběl nám jen
nemocný Gazdík a z osobních důvodů Černíček. První poločas byl
hodně vyrovnaný, ale poprvé nám
vyšel. Hráli jsme velmi dobře a
sedmnáct gólů je opravdu hodně.
Konečně jsme zabrali,“ zamlouval se výkon prostějovskému trenérovi Josefu Zedníčkovi.
Do druhé půle vkročili jeho hráči
znovu lépe než soupeř a díky fungující obraně i Jiřímu Hrubému v
brance náskok domácích narostl
až na šest branek. Mezi desátou
a osmnáctou minutou však přišel
výpadek, hosté tento úsek vyhráli

BD BH LD
5
13
17
10
9
25
5
13
17
přeloženo na 4.1.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Prostějov zabral a povedeným úvodem i závěrem zdolal Kuřim

Prostějov/jim - Pět kol marně
vyhlíželi prostějovští házenkáři
první výhru v sezoně. Dočkali
se až napošesté. V ofenzivní podívané s nezvykle vysokým počtem dvouminutových trestů si
domácí naprostou většinu utkání udržovali náskok a výhrou
se odlepili od chvostu tabulky.
Přestože se Kuřim na moment
dostala do vedení 23:22, povedeným závěrem si hráči Sokola
II nenechali nadějně rozehraný
zápas sebrat a veškeré body zůstali na Hané.
Ve všech předešlých zápasech
doplácel prostějovský celek na
promarněný první poločas. Změna nastala až v sobotu. S navrátilci
do sestavy Kosinou, Valachem i
Šestořádem se domácí po dlouhé
době rozstříleli, vedli i o tři branky,
díky přesnému zásahu z posled-

Kolo Domácí
Hosté
5
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov
5
Poslanci Bělkovice-Lašťany Hanácká šipka Olomouc
5
Zavadila o jedličku Čechovice Dobří bobři Olomouc
5
Sportingbet.cz Olomouc
Vetřelci Prostějov

popadnout dech. Cítila jsem se divně,“ přiznala obhájkyně loňského
vítězství.
Těsně po porážce se cítila mizerně
a vzápětí se dozvěděla také o příčině horšího výkonu. V jejím těle
již tou dobou řádil vir, který oslabil
celý organizmus. „Odstoupení mě
opravdu mrzí, ale s tím se nedá nic
dělat. Ostatně nejsem sama, kdo
má zdravotní problémy. Na konci
sezony se s různými bolístkami
potýká celá řada hráček. Je fakt, že

naše imunita dostává na konci roku
zabrat. Fyzioterapeutky mi tady
potvrdily, že po US Open se spousta holek nakazila. Že se odhlašují z
turnajů. Nejsem jediná, na kterou
se to sype,“ dodala Kvitová, která
věří, že si příště na závěrečném
podniku elitních tenistek spraví
chuť.
„Ráda bych za rok opět na Turnaj
mistryň postoupila a získala šanci
poprat se o co nejlepší výsledek,“
plánuje již v předstihu Kvitová.

Kol V VP R PP P K Skóre

7 Zavadila o jedl. Čechovice

4

1

0

0

1

2

0

35:38

85:92

4

8 Poslanci Bělkovice-Lašťany

4

0

1

0

0

3

0

28:45

71:102

2

9 Hanácká šipka Olomouc

5

0

0

0

1

4

0

26:65

76:140

1

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
5
5
5
5
5
5

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

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

BD BH LD LH
2
16 7 34
12
6
27 16
5
13 12 29
6
12 20 28
15
3
31 12
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Darts Club Držovice

5

5

0

0

0

0

0

71:19

147:59

15

2 Berini Ivanovice na Hané

5

3

2

0

0

0

0

60:32

136:81

13

3 Jiřina Black Bears Prostějov

5

4

0

0

0

1

0

59:31

133:79

12

4 O tečku Prostějov

5

3

1

0

0

1

0

50:41

114:104

11

5 Orli Kojetín

4

2

0

0

1

1

0

42:31

90:82

7

6 V Zeleném Prostějov

5

2

0

0

1

2

0

48:43

115:103

7

7 Asi Prostějov

5

2

0

0

0

3

0

45:45

104:101

6

8 Mexičani Čelčice

5

2

0

0

0

3

0

37:53

95:123

6

9 KRLEŠ Kralice na Hané

5

1

0

0

1

3

0

32:59

89:133

4

10 Seniors Hamry

5

1

0

0

0

4

0

29:61

76:132

3

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

5

1

0

0

0

4

0

26:64

69:140

3

12 Rafani Čelčice

4

0

0

0

0

4

0

26:46

69:100

0

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
5 Fénix Prostějov
ŠK Brablenci Kojetín
5 Němčická střela
Hroši od Jedličky Čechovice
5 Soběsuky 49
Capa team U Jedličky Čechovice
5 U Žida Ivanovice na Hané Twister Kroměříž
5 Věčná žízeň Ivanovice n. H. Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
3 15 8
32
neznámo v době uzávěrky
11 7 26
16
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Družstvo

Kol

V

VP

R

PP

P

K

Skore

Legy

BO

2 ŠK Brablenci Kojetín

5

4

1

0

0

0

0

66:25

148:68

14

3 Fénix Prostějov

5

4

0

0

0

1

0

49:41

109:103

12

4 Soběsuky 49

4

2

1

0

0

1

0

36:37

87:84

8



5 Twister Kroměříž

3

2

0

0

1

0

0

41:14

90:43

7

6 Hroši od Jedličky Čechovice

4

2

0

0

0

2

0

46:26

106:77

6

7 Němčická střela

4

1

1

0

0

2

0

31:42

79:99

5

8 Capa team U Jedl. Čechovice

5

1

0

0

1

3

0

37:54

91:127

4

9 U Žida Ivanovice na Hané

3

1

0

0

0

2

0

22:32

65:78

3

3

1

0

0

0

2

0

20:34

58:83

3

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané
11 Skalní Na Nové Doloplazy

3

0

0

0

1

2

0

21:34

51:81

1

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

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

Pozvánka na podzimní
Open turnaje k Matesovi…

Českomoravský šipkový svaz
a Prostějovský Večerník Vás
srdečně zve na podzimní amatérskou šipkařskou sérii v elektronických šipkách 10+1 turnaj
o pěkné ceny a sportovní trofeje.
Turnaje se konají každý čtvrtek od 18:00 hodin v Hostinci
u Matesa v Prostějově na ulici
V. Outraty. Na turnajích máte
možnost vyzkoušet si hru v šipky a ještě Vám k tomu radou a

ukázkou napomůže zkušený
rozhodčí, který tyto turnaje řídí.
Své výsledky si potom můžete
zkontrolovat na www.sipky.org
a také v Prostějovském Večerníku, který je hlavním mediálním
partnerem Českomoravského
šipkového svazu. Více informací naleznete na www.sipky.org,
www.cds-sipky.cz a Facebooku/
Českomoravský šipkový svaz/.
Těšíme se na vaši účast!!!

www.veceernnikpv.cz
Máte možnost INZEROVAT I NA WEBU
TEL.: 733 325 041

Volejbal
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VK AGEL PROSTĚJOV

Prostějovské volejbalistky držely s gigantem krok první dva sety. Zítra jedou do Polska

RABITA BAKU

Čas: 78 minut
Rozhodčí: Porvazník (Slovensko) a Chaladay
Chal
Ch
allad
a ay (F
((Francie)
raanc
ncie
i
ie
Diváků: 12000
1. set: 21:25 25 minut 2. set: 23
23:25
3::225 29
29 minut
minu
mi
n t
nu
3. set: 13:25 24 minut
miinu
m
n t

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

Kossányiová
Žarkova
de Assisová

Vincourová

Velikiyová
Gomesová
Střídaly: Miletičová, Hrončeková
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly:
Soaresová, Jelínková, Hippeová

Sestava baku:
Skorupová, Rabadžievová, Krsmanovičová, Montanová, HübnerGrünová, Akinradewová, libero Fominová – Zakreuskajová, Starovičová,
Žuková. Trenér: Marcello Abbondanza.

Další zápasový program skupiny „B“
evropské Ligy mistryň
2. kolo
AtomTrefl Sopoty vs. VK AGEL Prostějov úterý 30. října, 18.00 hodin
Rabita Baku vs. Asystel CarnaghiVilla Cortese čtvrtek 1.listopadu,15.00 hodin
3. kolo
Villa Cortese vs.VK AGEL Prostějov středa 14. listopadu, 19.30 hodin
AtomTrefl Sopoty vs. Rabita Baku úterý 13. listopadu, 18.00 hodin
4. kolo
VK AGEL Prostějov vs. Villa Cortese středa 21.listopadu,18.00 hodin
Rabita Baku vs. AtomTrefl Sopoty čtvrtek 22. listopadu, 15.00 hodin
5. kolo
VK AGEL Prostějov vs. Trefl Sopoty středa 5. prosince, 18.00 hodin
Villa Cortese vs. Rabita Baku středa 5. prosince, 19.30 hodin
6. kolo
Rabita Baku vs.VK AGEL Prostějov úterý 11. prosince, 14.00 hodin
AtomTrefl Sopoty vs. Villa Cortese úterý 11. prosince, 20.00 hodin

Výsledky CEV Champions
League 2012/2013 - 1. kolo
Základní skupina „A“:
Vakifbank Istanbul – Volero Curych 3:0 (16, 16, 16),
Uraločka Jekatěrinburg 2:3 (20, -23, -20, 25, -7).
Z V3 V2 PB P PS
 Tým
1. VB Istanbul (Turecko)
1 1 0 0 0
3:0
2. Jekatěrinburg (Rusko)
1 0 1 0 0
3:2
3. Cannes (Francie)
1 0 0 1 0
2:3
4. Curych (Švýcarsko)
1 0 0 0 1
0:3

RC Cannes –
PM
75:48
110:102
102:110
48175

B
3
2
1
0

Základní skupina „B“:
VK AGEL Prostějov – Rabita Baku 0:3 (-21, -23, -13), Villa Cortese
– Trefl Sopoty 3:1 (16, 24, -21, 23).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Rabita Baku (Azerbajdžán)
1 1 0 0 0
3:0
75:57
3
2. Villa Cortese (Itálie)
1 1 0 0 0
3:1
97:88
3
3. Trefl Sopoty (Polsko)
1 0 0 0 1
1:3
88:97 0
4. AGEL Prostějov (Česko)
1 0 0 0 1
0:3
57:75
0
Základní skupina „C“:
Galatasaray Istanbul – ASPTT Mylhúzy 3:1 (-18, 19, 15, 23), Dinamo
Bukurešť – Busto Arsizio 1:3 (-23, -15, 14, -22).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Galatasaray Istanbul (Turecko) 1 1 0 0 0
3:1
93:82
3
2. Arsizio (Rumunsko)
1 1 0 0 0
3:1
89:85
3
3. Bukurešť (Rumunsko)
1 0 0 0 1
1:3
85:89 0
4. Mylhúzy (Francie)
1 0 0 0 1
1:3
82:93
0

PREMIÉRA „AGELEK“ V LIZE MISTRYŇ SENZACI NEPŘINESLA
Z tábora VK po Baku zní: neházet flintu do žita a pracovat!
Prostějov/son - Jak si povede omlazený prostějovský tým v nové sezóně evropské Ligy mistryň?
Na to byli hodně zvědaví nejen příznivci VK AGEL,
ale také spousta dalších lidí z českého volejbalového prostředí. Vstupní duel základní skupiny B proti
nadmíru silné Rabitě Baku (0:3) dal určité odpovědi a mnohé jiné naznačil.
Škoda druhé sady, utkání
se mohlo dál vyvíjet jinak,
litoval Čada.
Již v úvodním setu naše ženy
držely s jasným favoritem krok
a ve druhém dokonce sahaly po
vyrovnání na 1:1. „Téhle sady
byla škoda, vyvíjela se pro nás
velice dobře. Soupeř působil
nejistě a zisk setu jsme měli ve
vlastních rukou, protože hned
několikrát se v koncovce objevily míče nahrané v náš prospěch. Bohužel jsme je nedokázali položit v útoku nebo přišly
obranné chyby či nepřesnosti.
Kdybychom průběžný stav
srovnali, mohl být další vývoj
určitě jiný. Místo toho pak Rabita ve třetí sadě brzy odskočila
na rozdíl pěti bodů a s tím se
pak těžko něco dělá,“ litoval
trenér VK Miroslav Čada.
Za středeční výkon některé ze
svých svěřenek pochválil a jiné
moc ne. „Obě střeďačky Flávia
de Assisová i Cvetelina Žarkova hrály solidně, Baku dělaly
problémy jejich rychlé útoky
po nahrávkách za hlavu. Naopak se k úspěšným zakončením

Základní skupina „F“:
Dynamo Moskva – Fakro Muszyna 3:2 (-24, 21, 18, -20, 12), CZ Bělehrad – Lokomotiv Baku 2:3 (-14, 25, 23, -17, -11).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Loko Baku (Ázerbajdžán)
1 0 1 0 0
3:1
113:94 2
2. Dinamo Moskva (Rusko)
1 0 1 0 0
3:2
109:102 2
3. Fakro Muszyna (Polsko)
1 0 0 1 0
2:3
102:109 1
4. Bělehrad (Srbsko)
1 0 0 1 0
1:3
94:113 1

Trojblok. Ani pevná obrana nestačila prostějovským volejbalistkám
k zastavení útoku favoritek z Ázerbájdžánu.
Foto: Josef Popelka
Zkušený stratég přitom nevidí
žádný důvod k přehnanému
zklamání. „Tahle porážka nás
rozhodně nijak nedeprimuje.
Věděli jsme, jak silný protivník nás čeká a že jakýkoliv
získaný set bude úspěchem.
Věřím v postupné zlepšování
naší výkonnosti i v to, že příští
zápasy v Lize mistryň můžeme
zvládnout s příznivějšími výsledky než 0:3.“

Máme velké rezervy v útoku
a hlavně v obraně,
všimla si Soli
Mohly pouze překvapit. Alespoň částečně se k tomu Agelky
několikrát dost přiblížily a tím
víc je musela mrzet promarněná
šance vzít Rabitě minimálně jednu sadu. „Výsledek 0:3 vypadá
jasně, ale kdo utkání sledoval,
viděl dva hodně vyrovnané sety.

Podle mě nemá smysl řešit, na
kolik procent svých možností
v tu dobu hrál soupeř, nás musí
zajímat vlastní výkon. A my
jsme určitě schopné se ještě
posunout na vyšší level, zatím
máme docela velké rezervy. Teoreticky jsme tak dneska určitě
měly na víc,“ uvažovala kapitánka VK Solange Soaresová.
Při ohlížení za většinu času pohlednou bitvou souhlasila se
svým trenérem. „Neprosazovaly
jsme se dostatečně v útoku a velké rezervy máme v obraně, kde
bylo hostující družstvo mnohem
lepší. Naopak jsme dobrým servisem tlačily na jeho přihrávku,
hlavně díky tomu se nám dařilo
dvě sady vést vyrovnaný boj. Až
ke konci jsme odpadly, ovšem
litovat ztracené naděje na příznivější výsledek by k ničemu nebylo. Je potřeba se dívat dopře-

Triumf v celé Lize mistryň
je naším cílem, potvrdila
kapitánka Baku
Vítězství i druhé místo z klubového mistrovství světa, stříbro
z předminulého ročníku Champions League a čtyři tituly v silné lize Ázerbájdžánu už vlastní
Rabita. Je nabíledni, že další metou údajně nejbohatšího oddílu
planety (v ženském volejbalu)
musí logicky být ovládnutí top
poháru starého kontinentu.
„Vyhrát Ligu mistryň samozřejmě máme za cíl, ale není to tak,
že bychom celkové prvenství
dostali od vedení klubu jako příkaz. Tohle v kolektivním sportu
ani nejde, na druhou stranu s takovým kádrem i podmínkami,
jež máme k dispozici, určitě je
v našich možnostech útočit až
úplně nejvýš,“ potvrdila sympaticky vystupující kapitánka
Rabity a srbská reprezentantka
Mira Golubovičová.

Mistrovské úterý v Sopotech: BITVA PRAVDY A NADĚJE
Polský tým je pro Agelky ve skupině B Champions League
nejschůdnějším soupeřem, přesto také favoritem

Prostějov/son - Napoprvé
doma proti extrémně silné
Rabitě Baku nezískaly ani
set, na druhý pokus už chtějí
víc. Volejbalistky VK AGEL
Prostějov čeká střetnutí 2.
kola základní skupiny B v
evropské Lize mistryň, když
v úterý 30. října od 18.00 hodin nastoupí na hřišti Atomu
Trefl Sopoty. A z papírového
hlediska by se mělo jednat o
souboj dvou slabších celků
této grupy. Kdo z nadcházejících protivníků tedy chce
obsadit aspoň třetí místo a
tím si zajistit čtvrtfinále CEV
Cupu, nutně potřebuje bodovat.
Atom své úvodní vystoupení
v Champions League 2012/13
odehrál velice dobře, na palubovce italského Cortese sahal
minimálně po bodu. Nakonec
se z vydřeného vítězství po boji
radovala Villa poměrem 3:1
(25:16, 26:24, 21:25, 25:23).

„Na tohle utkání už jsme se
pochopitelně dívali a Sopoty
v něm kromě úvodního setu
předvedly hodně kvalitní výkon.
Mají v základní sestavě Brazilku Coimbrovou, Australanku
Rourkeovou, Kubánku Cabrerovou a Ukrajinku Šeluchinovou,
zbytek družstva tvoří polské
hráčky včetně reprezentantek.
Sice už nejde o tak nabitý kádr
jako v minulé sezóně, ale pořád
má svou sílu a my si rozhodně
nemůžeme říct: oni jsou slabší,
jedeme tam zvítězit. Čeká nás
nesmírně těžký zápas, v němž se
pokusíme uspět. Je potřeba pro
to udělat maximum,“ zdůraznil
Petráš s tím, že jakýkoliv bodový
zisk by znamenal příjemné
překvapení.
Most k němu vydláždí jedině
velice dobrý výkon celého
prostějovského kolektivu. „Zatím je na našem projevu vidět
nejen určitá nesehranost po
četných letních změnách, ale

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov

Základní skupina „D“:
Azerrail Baku – SC Drážďany 3:1 (-23, 14, 14, 17), Dabrowa Gornicza – Eczacibasi Istanbul 1:3 (20, -22, -16, -21).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Azerrail Baku (Ázerbajdžán)
1 1 0 0 0
3:1
98:70
3
2. VitrA Istanbul (Turecko)
1 1 0 0 0
3:1
95:84
3
3. Gornicza (Polsko)
1 0 0 0 1
1:3
84:95 0
4. SC Drážďany (Německo)
1 0 0 0 1
1:3
70:98
0
Základní skupina „E“:
Robur Urbino – Tomis Constanta 1:3 (-24, -17, 20, -19), SC Schwerin
– Dynamo Kazaň 3:2 (-21, 14, 23, -21, 13).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Constanta (Rumunsko)
1 1 0 0 0
3:1
96:85
3
2. Schweriner (Švýcarsko)
1 0 1 0 0
3:2
107:100 2
3. Kazaň (Rusko)
1 0 0 1 0
2:3
100:107 1
4. Urbino (Itálie)
1 0 0 0 1
1:3
85:96
0

nepřidaly smečařky ani univerzálky, kterým to proti kvalitní
obraně příliš nešlo. Pro mladou
nahrávačku Pavlu Vincourovou
šlo o strašně těžký zápas, přesto
měla dva sety víc dobrých okamžiků než špatných. Dělala minimum chyb a zvládala to i takticky, v závěru potom sklouzla
do útlumu jako celý mančaft,“
hodnotil Čada.
Každým dalším střetnutím – a
zvlášť takto náročným – získává cenné informace o přebudovaném kolektivu. „Postupně
se nám krystalizuje sestava.
Máme vcelku stabilní přihrávku, ani s podáním nejsou potíže. Nejvíc musíme pracovat
na souhře v útoku a hlavně
na obraně, kde se vše láme,“
neřekl kouč Prostějova nic nečekaného. „Z české extraligy
nejsme zvyklí, aby protihráčky
zakončovaly nad našimi bloky,
což opakovaně dělaly Kolumbijka Montanová či Američanka Akinradewová. To je prostě
nejvyšší světová kvalita a my
jí musíme čelit,“ konstatoval
Čada.

du, poctivě makat a pracovat na
svém zlepšování,“ použila Soli
oblíbenou, leč naprosto pravdivou větu.
Po jednom z největších adeptů
na triumf v Champions League
čekají Hanačky v jejich grupě
ještě týmy z polských Sopot a
italského Cortese, což je vražedný koktejl. „Ale dnes se ukázalo,
že i proti tak silnému týmu, jaký
má Baku, se dá hrát. Z toho musíme vycházet a předem nic nevzdávat,“ nabádala Soaresová.

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

také nevyrovnanost. Chvíli hrajeme výborně i přesně a vzápětí
špatně s řadou chyb, což určitě
souvisí s mládím některých
děvčat. Ještě jim chybí stabilita,
potřebují sbírat zkušenosti. A
náročné duely nejvyšší úrovně
proti Baku nebo teď na hřišti
Treflu jsou k tomu ideální
příležitostí,“ uvažoval Petráš.
Hanáckou výpravu čeká do
poměrně vzdálených Sopot
komplikovanější cesta. „V
pondělí ráno jedeme autobusem
do Vídně, odkud letíme do
Polska, ale s mezipřistáním ve
Frankfurtu. Na místo dorazíme
během odpoledne, ještě večer si
zatrénujeme. V úterý dopoledne
přijde na řadu předzápasový trénink a večer už samotné utkání,“
prozradil Petráš.
Zaskočí omlazené české mistryně
rivala v boji o to neskončit ve
skupině poslední? Živě můžete
tuto snahu sledovat na internetové televizi www.laola1.tv!

ATOM TREFL SOPOTY

Země: Polsko.
Rok založení: 2008.
Klubové barvy: bílá, modrá a zelená.
Domácí hala: Ergo Arena.
Největší úspěchy: 1. místo v polské lize 2012, 2. místo v polské lize 2011,
finále polského poháru 2012, osmifinále Champions League 2012.
Majitel: Kazimierz Wierzbicki.
Prezident: Tomasz Slodkowski.
Hlavní trenér: Jerzy Matlak.
Asistent trenéra: Adam Grabowski.
Aktuální hráčský kádr: nahrávačky Izabela Belcik (Polsko), Dorota Wilk
(Polsko) a Natalia Gajewska (Polsko), blokařky Dorota Pykosz (Polsko),
Julia Šeluchina (Ukrajina), Sylwia Wojcieska (Polsko) a Justyna Lukasik
(Polsko), smečařky Klaudia Kaczorowska (Polsko), Rachel Rourke (Austrálie) a Erika Coimbra (Brazílie), univerzálky Noris Cabrera (Kuba), Anita
Kwiatkowska (Polsko) a Anna Podolec (Polsko), libera Mariola Zenik (Polsko) a Magdalena Kuziak (Polsko).
Vzájemné zápasy v Lize mistryň 2011/12 (základní skupina C):
Sopoty – Prostějov 3:0 (21, 14, 20), Prostějov – Sopoty 0:3 (-21, -25, -17).
Kdy se utkají v Lize mistryň 2012/13 (základní skupina B): 30. října Sopoty
– Prostějov (18.00 hodin), 5. prosince Prostějov – Sopoty (18.00 hodin).
Očima předsedy VK Petra Chytila: „Sopoty nám v minulém ročníku
Champions League ve dvou vzájemných utkáních nedovolily uhrát ani
set, načež překonaly období vlastní insolvence, získaly národní titul a teď
se na mezinárodní scénu vracejí v plné formě.“
Očima kouče VK Miroslava Čady: „Atom patří ke kontinentální špičce, byť
se na jaře potýkal s ekonomickými problémy. Přesto v letošním play off
Champions League málem vyřadil favorizovanou Rabitu Baku a dokázal
vyhrát polskou ligu, takže existenční potíže očividně překonal.“

V extralize čeká Prostějov hanácký dvojboj:

V Přerově může být dovršena magická stovka,
proti Olomouci hrají „AGELKY“ už v pátek
Prostějov/son - Velmi náročný a zápasy v rychlém sledu
nabitý týden mají před sebou
prostějovské volejbalistky.
V kombinaci s cestováním do
polských Sopot i zpět to bude
pro Hanačky opravdu záhul.
Celá první polovina tohoto
týdne patří zmíněnému utkání
Champions League v Sopotech. Většinu dneška poputuje
výprava VK na místo určení,
kde zítra absolvuje důležitý
mač a většinu středy zase pomašíruje zpět s návratem domů
ve večerních hodinách.
Přitom hned ve čtvrtek 1. listopadu od 18.00 mají Agelky na
programu duel 4. kola UNIQA
extraligy v Přerově proti tamnímu PVK. A pokud jej zvládnou,
půjde o jubilejní sté vítězství za
sebou v soutěžních střetnutích
nad českými soupeři!

er
100 výhě?!
ad
ř
v
Aby toho Prostějovanky ne-

měly málo, den po přerovském derby následuje další
hanácká bitva s Olomoucí.

Domácí zápas proti SK UP
byl totiž ze soboty 3. 11.
přesunut na pátek 2. listopadu od 17.00 hodin.
„Rozdělíme zátěž na všechny hráčky a věřím, že tři
utkání během čtyř dnů zvládneme v rámci možností co
nejlépe,“ řekl stručně a jasně
asistent trenéra VK Ľubomír
Petráš.

Zájezd fanoušků VK na extraligové derby do Přerova
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 4. kola UNIQA extraligy žen
2012/13 mezi PVK Přerov a VK Prostějov.
Duel dvou hanáckých týmů v rámci základní části nejvyšší české soutěže se hraje ve čtvrtek 1. listopadu od 18.00 hodin,
sraz fanoušků je týž den v 16.30 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek
ve středu 31. října do 12.00 hodin.

Volejbal

Pavla Vincourová: „Hodně mi vyhovuje rychlá hra“

Prostějov - Ještě nemá ani dvacet let a přesto už extraligové celky proti nám.
Favorita jsme mohly jedině
ejlepšího
j p
klubose prosadila do základní sestavy nejlepšího
překvapit a málem se nám to
vého týmu ČR. Nahrávačka Pavla Vincourová (na
aspoň částečnu jak středečsnímku) odehrála v uplynulém týdnu
ně povedlo,
ague s Rabitou
ní zápas evropské Champions League
když první
Baku (0:3), tak sobotní duel národníí UNIQA extralidva
sety
byly velmi
ova v létě přišla.
gy proti KP Brno, odkud do Prostějova
vyrovnané.
m jsme talentoPo vítězství 3:0 nad Královým Polem
tázek.
vané volejbalistce položili několik otázek.
Marek Sonnevend
Jaké bylo střetnutí s týmem, kde jste ještě donedávna působila?
„Ze začátku dost vyrovnané.
Nám to v úvodu moc nešlo, dělaly jsme chyby a soupeřky držely krok až do koncovky. Tam
zase zbytečně chybovaly ony,
díky tomu jsme slabší první set
i přes problémy vyhrály. Zbytek
utkání pak už byl jasně v naší
režii, protože Brnu nešla přihrávka proti našemu kvalitnímu
servisu.“
Mohla se na dnešním
špatném vstupu podepsat
únava či podcenění po Baku?

„To si nemyslím.
myslím.
My bychom
m se neměly příliš ohlíu na
žet dozadu
uboje,
minulé souboje,
otřeba
spíš je potřeba
d zájít zápas od
dycky
pasu a vždycky
málně
se maximálně
soustředit na ten
další.“
Mrzela
hodně hladká prohra s Rabitou?
o. Proti
„Určitě jo.
mu týmu
takhle silnému
y přesně
jsme byly
v opačné roli, než

Ten druhý jsme měly získat,
škod Místo toho nás pak souškoda.
peř v závěru převálcoval.“
Pomohly vám osobně
zkušenosti z evropských
pohárů nasbírané
skýc
s Brnem
v předchozích leBr
tech?
tech
„Jasně.
„Jasn Třeba v minulé sezóně CEV
Cupu jsme potkaly
C
Lokomotiv
Baku, což je tým
Loko
srovnatelné
úrovně a podobsrovn
ných kvalit jako Rabita. Na tak
špičk
špičkového
soupeře jsem tedy
nešla poprvé v životě.“
Teď vás čekají Sopoty
venku. Můžete v bouřlivém prostředí něco získat?
„Tak bouřlivo tam asi bude,
proto Poláci volejbalem dost
protože
žijí a určitě vytvoří dobrou diváck
váckou atmosféru. Těšíme se
na to a zkusíme Sopoty v jejich
dom
domácím prostředí zaskočit.“
Jak hodnotíte úvodních
deset dnů nové sezóny?
„V ččeské extralize jsme zatím
bez větších problémů třikrát
zvítě
zvítězily
3:0 a plníme roli favorita, ccož je povinnost. V Champion League nás čekal hodně
pions
těžký protivník na začátek,

přesto jsme jej dokázaly docela
potrápit. Takže celkově to není
vůbec špatné.“
Ve hře však dosud máte
spoustu nepřesností a
chyb, ne?
„To je pravda, ale v úvodu
sezóny nejde o nic nenormálního. Zvlášť když jsme s holkama vytvořily úplně nové
družstvo a teprve nedávno se
sešly v kompletním složení.
Pořád se tak musíme sehrávat,
odstraňovat chyby a postupně
zlepšovat výkony.“
V čem konkrétně je
nutné se nejvíc zlepšit?
„Velké rezervy máme v obraně a také v útočné spolupráci
nahrávaček s blokařkami. Na
tomhle musíme hodně pracovat.“
Vy osobně se v prostějovském kolektivu cítíte jak?
„Rozhodně dobře. Vyhovuje mi
rychlá hra, kterou zdejší smečařky vyžadují, a celkově mi
to tady sedí, jsem v Prostějově
spokojená. Je to menší příjemné
město s úžasnými lidmi a jsem
až překvapená, jak moc se mi
zde líbí.“

Movitá Rabita na Hané splnila roli favorita
VK Pv
R Baku

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. října 2012

0
3

Bodový vývoj – první set: 2:1,
2:6, 4:8, 8:8, 8:12, 10:12, 12:13,
13:17, 15:17, 15:19, 19:23,
21:23, 21:25. Druhý set: 1:1,
1:3, 4:3, 7:6, 7:9, 10:9, 11:11,
13:11, 14:13, 16:13, 16:17,
18:17, 19:19, 21:19, 21:21,
22:24, 23:25. Třetí set: 0:3, 2:4,
2:6, 3:8, 6:10, 6:17, 7:20, 10:20,
12:22, 12:24, 13:25.
Prostějov/son - Vstup našich
volejbalistek do evropské Ligy
mistryň 2012/13 vůbec nemusel skončit hladkou porážkou
0:3. Proti favorizované Rabitě
Baku totiž ženy VK AGEL
Prostějov sahaly po zisku druhé sady a za nerozhodného stavu 1:1 mohl být zbytek duelu
dost zajímavý. Místo toho si
klubový kolos celý zápas s přehledem pohlídal, čímž do tabulky základní skupiny B získal tři
body. Na domácí partu zbyla
nula i trocha zklamání, neboť
lepší výsledek byl blízko.
Série chyb smečařky Gomes
poslala hostující družstvo do
rychlého náskoku (2:1 – 2:6).
Klíčová pasáž úvodní sady se
však odehrála až o něco pozdě-

Agelky však velkému favoritovi Champions League
dva sety statečně vzdorovaly a odpadly až v závěru

Očima kapitánek
Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Dva sety jsme hrály velice dobře a hosty zatlačily, možná
i překvapily podáním. Škoda koncovky druhé sady, která
nám možná trochu zbytečně utekla. Potom už jsme kupily
vlastní chyby. Teď musíme jít dál a pracovat na zlepšování
výkonnosti. Dnešek ukázal, že se i proti takto kvalitnímu
týmu dá hrát.“

Mira GOLUBOVIČ - Rabita Baku:
„Máme velkou radost, že jsme soutěž začaly vítězstvím. Pro
náš klub je Liga mistryň nesmírně důležitá a můžeme být
spokojeni s výsledkem i výkonem, neboť na úvod vůbec
nešlo o jednoduché utkání. Soupeř hrál dva sety výborně a
dělal nám problémy hlavně servisem, zatímco v poslední
sadě už jsme prokázali svou sílu.“

ji, a to sice po čtyřbodové šňůře
VK během servisu Vincourové.
Agelky tím dokázaly srovnat
na 8:8, jenže vzápětí opakovaně
nepřekonaly obranu soupeřek
a znovu nabraly větší manko
8:12. Ještě jednou se pak přiblížily na dostřel (12:13), ovšem
víc jim favoritky nedovolily.
Pozitivní přitom bylo, že Rabita
nijak extrémně nedominovala
a naše děvčata s ní v hezkém
utkání vcelku držela krok. Jen
škoda dvou lacině inkasovaných
bodů (smeč do pásky, eso Baku)

v úplné koncovce za nadějného
stavu 21:23, vinou čehož se nekonalo větší drama - 21:25.
V hodně sympatickém boji pokračovaly Hanačky též zkraje
druhého dějství, kdy dokonce
díky obratu z 1:3 na 4:3 a později ze 7:9 na 10:9 velice dlouho
vedly. Navíc papírově silnější
družstvo z Ázerbájdžánu neoplývalo přílišnou jistotou,
což vedlo k nadmíru slibnému
skóre 16:13! Pak sice Prostějov
vlastními hrubkami zbytečně
o výhodu přišel (16:17), ale

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„V prvních dvou setech jsme viděli vyrovnaný volejbal.
Dařilo se nám sekundovat silnému soupeři na podání i na
přihrávce, jenže v ostatních činnostech byl zejména od
třetí sady velký rozdíl ve prospěch hostů. U nás to nešlo
smečařkám, které se nemohly prosadit proti výborné obraně.
Naopak soupeř byl v útoku lepší, což rozhodlo.“

Marcello ABBONDANZA - Rabita Baku:
„Jsme hodně spokojeni hlavně s vítězstvím 3:0. Vzhledem
k začátku sezóny nehrálo ani jedno družstvo nijak skvělý
volejbal, ale to nebylo až tak důležité. Pro nás jsou podstatné
tři získané body a vědomí, že se den ode dne budeme po
všech stránkách dál zlepšovat.“

přesto si ještě jednou vypracoval skvělou výchozí pozici na
zisk setu (21:19). Bohužel závěr
zase patřil zkušenějším i psychicky odolnějším protivnicím,
jež rozhodly otočením na 22:24.
Vzápětí proměnily druhý setbol
a našim holkám protekla mezi
prsty nevyužitá šance zdramatizovat střetnutí – 23:25.
Ke všemu se soubor z postsovětské republiky zvládnutou
koncovkou chytil, naopak mistryním ČR došel dech. Prosadit
se proti kompaktní obraně zna-

menalo pořád větší problém,
hře kralovaly vysoké bloky
Baku, zlepšené podání všech
Abbondanzových svěřenek a
v útoku excelentní Montano.
Převaha favorizovaného kolektivu neustále rostla, zvlášť
během sedmibodové šňůry při
podání Krsmanovič (6:10 –
6:17). To už se Agelky hodně
trápily především na příjmu a
poslední set tak vyzněl jasně ve
prospěch aspiranta na celkový
triumf v Champions League –
13:25 a 0:3.
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VK AGEL PROSTĚJOV

VK KRÁLOVO POLE BRNO

Čas: 67 minut
Rozhodčí: Labašta a Dziacký
Diváků: 500
1. set: 25:21 ?? minut 2. set: 25:9 ?? minut
3. set: 25:14 ?? minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

Miletičová
Žarkova
de Assisová

Vincourová

Hippeová
Gomesová
Střídaly: Soaresová, Jelínková,
Velikiy, Kossányiová
Připravena byla: Hrončeková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava brna:
Součková, Marešová, Vyklická, Staňková, Michalíková, Suchoňová, libero Zoulová – Onderková, Menšíková, Širůčková, Toufarová, Nálezková.
Trenér: Stanislav Václavík.

3. kolo: Frýdek-Místek - Přerov 3:0 (15, 21, 18) Nejvíce bodů:
P. Kojdová 12, Holišová 11, Mukařovská a V. Závodná po 8 Dedíková 9, Mátlová 8, Rosenbergerová 6. * Olomouc - Slavia Praha 3:0 (20, 18, 14) Nejvíce bodů: H. Vanžurová 13, H.
Kojdová 11, Tinklová 10 - Vinecká 11, Cebáková a Hanzlová po
5. * Olymp Praha - Ostrava 3:0 (11, 19, 18) * Nejvíce bodů:
Trnková 14, Kvapilová
p
11, Hodanová a Sládková ppo 10 - Kadlecová 9, Langová 7, Čuboňová a Zemanová po 6. * Prostějov KP Brno 3:0 (21, 9, 14) Nejvíce bodů: Kossányiová
y
15, Veliká a
Flávia po 8 - Staňková 7, Michalíková 5. * SG Brno - Šternberk
2:3. předehráno 17. října

tabulka extraligy po 3. 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
Olomouc
Přerov
Slavia Praha
Šternberk
KP Brno
SG Brno
Ostrava

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3

9:0
9:0
9:0
7:5
6:6
5:6
3:8
2:9
2:9
0:9

225:141
225:151
225:165
271:262
257:258
228:219
202:256
214:264
194:247
147:225

9
9
9
5
5
4
2
1
1
0

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
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...
4. kolo (čtvrtek 1. listopadu, 17.00 hodin): Přerov – Prostějov (18.00), Ostrava – SG Brno, Slavia Praha – Šternberk (18.00), Olomouc – Frýdek-Místek
(8. listopadu), KP Brno – Olymp Praha (8. listopadu, 18.00).
5. kolo (sobota 3. listopadu, 17.00 hodin): Prostějov – Olomouc (pátek 2.
11., 17:00), Frýdek-Místek – Slavia Praha, Olymp Praha – Přerov, Šternberk
– Ostrava, SG Brno – KP Brno (2. listopadu).

Český pohár:

Je jasno, ve čtvrtfinále na Slavii!

aktualizované volejbalové zprávy

Proti Brnu se tým VK pomalu rozjížděl, poté s KP zametl
VK Pv
3
Očima kapitánek
Očima trenérů
KP Br

0

Bodový vývoj – první set: 1:2,
4:2, 6:3, 6:8, 8:9, 8:11, 12:13,
13:15, 16:15, 18:18, 20:18,
22:19, 23:21, 25:21. Druhý
set: 1:1, 15:1, 19:2, 19:4, 22:4,
22:6, 23:8, 25:9. Třetí set: 3:0,
3:2, 5:2, 6:4, 8:4, 8:6, 11:6,
13:9, 15:9, 17:10, 21:11, 23:12,
23:14, 25:14.
Prostějov/son
Nízkému
věkovému průměru obou
protivníků v duelu 3. kola
UNIQA extraligy žen ČR
2012/13 odpovídal i průběh
celého střetnutí. Chvílemi se
totiž až moc chybovalo, aby
vzápětí fandové plesali nad
hezkými akcemi či výměnami. Mnohem větší herní
stabilitu a kvalitu přitom
prokázaly favorizované volejbalistky VK AGEL Prostějov, proto navzdory počátečním obtížím brněnské
Královo Pole jednoznačně
porazily.

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:

„Úvod nebyl z naší strany dobrý, mladý soupeř nás
docela zaskočil. Dělaly jsme hodně vlastních chyb a
až postupně šel výkon týmu nahoru, díky čemuž jsme
neztratily první set. Od druhého už se nám podařilo
zpřesnit hru, nahoru šla především kvalita podání. Vítězstvím 3:0 jsme splnily povinnost a teď se musíme
co nejlépe připravit na velmi důležitý zápas Champions League v polských Sopotech. Zkusíme tam překvapit.“

Marie TOUFAROVÁ - VK Královo Pole Brno:
„Chtěly jsme domácí překvapit a odehrát dobrý zápas,
aby byl zajímavý pro diváky. To se nám zásluhou dobrého vstupu ze začátku dařilo, v prvním setu jsme s Prostějovem držely krok díky bodům v útoku přes vysoké
bloky. Od druhé sady však soupeřky nastoupily s velmi
kvalitním servisem, který nás hodně odtáhl od sítě a
my jsme úplně vypadly z rytmu. Zpátky do utkání už
se nám nepovedlo vrátit, takže to skončilo jasně 3:0.“

V nezvyklém složení s Velikiy na univerzálu měly Hanačky během úvodní sady
značné problémy. Moc jim
nešla přihrávka, nezvykle
těžko se prosazovaly v útoku
a málo ubránily. U soupeřek
to bylo přesně naopak, což
vedlo k nečekanému vedení KP po dost dlouhou dobu
(6:8, 8:11, 13:15). Až obrat

na 16:15 nasměroval domácí
tým k vítězství v koncovce,
na které se však hodně nadřely – 25:21.
Druhý set přinesl něco diametrálně odlišného. Klíčem
k drtivému skóre přitom
byla čtrnáctibodová šňůra
(!!) při podání Žarkové, jejíž servis špatně přijímající
Brňanky prostě nemohly

Ľubomír PETRÁŠ - VK AGEL Prostějov:
„Zahajovací set byl obrazem naší nedůrazné hry. Brno
pětkrát bodově zablokovalo, a to výrazně ovlivnilo celou
první sadu, navíc jsme měli potíže s útoky Michalíkové i
Staňkové. Naštěstí jsme vývoj postupně otočili a zbytek
střetnutí pak byl jasně v naší režii. Soupeře jsme převyšovali
hlavně útočně, výborně nám přitom vycházely situace
z horší přihrávky. Po téhle stránce nejčastěji bodovala Andrea Kossányiová.“

Stanislav VÁCLAVÍK - VK Královo Pole Brno:
„V prvním setu se nám dařilo poměrně dobře blokovat i
celkově ubránit, navíc jsme neměli problémy na přihrávce.
Tím pádem jsme vzdorovali do určité doby, která přišla
s obratem domácích. Dokud bylo utkání vyrovnané, stačili
jsme, ale jakmile Prostějov získal větší náskok, nebylo co
řešit. Tohle se bohužel stalo ve druhé i třetí sadě.“

vzít. Agelkám navíc oproti
předchozímu dějství vycházelo úplně vše a za stavu
15:1 tak bylo předčasně rozhodnuto. Hostující družstvo
pak zkusilo aspoň odvrátit
jednociferný výsledek, ale
těsně se mu to nepovedlo –
25:9.
Třetí pokračování derby
dvou moravských klubů probíhalo vyrovnaně do té doby,
kdy děvčata zpod Špilberku

ještě zvládala korigovat své
manko (8:6, 13:9). Ne tolik
jisté a místy školácky chybující prostějovské ženy jim
k tomu pomáhaly, ovšem
jakmile se dostaly do ráže,
hostující soubor neměl absolutně žádnou šanci. Pod
tlakem špičkového podání se
hra Králova Pole úplně rozpadala, takže vítězství VK
nakonec nabralo větší rozměry – 25:14 a 3:0.

2. kolo: Nový Jičín - Frýdek-Místek 1:3 (-15, -22, 14, -14) * Palkovice - Přerov 0:3 (-21, -22, -11) * Slavia Praha - Šternberk 3:1 (-13,24, 19, 20) * Opava
- Ostrava 0:3 ((-17, -12, -18)
Čtvrtfinálové dvojice (8. a 22. listopadu): Slavia Praha - VK AGEL Prostějov, Přerov - Frýdek-Místek, Olymp Praha - Ostrava, Olomouc - KP Brno

7. k
- Litovel 3:0(11,21,12)) Bílovec Česká Třebová odloženo na 9. 2.
2013 * Jehnice - Přerov B 1:3 (26,-18,-15,-24)* Vsetín - Lanškroun 1:3
(21,-24,-18,-18)
8. kolo: Palkovice - Znojmo - Přímětice 3:1(18,-12,18,18)
(
) * Prostějov
j Litovel 3:2 (19,-23,24,-21,12) * Bílovec - Česká Třebová - odloženo na
9. 2. 2013 * Jehnice - Přerov B 1:3 (18,-21,-20,-21) Vsetín - Lanškroun
1:3 (-17,-23,26,-16)


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

Tým

Z

V

P

K

TJ Sokol Palkovice
PVK Přerov B
TJ Sokol Česká Třebová
VO TJ Lanškroun
TJ OP Prostějov
VK Austin Vsetín
ŠSK IR - PROGRES Bílovec
VK Pegas Znojmo
TJ Sokol Jehnice
TJ Tatran Litovel

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
7
5
4
2
2
1
2
2

0
1
1
3
4
6
6
7
6
6

0 24:3 658:460 24
0 22:6 675:554 21
0 22:9 706:598 19
0 17:15 744:695 14
0 13:15 627:627 11
0 13:19 645:704 8
0 10:20 588:692 7
0 12:22 674:752 6
0 11:22 656:740 5
0 9:22 562:713 5

PS

PM

B

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...

9. kolo, sobota 3. lispopadu, 10:00 hodin: Lanškroun- Palkovice
(9:00), Přerov B - Vsetín, Česká Třebová - Jehnice, Litovel - Bílovec, Znojmo - Přímětice - Prostějov (9:00)
10. kolo, sobota 3. lispopadu, 14:00 hodin: Lanškroun-Palkovice
(13:00), Přerov B - Vsetín, Česká Třebová - Jehnice, Litovel - Bílovec, Znojmo - Přímětice - Prostějov (13:00)

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. října 2012

Exkluzivní interview s hvězdnou posilou hokejových Jestřábů, kteří zatím ve 2. lize válí

LUBOMÍR KORHOŇ: „PARTA? TA JE V PROSTĚJOVĚ FAKT SKVĚLÁ!“
Známý forvard si v kariéře nejvíc cení titulu s Pardubicemi
a naopak lituje smůly při svých angažmá v cizině

Prostějov - Nebylo mnoho tak špičkových hokejistů slavného jména, kteří by v novodobé historii
prostějovského hokeje nastoupili za jeho barvy.
Rozhodně ne takových, kteří by měli na kontě přes
čtyři stovky extraligových zápasů, devětadevadesát nastřílených gólů v nejvyšší české soutěži,
národní titul, zahraniční angažmá i dva starty za reprezentaci ČR. Všeho toho dosáhl útočník Lubomír
Korhoň, jehož LHK Jestřábi nyní zlanařili do svých
služeb. A hned napoprvé ukázal, že i ve svém věku
pořád umí. V boji o čelo druholigové tabulky nasázel hattrick do sítě Havířova a o den později poskytl
Večerníku tento exkluzivní rozhovor. V sobotu pak
dalším gólem na ledě Severomoravanů pomohl
Prostějovu k cennému bodu...
Marek Sonnevend
Jak se hráč vašeho kalibru vůbec ocitl v druholigovém oddílu?
„Souhrou náhod... (úsměv) V
hokeji je bohužel těžká doba,
ekonomicky to šlo v posledních letech dolů a už není tolik příležitostí jako dřív. Čekal
jsem na nějaké zahraniční
angažmá a měl rozjednaných
několik klubů, jenže nic se nepovedlo dotáhnout do konce.
Tím pádem jsem neměl ani
kde trénovat a abych byl rozehraný, tak jsem se
přes zdejší kluky
domluvil s vedením Prostějova
na
hostování. Děkuju za
tuhle pomoc-

nou ruku. Dostanu se do tempa a uvidím, kolik zápasů z
toho nakonec bude.“
Působení u Jestřábů
pro vás začalo hattrickem. Očekával jste tak výborný start?
„Určitě ne. V letošní sezóně
jsem ještě nehrál žádné utkání a tím pádem nevěděl, co
mám od sebe po tak dlouhé
pauze čekat. Hlavně jsem si
říkal, ať stíhám s dechem
a klukům to moc nekazím,
když jsou první v tabulce.
(úsměv) Naštěstí to z mé
strany nebylo tak špatné,
ze tří gólů mám samo-

zřejmě radost. Pro každého
útočníka v jakékoliv soutěži
je to povzbuzení. Jen škoda,
že můj hattrick nepomohl
k bodům celému týmu...“
Potvrdil jste si tedy, že
i po zápasové přestávce stále můžete dominovat,
byť zatím jen druhé lize?
„Takhle to vůbec neberu, o
nic podobného mi nejde. Hokej na nejvyšší úrovni hraju
už patnáct let a za tu dobu
vím, co od sebe čekat. Rozhodně nemusím nic dokazovat sobě ani okolí, i když
pochopitelně člověk chce
v každém utkání předvést to
nejlepší ze sebe. Proto mám
radost z vydařené premiéry
v novém působišti a doufám,
že v dalších zápasech mančaftu pomůžu k vítězstvím.“
Jak se vyvíjela vaše
kariéra po odchodu
z Olomouce v létě 2010?
„Pro Českou republiku byl
tehdy problém v tom, že Brno
za mé případné působení jinde
v extralize požadovalo tabulkovou hodnotu pro přestup,
což dělalo milión korun. To
v době ekonomické krize logicky nikdo nechtěl dát a tím
pádem přicházelo v úvahu
jedině zahraničí. Proto jsem
šel na podzim 2010 na rozehrání do Polska, tam pobyl
měsíc a poté zakotvil v Nitře.

Co se před vámi rýsuje
momentálně?
„Ono se furt něco rýsuje a
přesto furt nic není... (hořce
se usměje) Tady v Prostějově
jsem podepsal hostování s tím,
že zůstanu, dokud nebudu mít
něco definitivně domluveného
v cizině.“
A dá se tedy odhadnout, jak dlouho v dresu LHK zůstanete?
„Vůbec ne. Týden, měsíc nebo
ještě déle? Fakt přesně nevím.“
Každopádně jste výtečně zapadl do prvního
prostějovského útoku, s novými parťáky jste si na ledě
dokonale rozuměli. Čím to?
„Lukáše Dubu i Zdeňka Novosada znám, s Dubisem jsme
se dokonce před patnácti lety
potkali v Olomouci. To jsme
oba byli ještě mladí kluci...
(smích) On i Zdena jsou moc
šikovní hokejisté, umí nahrát,
dobře se s nimi kombinuje a
to pak člověku snadno sedne.
Navíc už tady deset dní trénuju, takže jsme měli nějaký čas
na spolupráci dělat. A nesmím
zapomenout na in-line, který
s Dubisem společně hrajeme
za Olomouc, což se asi taky
projevilo.“
Jak se vám celkově jeví
mužstvo Jestřábů?
„Tohle za tak krátkou dobu a
jedno utkání ještě nemůžu víc

„V Prostějově
ěj ě jjsem podepsal hostování
á í s tím,
í
že zůstanu, dokud nebudu mít něco definitivně
domluveného
domluven
néh
é o v cizině. Odhadnout kdy to bude,
se vůbec
vůbbec nedá.
nedá. Týden, měsíc nebo ještě déle?
Fakt nevím.
nevvím
ím. Ale klubu za pomoc děkuju už teď!“
Zkušený
Zkušený útočník LUBOMÍR KORHOŇ o tom,
jak dlouho bude oblékat dres LHK Jestřábi
Slovenskou extraligu jsem měl hrát
dvě sezóny, jenže
klub nám dlužil
spoustu peněz,
loni v listopadu to byly

Foto: www.lhkjestrabi.cz

už čtyři měsíční výplaty. Tak
jsem se sebral a uplynulý ročník šel dohrát do Basileje, což
je
j druhá nejvyšší soutěž ve
Švýcarsku.“
Švýcarsku “

komentovat. Druhou ligu vůbec neznám, musím ji postupně poznat a za takových pět
kol budu schopný říct názor
s určitou váhou. Každopádně

mi připadá, že jsou tady
vesměs šikovní hráči, ať už
ti zkušení nebo mladí. Asi ne
náhodou Prostějov do dneška
vedl tabulku.“
Měl pro vás duel proti
M
Havířovu větší význam, když jste tam v minulosti působil?

„Ono je to sice už hodně dlouho, ale šlo o jedno z mých
nejlepších období v kariéře.
Tenkrát byl Havířov v extralize, mě se dařilo a moc rád na
tamní krásné angažmá vzpomínám. Takže jméno tohoto
mančaftu ve mně pořád vyvolává emoce, byť současný
havířovský tým je oproti tehdejšímu kompletně jiný včetně
vedení.“
Když už jsme u dřívějších let, čeho si ve své
kariéře nejvíc ceníte?
„Samozřejmě extraligového
titulu s Pardubicemi. Získali
jsme jej ve výlukové sezóně,
kdy byla soutěž našlapaná
borci z NHL. Vyhrát v takové konkurenci byla nádhera
a úspěch jako hrom! Vysoko
stavím rovněž zmíněné působení v Havířově, kde se
mi povedlo za jeden ročník
nastřílet pětadvacet gólů, což
stačilo na čtvrté místo v pořadí kanonýrů. A navíc jsem si
zahrál i Utkání hvězd, to bylo
taky hezké. Zmínit samozřejmě musím též své dva starty
za český nároďák. Sice jich
mohlo být určitě víc, ale fakt,
že jsem do reprezentace vůbec
nahlédl, mě rozhodně těší.“
A jak vzpomínáte na
dvě zahraniční štace?
„Po pravdě, ne moc dobře,
tam jsem zažil hodně smůly.
Ve Finsku to bylo rozjeté
dobře, jenže pak přišla zranění i další nepříjemné problémy. Slavnému Helminenovi vyměřili velkou pokutu
za neplacení daní a jinému
známému spoluhráči Viitakoskimu vážně onemocněl
šestiletý syn, kterému
našli nádor v hlavě.
Po těchto událostech vládla v kabině ponurá atmosféra a hokej
šel bohužel do
kytek... Což
byla škoda,

protože Finsko je jinak krásná
země.“
Máte představu, do koM
lika let byste chtěl hrát
na nejvyšší úrovni?
„Za poslední rok jsem toho
moc neodehrál a tím si docela
odpočinul, takže se cítím fyzicky výborně a do hokeje mám
velkou chuť. Pokud mi bude
sloužit zdraví
zdraví, rád bych pokra-

Na čekané. Odchovanec olomouckého hokeje stále vyhlíží své
další zahraniční angažmá, a tak sezení u kafíčka vyměnil za výpomoc Prostějovu ve 2. lize.
Foto: internet
čoval ještě dlouho, klidně do
čtyřiceti. Třeba Benzín (prostějovský spoluhráč Michal Černý
- pozn. redakce) má devětatřicet
a vválet bude parádně ještě i za
pě nebo deset let.“ (smích)
pět
Jestřáby v posledních
letech zdobí perfektní
parta. Můžete to z momenpa
tál vlastní zkušenosti potální
tvr
tvrdit?

„Určitě. S tím, že je v Prostějově super kolektiv, musím
jedině souhlasit. V mančaftu panuje taková ta správná
atmosféra a nálada, člověk
tohle hned po příchodu rozezná. A protože spoustu kluků navíc znám z Olomouce,
zapadalo se mi do zdejšího
týmu skvěle. Cítím se tady
opravdu moc dobře.“

kdo je
lubomír korhoň
N posila hokejistů LHK Jestřábi Prostějov a znáNová
mý útočník se narodil 6. prosince 1978 v Olomouci,
m
kkde strávil svá mládežnická léta až do začátku kariéry
mezi dospělými. Měří 182 centimetrů a váží 87 kilom
ggramů, první sezónu v mužské kategorii za HC Olomouc si okořenil startem na mistrovství světa juniorů
m
11996 v dresu ČR.
Od ročníku 1999/2000 se pohybuje na nejvyšší ligoO
vvé úrovni, postupně vystřídal následující angažmá:
HC Hamé Zlín (1999 až 2001), HC Havířov (2001
H
aaž 2002), Ilves Tampere (Finsko) + HV 71 (Švédsko, 2002/03), Bílí Tygři
Liberec (2003/04), HC Oceláři Třinec + VČE Hradec Králové (2004/05),
L
HC Moeller Pardubice (2005/06), HC Oceláři Třinec (2006 až 2008), HC
H
Vítkovice (2008/09), Kometa Brno + HC Olomouc (2009 až 2010), KH
V
Sanok (Polsko, 2010), HK Nitra (Slovensko, 2010 až 2011), EHC Basilej
S
((Švýcarsko, 2011/12).
V české extralize má na kontě 417 zápasů, 173 kanadských bodů
((99 gólů + 74 přihrávek) a 268 trestných minut, s Pardubicemi získal
v roce 2006 mistrovský titul. V sezóně 2001/02 absolvoval také dva reprezzentační duely v přípravě za národní výběr ČR.

INZERCE

NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT

I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

