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Šťastnej chlap... VYHRÁL

DVĚ A PŮL MEGA!
Prostějov/mik - Jak člověku dokáží obrátit život naruby peníze! Večerník jedno
takové štěstí zná... Jistý pan Miloš z Krasic, jehož redakce osobně zná, ale identitu
z pochopitelných důvodů na přání muže
neprozrazuje, byl ještě docela nedávno na
úplném dně. Jedna exekuce jeho chabého
majetku stíhala druhou, přišel o rodinu i
přátele. Vlastní vinou se dostal do neuvěřitelných finančních problémů. Až přišla
středa předminulého týdne. A sázka na
čísla v loterijní hře „Šťastných 10“, která
veškerá jeho problémy vyřešila a dočista
mu změnila život...

Místo smrti. Staříka jedoucího na kole po chodníku ve Vrahovicích převálcoval
náklaďák. Lékaři mu už nedokázali pomoci....
2x foto: Michal Kadlec

Prostor v blízkosti železničního přejezdu ve Vrahovicích přitahuje neštěstí. O sériích sebevražd na kolejích bychom mohli sepsat román, ale tato lokalita přitahuje smrtku s kosou na zádech i kvůli tragickým dopravním nehodám. V polovně června,
shodou okolností také v pátek v deset hodin dopoledne, tady nákladní auto rozcupovalo
cyklistu. A minulý pátek, přibližně ve stejný čas tu pod koly náklaďáku přišel o život další
muž jedoucí na kole...
více čtěte na straně 2
Vrahovice/mik

INZERCE
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Čtěte na straně 6!

Ilustrační koláž

Krimi
168 hodin
s městskou policií
ŽŽebračka v Prioru
Ve čtvrtek po patnácté hodině v prostorách obchodního
domu Prior bezdomovkyně
požadovala peníze a kuřivo
po zákaznících. Při odmítnutí oslovené častovala hrubými výrazy. Na výzvy prodávajících o opuštění těchto
míst nereagovala a naopak
její chování gradovalo. Z několika prodejen umístěných
v této části brala zboží bez
zaplacení. Až po výtkách
zaměstnanců je vracela zpět.
Přivolaným strážníkům nebyla schopna prokázat svoji
totožnost. I k nim se chovala
neurvale. Následně byla převezena na služebnu Policie
ČR a to za pomocí hmatů a
chvatů, neboť výzvy k nasednutí do služebního vozidla odmítala. Pro podezření
z přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití byla věc postoupena
správnímu orgánu.

Krade se imrvére
Během uplynulých čtyř týdnů
vyjížděli strážníci čtyřicetkrát
do obchodů k zadrženým občanům podezřelých z drobných krádeží. Většinou se
jednalo o nákupní střediska.
Ve čtyřiadvaceti případech
šlo o muže ve věku od 19
do 85 let. Dvanáctkrát byly
chyceny ženy, kdy nejstarší
bylo 77 let a nejmladší 41 let.
Zadržen byl i jeden mladistvý
a tři nezletilí. Největší lup si
chtěl odnést osmatřicetiletý
muž, a to v podobě elektromateriálu v hodnotě 1 357
korun. Nejčastěji zcizený
sortiment byly potraviny společně s alkoholem.

Třináct tuláků
V průběhu října bylo provedeno na katastru města Prostějova 13 odchytů toulavých
psů. Zvířata byla převezena na
služebnu a umístěna do kotců.
Pět z nich skončilo zpátky u
svých pánečků. Zbylí nebyli
očipováni a jejich majitelé si
j nevyzvedli.
y
je
Psi skončili v
útulku Čechy pod Kosířem.

Řidičova skleróza
Řidič zapomněl klíče ve dveřích zaparkovaného vozidla.
Měl, ale štěstí. Předminulý
víkend večer si tohoto nedopatření povšiml kolemjdoucí
pracovník magistrátu města.
Přes linku 156 vyrozuměl
operační středisko. Vyslaným
strážníkům se ale nepodařilo
majitele vozu zkontaktovat.
Proto automobil zabezpečili,
dali výzvu k vyzvednutí klíčů
a ty převezli na služebnu. Na
druhý den si v ranních hodinách řidič pro klíče přišel.
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ze soudní síně...
ZLODĚJ AUT ŽOUŽELKA DOSTAL PĚT LET NATVRDO!

„Lepší Žouželka v hrsti, než zbytek gangu na střeše,“ tak by se dal shrnout výsledek monstrprocesu
se zloději a překupníky kradených aut, který v úterý
rozsekl prostějovský soud. Dle rozhodnutí soudu
by měl jít pětačtyřicetiletý Jiří Žouželka na pět let do
vězení. Tři další obvinění vyvázli jen s podmínkou!
Jak je něco takového možné? Pomohlo jim to, že
právě díky svědectvím obžalovaného Richarda
Majera ze Skalky, který auta s Žouželkou kradl
a také Martina Krejčího z Opavy, který vozy od
Žouželky odkupoval, mohl být hlavní obviněný po
letech soustavných krádeží aut nejen obviněn, ale
rovněž i odsouzen...
Prostějov/mls
Nepsaný „Král zlodějů aut“
prostějovského regionu Jiří
Žouželka z Mostkovic by měl
jít na pět let sedět. Objemný
spis, který přípravil státní zástupce Ivo Černík, obsahoval
rekordních 3 330 stran! Přesto
se Žouželkovi nakonec podařilo
stoprocentně prokázat krádež
pouze šesti aut. To je dle obžaloby
zřejmě jen zlomek z celkového
počtu vozů, které za posledních
několik let nakradl. Z obžaloby
vyplývalo, že minimálně od roku
2008 obžalovaný obchodoval s
automobily ukradenými nejprve
v Rakousku, pak různě po České republice. Postupem času už
byl ovšem natolik bohorovný, že
vozy ve velkém kradl přímo na
Prostějovsku. Tomu už prostějovští policisté opravdu nemohli
nečinně přihližet a nakonec jej
v rámci akce „Koncern“ zatkli.
Třebaže se nakonec Jiřímu Žouželkovi podařilo u soudu jedno-

značně prokázat krádež pouze
šesti aut, jeho odsouzení je i tak
pro justici velký úspěch.
„Obžalovaného jednoznačně
usvědčuje svědectví Richarda
Majera, který věrohodně popsal,
jak spolu s Jiřím Žouželkou auta
kradl, stejně jako svědectví Martina Krejčího z Opavy, který auta
od Jiřího Žouželky odkupoval, a
konečně i jeho pachové stopy
nalezené v ukradených vozech.
To vše byly jasné a pádné důkazy. V žádném případě nelze
vyloučit, že Jiří Žouželka ukradl i další auta, která následně
prodával v Opavě. Nicméně v
těchto případech mu to nebylo
jednoznačně prokázáno,“ uvedla Ivona Otrubová, předsedkyně
senátu, který „Žouželu“, jak se
mu v podsvětí přezdívalo, poslal
do vězení.
Při stanovení výše trestu Jiřímu Žouželkovi ublížilo, že
navzdory usvědčujícím důkazům odmítl s policií i soudem
jakkoliv spolupracovat. „Při-

Další tři kumpáni vyvázli jen s podmínkou...

těžujícími okolnostmi je výše
způsobené škody, stejně jako to,
že Jiří Žouželka žádným způsobem nepomohl objasnit zákulisí
obchodu s kradenými auty, jehož
byl nesporně součástí,“ odůvodnila pětiletý trest soudkyně Ivona
Otrubová. To ovšem neplatilo
pro další dva odsouzené. Týkalo se to majitele vrakoviště
Martina Krejčího, kterému Jiří
Žouželka kradené fabie a octavie
za dvacet tisíc korun prodával,
tak i Richarda Majera, který Žouželkovi pomáhal přímo při krádežích. Díky spolupráci s policií
oba nakonec odešli s trestem 36
měsíců, který byl na čtyři roky
odložen. To se vzhledem k desítkám ukradených aut nalezených
v Opavě může zdát jako opravdu
nízký trest.
„K polehčujícím okolnostem u
těchto dvou patří kromě spolupráce s policií a soudem i to, že doposud vedli řádný život,“ dodala Ivona Otrubová s tím, že zloděj Majer
má zaplatit pokutu třicet tisíc a
překupník Krejčí šedesát tisíc korun. Martin Krejčí bude muset po
rozhodnutí soudu minimálně na
tři roky zavřít své autovrakoviště
v Opavě. Majer se Žouželkou pak
poškozeným, kterým auta ukradli,
musí společně zaplatit necelých tři
sta tisíc korun. Ostatní auta nalezená v Opavě se vrátila původním
majitelům.
Posledním do party, který si
v úterý poslechl rozsudek ve
výši 30 měsíců odložený na
tři roky, byl bratranec Jiřího Žouželky, Robert Fink.

Další případ otravy se nepotrvdil

Prostějov/mik - Od metanolové
kauzy v Prostějově uběhly dva
týdny. Přestože městem jdou
fámy, že kromě nálezu stop jedovatého metanolu v použitých
lahvích od Tuzemáku v hospodě U Klokana ve Wolkerově
ulici zasahovali policisté a celníci
ještě v dalších dvou provozovnách, tyto zprávy se nepotvrdily. Další případ otravy se už
naštěstí v našem regionu neobjevil... Bohužel, nic nového není
ani v tom „starém“ známém
případu, o němž Večerník informoval v minulém vydání.
Majitelé zmíněné hospody „U
Klokana“ Richard Ozanič a Michal Burget jsou po svém propuštění zpět na svobodu v současnosti

policií obviněni z přečinu ohrožování zdraví závadnými potravinami. Právě v jejich hospodě totiž
byly nalezeny lahve se zbytky metanolu a krátce před hospitalizací v
nemocnici u nich popíjeli alkohol
dva muži otráveni touto látkou.
Nic dalšího, jak se proslýchalo,
však v tomto zařízení zajištěno
nebylo. „Žádné umělohmotné
obaly či barely policisté s celníky
neodnášeli, protože tady ani žádné nebyly..,“ potvrdil Večerníku
Richard Ozanič. A aby definitivně
vyvrátil podobné fámy, vzápětí
nám dal k nahlédnutí protokol o
kontrole potvrzený Policií ČR i
Celním ředitelstvím v Olomouci.
Můžeme tedy potvrdit, že z
hospody U Klokana byly od-

neseny skutečně pouze lahve
s tuzemákem! Oba majitelé
navíc spolupracují na zdárném dořešení celého případu
a hlavně otázce, odkud se metanolem nakažený alkohol v
jejich láhvích vzal...
Jak už bylo zmíněno, k dalším
podobným případům v Prostějově doposud nedošlo. „Samozřejmě neustále probíhají podrobné
kontroly podobných zařízení ze
strany policie i celní správy, ale
v Prostějově už žádný podobný
případ nebyl zaregistrován,“
sdělil naší redakci jeden z prostějovských kriminalistů.
Večerník bude pochopitelně
celou kauzu i nadále sledovat a
veřejnost informovat...

Cyklista z Vrahovic už domů nedojel...
Ve Vrahovicích zemřel další
člověk. Náhoda? Spíše už hodně lidí začíná věřit tomu, že tato
část města je opředena smrtící
magií...
„V pátek druhého listopadu
po půl desáté dopoledne došlo
ve Vrahovické ulici k tragické
dopravní nehodě. Z prvotního
šetření vyplývá, že čtyřicetiletý
řidič nákladního vozidla, který z

hlavní silnice odbočoval vpravo
do průmyslového areálu, přehlédl
souběžně s ním po chodníku jedoucího cyklistu a srazil ho. Starší
muž utrpěl zranění neslučující se
se životem a na jejich následky na
místě zemřel,“ uvedla pár hodin
po neštěstí tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově Irena Urbánková s tím, že alkohol byl u řidiče
vyloučen dechovou zkouškou.
„Další okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem
šetření,“ dodala Urbánková. V tu

chvíli ještě nebyla známa totožnost mrtvého. Již během páteního
večera ale bylo jasno. „Jedná se o
osmasedmdesátiletého muže z
Vrahovic,“ prozradila Večerníku
policejní mluvčí. Konkrétnější
být vzhledem k rodině zesnulého
nemohla.
Ani nejzkušenější policisté nyní
nedokáží říct, kdo za tragédii
může. Řidič náklaďáku, který
cyklistu přehlédl, nebo starý
pán, který na kole neměl na
chodníku co dělat?

ČERNÁ KRONIKA
Další fantom?
Už je to tady zase!
Devětasedmdesátiletá seniorka byla
v úterý krátce před
pátou hodinou odpoledne okradena
v Bulharské ulici.
Neznámý lapka jí z ramene strhl kabelku a ukradl ji.
Paní v ní kromě peněženky s
ppenězi měla i osobní doklady. Škoda byla vyčíslena na
770 korun. Ke zranění nedošlo. Po delším čase tak došlo opět k oloupení starého
člověka přímo na této ulici!
Jen s tím rozdílem, že zloděj
nejel na kole…

Rozpovídal se. Jiří Žouželka u soudu promluvil mimo jiné
i o svém vztahu s mafiánem Vlado Rožičem. Foto: Martin Zaoral
„U něj se podařilo prokázat
pouze to, že od Marka Buřta
kupoval kradená auta, která následně prodával v Opavě. Činil
tak zcela vědomě, jeho tvrzení,
že netušil, že se jedná o kradená
auta, se soudu nejeví jako pravděpodobné..,“ vyjádřila se Ivona
Otrubová s tím, že Fink bude
muset zaplatit pokutu dvacet tisíc korun.

Uvedené rozsudky dosud nenabyly právní moci. Trojice
mužů s podmíněnými tresty s
nimi ovšem souhlasila a hned
na místě se vzdala práva na
odvolání. Jiří Žouželka, který
se stále považuje za nevinného,
se na místě odvolal. Hlavně z
tohoto důvodu si ponechal lhůtu pro možnost odvolání i státní
zástupce.

O TOM, JAK ŽOUŽELKA OBVINIL POLICISTU,
KTERÝ HO DOSTAL ZA MŘÍŽE,
SI PŘEČTĚTE NA STRANĚ 6!

Finkovi mají PECH!
Rodinu postihl další požár

Odlet do nemocnice. Popáleného mladíka naložili lékaři do vrtulníku a odletěli s ním do olomouckého „špitálu“. Foto: Michal Kadlec
Smržice/mik - Kolotočářská familie Finkových ze Smržic má
skutečnou smůlu. Po rozsáhlém požáru, který zničil jejich luxusní dům v centru obce a po dopravní nehodě v jejich areálu,
se jim přihodilo další neštěstí. Mladík hlídající jejich uskladněné
kolotoče utrpěl závažné popáleniny poté, co si v maringotce snažil
zatopit v kamnech. Jeho problém ovšem spočíval v tom, že hoření
podpořil přilitím ACETONU!
„K úrazu popálením v souvislosti s manipulací s hořlavinou došlo v
pondělí devětadvacátého října v ranních hodinách. Mladý muž během
zatápění v kamnech v maringotce manipuloval s hořlavinou. Ta začala
u kamen hořet a oheň se přenesl i na oblečení mladého muže. Mladík
duchapřítomně vyběhl ven, kde mu dva muži, pohybující se v blízkosti, uhasili hořící oblečení a rovněž uhasili prostor maringotky. Zraněný muž byl letecky transportován na popáleninové centrum do Brna.
Podle lékařské zprávy utrpěl popáleniny na třiceti procentech těla,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak Večerník zjistil, onou hořlavinou byl aceton. Mladíkovi nechtěla
„chytnout“ kamna, tak si hodlal pomoci…
Dále jsme také zjišťovali, jak se vyvíjí vyšetřování rozsáhlého požáru
před měsícem, kdy Finkům shořel celý dům za sedm miliónů korun.
Podle nejčerstvějších zpráv z pátečního dne ještě nejsou výsledky
rozboru zajištěných stop po požáru, který s největší pravděpodobností
někdo zapálil úmyslně, k dispozici.

po kvartetu hledaných

Naftový upír
Z trestného činu krádeže
a poškození cizí věci je
podezřelý dosud neznámý
lapka, který v přesně neustanovenou dobu „úřadoval“
v jedné firmě v Rozstání.
Přes poškozený plot vnikl
do areálu a tam z odstavené
techniky odčerpal celkem
520 litrů motorové nafty.
Celková škoda odcizením a
poškozením byla vyčíslena
na devětadvacet tisíc korun.

Přespolní zloděj
Pětačtyřicetiletý muž z Přerovska v úterý odpoledne v
jedné z prodejen oděvů na náměstí T. G. Masaryka ukradl
rifle za 499 korun. Oblékl si
je a prošel přes pokladnu bez
zaplacení. Tam byl zadržen
obsluhou prodejny. Policisté
během šetření zjistili, že muž
byl již v uplynulých třech
letech za obdobnou trestnou
činnost odsouzen Okresním
soudem v Přerově. Nyní mu
za přečin krádež hrozí trest
odnětí svobody v rozmezí od
šesti měsíců do tří let.

Tři půjčky a nic!
Kriminalisty bylo zahájeno
trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže z Prostějovska
pro přečiny podvodu a úvěrového podvodu. Obviněný
muž v období od září loňského roku do března letošního
roku uzavřel u tří společností
půjčku a úvěry, které řádně
nesplácel. Navíc při jejich
sjednávání uvedl nepravdivé
údaje. Dluží tak téměř osmadvacet tisíc korun. Nyní mu
za ně hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Krádež kabelky
V pátek uplynulého týdne
šla jednačtyřicetiletá žena na
oběd do kavárny v Prostějově na Vojáčkově náměstí.
Během jídla ji neznámý zloděj odcizil dámskou kabelku,
kterou měla na židli. Krádeží
osobních věcí, digitálního fotoaparátu a peněz jí způsobil
škodu za osm tisíc 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

MIROSLAV BARTONĚK

ZDENĚK DOČKAL

ADÉLA ZATLOUKALOVÁ

IVO GUZDEK

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 26.
ledna 2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 49 do 50 let a měří
170 centimetrů. Bližší údaje policejní databáze neuvádí.

se narodil 12. července 1984
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 12. října
2012. Jeho zdánlivé stáří je 28
let a měří mezi 170 až 175 centimetry. Bližší údaje k hledanému
policejní databáze neuvádí.

se narodila 31. ledna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 30. října 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 160 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 6. prosince 1972
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 31.
března 2011. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 37 do 42 let, měří
mezi 180 až 185 centimetry, má
střední postavu a hnědé vlasy.

Zpravodajství
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Syn majitele Zukova MĚL VAŘIT PERVITIN, trest si odpracoval MĚSTO PRO BYZNYS
Prostějov nejlepší v kraji!

ZVLÁŠTNÍ! Za varnu pervitinu, samopal a kradené auto

dostal Josef Bauer veřejně prospěšné práce. Jak to dokázal?
Měl to být velký úspěch policie, ale vyzněl poněkud do ztracena... V březnu loňského roku u
Josefa Bauera z Brodku u Prostějova kriminalisté
objevili kompletní vybavení laboratoře sloužící k
výrobě pervitinu. Našli u něj i samopal vzor SA 58
a kradený Opel Vectra. Další automobil BMW byl
nejasného původu. Syn majitele zkrachovalé firmy
Zukov za výše zmíněné od soudu dostal 240 hodin
veřejně prospěšných prací. Jak to dokázal?
Brodek u Prostějova/mls
Josef Bauer je přibližně
třicetiletý pohledný muž. Při
osobním kontaktu ovšem
působí těkavě a nervózně. V
Brodku u Prostějova nemá
nejlepší pověst, proslýchá
se, že kvůli dlouhodobému
užívání drog trpí psychickými
problémy. Večerníku se jej
podařilo zastihnout přímo
u něj doma ve čtvrtek večer.
Nejdříve se zdálo, že spěchá, nakonec se rozpovídal...
„Drogy neberu, policie u mě v
podstatě nic nenašla. Šlo pouze o

air softové zbraně a patrony do
mysliveckých pušek. Ani auto
jsem neukradl, měl jsem na
něho řádnou kupní smlouvu.
Kde ho vzal předchozí majitel,
to jsem neřešil. Nakonec mi kvůli
těm patronám u soudu přišili
akorát nedovolené ozbrojování,
za které jsem dostal dvěstěčtyřicet
hodin veřejně prospěšných prací,“
vypověděl pro Večerník sám
Josef Bauer, který nám ovšem
minimálně v některých věcech
očividně lhal!
„Byl to všechno omyl. Policisté šli po grázlech, kteří
vařili pervitin nedaleko od

Patřila zbraň
ROŽIČOVI?
nás. Docela mě to poškodilo,
přitom jsem slušný člověk,
řádně pracuji, dělám v
prostějovské restauraci U Tří
bříz,“ prozradil nám přímo na
místě Bauer. Jenže ve známé
restauraci se nám ho následující den zastihnout nepodařilo
a ani na další dotaz jsme nebyli
úspěšní. „Nikdo takový u nás

Tady to bylo. V tomto domě v Brodku u Prostějova měli policisté objevit varnu
pervitinu a samopal. Před ním stálo ukradené auto...
Foto: Martin Zaoral
nepracuje,“ reagoval provozovatel restaurace Miroslav
Ošlejšek.
Podle našich informací
samopal nalezený u Bauera doma, stejně jako podivný „bavorák“, patřily
uprchlému mafiánovi Vladu
Rožičovi. K tomuto se však
Bauer už neměl možnost
vyjádřit. Jeho mobilní telefon, jehož číslo nám poskytl,
od pátku nikdo nezvedal.
Podle všeho je Josef Bauer
jen jedním z celé řady synů z
bohatých rodin, které zničily

drogy. Je všeobecně známo,
že jeho otci Josefu Bauerovi
patřila známá firma Zukov
pro, která před lety působila v
areálu bývalého Agrostroje. V
září letošního roku zadlužená
společnost definitivně zanikla,
proti jejímu bývalému majiteli
byla v této souvislosti vedena
i půlmilionová exekuce. „Byl
to nesmírně hodný a vstřícný
člověk. Je smutné, jak to
vše dopadlo,” vzpomínají
na zemřelého Josefa Bauera staršího jeho někdejší
zaměstnanci.

Prostějov/mik - Každoročně se Prostějov v odborné
anketě „Město pro byznys“
vyhlašované renomovaným
časopisem Ekonom umisťuje na předních příčkách.
Ovšem letos dosáhl přímo na
vrchol. V rámci Olomouckého kraje je Prostějov hodnocen na prvním místě!
Ekonomové letos vybádali, že
Prostějov je velmi dobře dopravně dostupný, jsou zde vytvořeny skvělé podmínky pro
investory, lidé jsou většinou
spokojeni s prací úřadů a pro prvenství rozhodly i takové „maličkosti“ jako například vysoký
počet lékařů či výborná úroveň
elektronické komunikace.
Druhý v anketě, která má
již pětiletou tradici a je v ní
hodnoceno přes dvě stovky
obcí s rozšířenou působností,
skončil Šumperk, třetí příčku
obsadil Lipník nad Bečvou
a čtvrtý Přerov. Zajímavostí
je až desátá příčka krajského města Olomouce... Jen o
příčku hůře dopadla Konice,
druhý zástupce prostějovského okresu.

V hodnocení podnikatelského prostředí skončil Prostějov šestý.
S výsledky ankety je pochopitelně spokojen i první muž
magistrátu. „První místo jsme
obhájili již podruhé v řadě, takže spokojenost určitě tady je.
Zvláště pak, když je velice kvalitně hodnocena práce magistrátu, vytváření podmínek pro
podnikání a ekonomická stabilita města. Na druhé straně
si ovšem nelze nevšimnout, že
například v zajištění kvalitního
životního prostředí jsme v odborném hodnocení nikam nepokročili a stále jsme kvalifikováni průměrně. Celkově jsem
ale rád, že investoři na základě
výsledků této ankety dostávají
najevo, že v Prostějově se vyplatí podnikat či obchodovat
zde,“ sdělil Večerníku primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák

Kolik zaplatíme v příštím roce za odvoz odpadu?

Zatímco JINDE dramaticky ZDRAŽUJÍ, PROSTĚJOV SE DRŽÍ PŘI ZEMI
Až tisícovku na jednoho člena domácnosti
mohou od příštího roku žádat všechna města v České republice. Povoluje jim to novela
zákona, která umožní zvýšení poplatku za
likvidaci odpadu z dosavadních maximálních 500 korun. Zatímco většina obcí a měst
volí střední cestu a zdraží zhruba o 200 až
250 korun na osobu, prostějovská radnice
se drží při zemi a zvyšuje cenu pouze o 108
korun. Informace, kterou vám Večerník přinesl už v minulém čísle, se potvrzuje. Jako
první vám tak můžeme sdělit, že roční poplatek za likvidaci odpadu bude od 1. ledna
2013 činit rovných 600 korun na osobu!
na svém mimořádném jednání. „Mohu potvrdit, že jsme
Návrh novely vyhlášky a sta- se shodli na ceně, kterou zminovení ceny pro příští rok ňujete, ovšem konečné slovo
schválili minulý týden radní budou mít zastupitelé na úterní
Prostějov/red

Kolik se bude od ledna platit za odpad?

600 KČ
schůzi,“ potvrdil nám zmíněné
zvěsti Jiří Pospíšil, první náměstek primátora, který má v
kompetenci komunální služby
města. Vzhledem ke koaliční
shodě v radě města lze před-

Nelítostná bitva o mršinu OP:
PYRGHOS LEFKOS „UTŘEL“!

Prostějov/mls - Rozprodej
Oděvního podniku je téměř
u konce. Nového majitele už
našly areály v Drahanech a
Brodku u Konice, oba čeká rekonstrukce. V Drahanech by
se dokonce mohla do dvou let
rozjet kovovýroba. V přípravě
je i prodej hlavního areálu ve
Vrahovicích. Peníze z rozprodeje putují převážně na konto
České spořitelny, druhý největší věřitel Pyrghos Lefkos po
nelítostném boji o stamiliony
korun minulé dny zřejmě definitivně prohrál...
Areál OP v Drahanech našel
nového majitele, kterým se stala společnost Kamika Trading.
„Rádi bychom zde vybudovali
kovovýrobu. Rozjet by se mohla někdy koncem příštího roku.
INZERCE

Kolik lidí zaměstnáme, to ovšem
v tuto chvíli nevíme,“ prozradila
Večerníku jednatelka společnosti Kateřina Dosoudilová s tím,
že pokud se jim jejich podnikatelský plán nepodaří naplnit,
nabídnou areál k pronájmu. Její
někdejší společník ze společnosti Kamika Trading, Michal Kopecký pocházející z Protivanova,

se stal spoluvlastníkem areálu
OP v Brodku u Konice. „Budovu chceme v průběhu příštího
roku zrekonstruovat a pokud se
nám tam nepodaří něco rozjet,
nabídneme ji k pronájmu,“ sdělil
nám Michal Kopecký.

více čtěte na straně 6

Ilustrační foto

pokládat, že zastupitelstvo
záměr vedení města schválí.
V Prostějově platí občané
za odvoz odpadu v současné době 492 korun. „Tuto
výši se nám podařilo držet

nepřetržitě již od roku 2008.
K úpravě ceny, která je nevyhnutelná, přistupujeme velmi
zodpovědně, o čemž svědčí
fakt, že tuto otázku diskutujeme ve vedení města již od letošního léta,“ uvedl náměstek
Pospíšil.

Město ze svého rozpočtu
doplácí na likvidaci komunálního odpadu ročně kolem
dvaceti milionů korun. Jedná
se o peníze, které by mohly
například jít na investice, ale...
„Vnímáme sociální roli města
vůči občanům a určitě nechce-

me jít cestou drastického zdražování. Dalším aspektem je
ocenění zodpovědného přístupu většiny obyvatel ke třídění
odpadu. Tento stav je ukázkou
vzájemného partnerství mezi
samosprávou a občany. Proto i do dalších let počítáme s
dotací na likvidaci odpadu,“
zdůvodnil postoj města Jiří
Pospíšil.
Zatímco v Prostějově myslí
na peněženky občanů a oceňují jejich postoj ke třídění
odpadu, jinde se poplatky
zvyšují razantně. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Olomoučtí radní navrhují, aby poplatek za odpad v
příštím roce činil 792 korun,
což je o tři stovky (!) víc, než
v letošním roce. Například o
dvě stovky zdražují v Jeseníku, kde se bude od ledna
platit 700 korun...

ZRADIL stranu i voliče ODS...
RADIM FIALA sliboval čistou přehradu,
nyní rezignoval na členství, poslancem ale zůstává!

Prostějov/mik - Šok nejenom pro voliče ODS připravil v minulých dnech prostějovský poslanec Radim
Fiala. Ve chvíli, kdy pravicová vláda prožívá hodně
těžké období, zachoval se
jako malý kluk. Zbaběle
a alibisticky. Fiala odešel
z poslaneckého klubu i ze
všech stranických funkcí,
tedy výkonné i regionální
rady ODS v Olomouckém
kraji. Okamžitě se následně stal pochopitelně terčem
kritiky ze strany politiků i
běžných pravicově zaměřených občanů. A my se ptáme - a co předvolební sliby,
pane Fialo, ty za vás bude
plnit kdo?!

„Jeho odchod ze strany
a funkcí je skutečně útěk
od zodpovědnosti...“
shodují se premiér a šéf strany Nečas
i předseda prostějovské ODS Pospíšil
Radim Fiala byl členem ODS
patnáct let. Odejít se rozhodl
údajně kvůli sporům o zvyšování daní, které nyní prosazuje Nečasova vláda. „Důvodem jsou
názorové rozdíly, které se v poslední době prohloubily především v zásadní otázce zvyšování
daní. Na moje rozhodnutí mělo

vliv i to, že ODS na různých
úrovních není schopna vyvodit
hlubší závěry z výsledků posledních krajských voleb,“ vysvětlil
svůj krok R. Fiala. A práskl dveřmi, aniž si zřejmě uvědomil, jak
zklamal ty, kteří mu věřili a vůbec, kteří ho volili.
Dokončení na straně 13

ZDRHLI také

Šmucr s Coufalem
Prostějov/mik - Ještě před
rezignací poslance Radima
Fialy vystoupil z Občanské
demokratické strany jeho věčný pobočník Michal Šmucr.
Současný ředitel Gymnázia
Jiřího Wolkra zřejmě neunesl
dlouhodobé politické porážky
a ztrátu svého dřívějšího vlivu. Společně s ním vystoupil z
konické ODS také bývalý jednatel Společenského domu v
Prostějově Jan Coufal. „Jejich
jednání nechci komentovat,
jenom bych se opakoval jako
v případě poslance Fialy. Je to
zklamání a srabárna...,“ řekl
Večerníku k dalším odchodům ze strany šéf prostějovské ODS Jiří Pospíšil.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

100

Stateční
S
č í kluci.
kl i Studenti
S d i S
Střední
ř
školy
y
designu a módy v Prostějově Robert
Slabý
Rulla a Michal Zatloukal zachránili
soud! Zklaživot ženě, kterou na železničním
mání nad verdikpřejezdu v Kostelecké ulici
tem soudu neskrývají
vytáhli z kolejí těsně před
policisté
ani
veřejnost.
blížícím se vlakem.
Žouželkův gang, který během let
Všechna čest,
nakradl desítky luxusních aut, vyvázl se
hoši!
směšnými tresty. Navíc přímo Žouželkovi soud prokázal krádež jen šesti aut.
Opravdu směšné...

Tolik osobností Prostějovska obsahuje nová publikace, kterou v úterý její
autoři společně s představiteli města a různých kulturních organizací pokřtili
v Národním domě. Naše
město a okolí se skutečně
může pochlubit velmi slavnými lidmi!

-

Osobnost týdne
LEOPOLD FÄRBER
ER
Čtyřiaosmdesátiletý bojovník proti fašisného
mu a komunismu se dočkal výrazného
ocenění. Ve středu se Večerníku pochlubil
lubil
s Řádem T. G. Masaryka, který mu předal
ředal
prezident republiky Václav Klaus. „KleKlepala se mi ruka a medaile mi upadla.
Pan prezident mi ji podal,“ řekl
nám nestor boje proti totalitě.
čtěte rozhovor na straně 16

Výrok týdne
„MYSLELA
MYS
YSLE
LELA
LAJJSEM,
JSE
SEM
M
ŽE MI NĚKDO
PODSTRČIL METANOL.
ALE BYL Z TOHO JEN
ŠEDÝ ZÁKAL!“
S tímto příběhem
se do naší redakce
přišla svěřit starší
paní, která nedávno
propadla panice...

DALŠÍ „DEVÁŤÁCI“ ROZHODUJÍ O SVÉ BUDOUCNOSTI, CO JIM PORADIT?

Analýza
Martin Mokroš
Ano, v určité části rodin totiž dospěly děti do stádia „deváťáka“ a
společně s celým příbuzenstvem
se rozhodují, kam dál po úspěšném zakončení základní školy.
I Večerník svým speciálem z
minulého týdne jemně upozornil na to, že čas kvapí a nečeká.
Správná chvíle pro vyplnění přihlášky, která může rozhodnout
o budoucím životě mladého jedince, nastala přímo neúprosně.
Věřím, že příloha byla prostudována řádně se všemi reklamami
a komentáři zúčastněných.
Kdo ovšem stále ještě nemá
jasno, toho bych rád pozval
na středeční akci do prostějovského Společenského domu, o

Máme tu zase zuřící podzim se všemi těmi plískanicemi, tlejícím listím, kombinací deště a sněhové
břečky, mlhami, posunem času, výměnou pneumatik, tmou a depresemi. O tom všem ale dnes
mluvit nechci, i když je pravda, že část prostějovských rodin (no, ono to nebude jen v našem městě)
zřejmě zachvacuje pomalu, ale jistě nejen deprese
podzimní, ale i deprese jiná, kterou lze vzdáleně
společně s klasikem nazvat „Kam s ním?“
že tuto možnost máme, tak to
je mimo jiné výsledek práce
aktuálně odcházejícího krajského náměstka pro školství Pavla
Sekaniny. V době, kdy jiné kraje
v republice teprve rozjížděly ve
svých hlavách, jak školství ve
svém kraji optimalizovat, byl to
právě on, kdo se svým týmem již
mohl v klidu, nadneseně řečeno,
sedět u kávičky a pozorovat se
spokojeným úsměvem tento
„cvrkot“, neboť optimalizaci
začal provádět daleko dříve, než
to bylo přikázáno shora z ministerských míst. A můžeme říct,
že ony změny až tak nebolely a
krev, pot či slzy netekly, nestávkovalo se a okna na krajském
úřadě se také nerozbíjela dlažebními kostkami. Byla to jistě
v globále mravenčí, namáhavá,

níž v příloze bylo také psáno.
Koná se zde totiž další ročník
přehlídky středního školství
pod názvem Scholaris 2012.
Na jednom místě uvidí všichni
zainteresovaní (deváťáci, jejich
příbuzní, výchovní poradci ze
základních škol a další hosté)
všechny školy prostějovského regionu a nejbližšího okolí, budou si moci prohlédnout
prezentace školských zařízení,
pohovořit s pedagogy, studenty
a vedením i v neposlední řadě
získat letáky s podrobnými informacemi.
Protože tak nějak se školstvím
„koketuji“ již jednadvacet let,
dovolím si dnes kapku rozebrat
a analyzovat zdejší školskou
nabídku. Myslím si, že vybrat
si dnes může opravdu každý a

TO ALE NEJSOU DANĚ?!
Rostislav Kocmel

To, že se
zdraží poplatky za odpad
čekal v Prostějově asi
každý, kromě
několika optimistů, kteří
si asi myslí, jak na tom město vydělává. Je těžké kritizovat takové rozhodnutí, poněvadž jednou to přijít muselo.
A pokud se tomu vyhneme
příští rok, tak ten další už
asi těžko. Na pováženou je

jiná věc. Platba za odpady je
jakousi skrytou daní. Těchto
maličkých částek se v našem
životě objevuje několik a
stále se jemně zvyšují. Jasně,
asi to musí být?! Za televizi se musí platit?! Za rádio,
za odpadky; za nebezpečné
odpadky, 30 Kč za doktora,
30 Kč za druhého doktora,
30 Kč za zubaře, protože je
také doktor, někdo má i víc
doktorů, za připojení k inženýrským sítím?! Nepočítám
spotřební daně za alkohol,
cigarety, naftu a benzín. To
jsou totiž opravdové daně.

glosa týdne

Dnes se jim vymyká jenom
metylalkohol, který nás spolehlivě zabíjí a kupujeme ho
jako etylalkohol se zlodějskou přirážkou našich vrahů.
Zkuste si spočítat kolik
korun ročně vás stojí tyto
drobné položky. Začnete:
televize, rádio, lékaři, odpadky…Já už jsem se dostal přes tři tisíce a jak jste
na tom vy?! To ale nejsou
daně?!

Konstalace hvězd Prostějova
Už jenom přechod na zimní čas vás unaví sám o sobě. V těchVe
městě se moc nezdržujte, to bude v tomto týdnu ponořeno do
podzimní nudy. Jedině, že byste zapadli do oblíbené hospůdky
mezi ostatní štamgasty a zabavili jste se po vlastní ose. Ale pozor,
hrozba otravy metanolem pořád visí ve vzduchu!

Berani - 20.3.- 18. 4. Lidem se nezavděčíte. I
když v nejbližších dnech budete mít spoustu nápadů, jak zlepšit mnoha lidem jejich těžký život,
nesetkáte se s žádným potleskem. Víte co? Nic
nevymýšlejte a starejte se o sebe!
Býci - 19.4.-19.5. Trošku zabrzděte ve svých
vášních. Zbytečně se rozčilujete tam, kde to
absolutně není potřeba a naopak tam, kde byste
se měli prosadit, mlčíte. Vezměte osud do svých
rukou, ale myslete racionálně a v klidu.
Blíženci - 20.5.-19.6. Potkáte člověka, o kterém
jste si mysleli, že už nežije. Bude to pro vás šok,
ale jen v prvních chvílích. Brzy obnovíte velmi
dobré vztahy, které povedou ku prospěchu vás
obou. Toho člověka se držte jako klíšťata!
Raci - 20.6.-21.7. Ve vaší blízkosti se tento
týden bude objevovat jedna záhada za druhou.
Pomalu ale jistě začnou mizet věci, které jste si
poslední dobou velmi pečlivě hlídali. Najednou
se změníte v detektivy a zahájíte pátrání.
Lvi - 22.7.-21.8. Váš milostný život se zdá být
v troskách. Ale máte partnera, o kterého stojí
bojovat, takže se nevzdávejte a honem do toho!
Nedejte na zlé jazyky, které tvrdí, že si máte najít jiný protějšek. Zůstaňte naprosto sví!
Panny - 22.8.-21.9. Vy buďte ve střehu ve čtvrtek, což bude váš kritický den. V tento okamžik
by bylo nejlépe, kdybyste zůstali doma a raději
vůbec nevycházeli ven. A pokud byste se nudili,
pozvěte si milence nebo přátele.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Ani na okamžik se nepouštějte do hazardních her, tento týden není zrozen pro
vaše štěstí. Mohli byste prohrát i kalhoty. Naopak
se můžete stát šťastnými, když někomu druhému
pomůžete. Lidé vás budou mít rádi.
Štíři - 22.10.-20.11. Jste naprosto nepoučitelní,
chyby z minulosti opakujete stále dokola. Stejně
tomu bude i v nejbližších dnech, když zrádnému
člověku uvěříte každé slovo. Dobře si otestujte
každého, s kým přijdete do styku.
Střelci - 21.11.-20.12. V nejbližším období budete
trpět nedostatkem spánku, což se negativně projeví na vaší náladě. Nevrlí budete i v rodinném kruhu, a to je pro vás ta největší katastrofa. Odpočinku
věnujte celý víkend, nevylézejte z postele!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Do finančních transakcí se vůbec nepouštějte, tuto záležitost přenechejte
odborníkům. Své peníze si klidně utrácejte, budete
jich mít nyní dostatek. Jenom proboha nikomu nepůjčujte, ani dobrým známým.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Choďte více na veřejnost,
neseďte jako pecky někde v ústraní. V tomto týdnu budete mít jedinečnou příležitost dostat se do
vybrané společnosti. Jeden z nadřízených vás totiž
pozve na večírek. Neodmítejte!
Ryby - 19.2.-19.3. V nejbližších okamžicích budete muset rozlousknout vaše soukromí, které se
hemží samými maléry. Jestli zavčas nezastavíte
příval negativních věcí okolo sebe, může se v základech otřást vaše profesní kariéra.

ale úspěšná práce, a tak myslím,
že už za to se sluší panu odcházejícímu, teď již exnáměstkovi,
poděkovat. Jeho nástupce, jímž
má být dle informací z koaličních jednání bezpartijní reprezentant KSČM Zdeněk Švec,
má na co navazovat a myslím
si, že není důvod rozbíjet ani
krajský školský tým, ani školské
krajské portfolio. Samozřejmě
činnost onoho „novice“ ve funkci bude bedlivě sledována.
Ale vraťme se do Společenského domu v Prostějově a dovolím
si na tomto místě pár rad pro
rodiny deváťáků i deváťáky samotné. Osobně se domnívám,
že své „favority“ jistě už máte,
a tak návštěva Scholaris 2012
bude jen potvrzením vašeho
dřívějšího rozhodnutí. Pokud
tomu tak není, máte jedinečnou možnost na této akci zjistit
všechno, co potřebujete, a proto vás důrazně nabádám - ptejte se, ptejte se, ptejte se! Budou
tam před vámi stát vaši starší
kamarádi, v některých stáncích
školských zařízení třeba pedagogové-kamarádi vašich rodičů,
tak je vyzpovídejte a udělejte si
obrázek. Informujte se dopředu
také z webových stránek škol, z

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...

Tomu fakt nerozumím!

letáčků, z večerníkovského speciálu a vše si projděte s klidnou
hlavou, nenechejte se obalamutit
honosnými názvy či reklamou,
které mnohdy zakrývají krizi
identity některých zařízení. Zaměřte se na tradiční obory, třeba i řemeslné, neboť se říká, že
řemeslo má zlaté dno a že české
ručičky jsou zlaté. Uvědomte
si, která povolání jsou potřebná
pro každého, a tudíž je zde důležitá každá ruka a kde se uplatní
opravdu jen pár vyvolených a
uvědomte si hlavně, že si mimo
jiné na této akci vybíráte cestu
svého dalšího života, takže očekávejte od sebe velkou dávku

zodpovědnosti a nezklamte sami
sebe. Návštěva Scholaris 2012
není obyčejným dnem, měl by
to být jeden z mezníků vašeho
dosavadního života a věřte, že
tak tuto akci chápou i tvůrci celé
akce, pracovníci prostějovského
Scholaservisu a také všichni zástupci školských institucí, které
se zde prezentují.
Přeji vám všem, kteří akci
Scholaris 2012 navštívíte jako
budoucí adepti prostějovského
středního školství, ať dobře vyberete, neboť opravdu vybíráte
jen a jen pro sebe, takže hodně
štěstí a v září 2013 ve středoškolských lavicích nashledanou.

fejeton V HLAVNÍ ROLI...
Petra Hežová
Asi něco dělám špatně. O poslední volný nákupní
vozík mě obral hbitý důchodce, pokladní mě šokovala oznámením, že igelitové tašky k nákupu už
nejsou zdarma, ale v nejlepším případě za korunu,
na cestě domů mě do hlavy bacil kaštan a poštovní schránku mám plnou reklam, přestože je na ní
několikacentimetrový, barevně zvýrazněný nápis
NEVHAZOVAT LETÁKY!
Ale překvapivě nic z toho se ani jednou nestalo
žádné z postav televizních seriálů „ze života“, které teď běží už snad na všech televizních stanicích.
Takže jak říkám, někde je chyba! Jestlipak bych
o tomhle zajímavém rozporu neměla informovat scénáristy? Asi raději ne, mohli by mě vzít za
slovo, seriály přepracovat a moje sousedka by
tak místo pravidelného sledování televize mohla
nerušeně pokračovat ve své špionážní činnosti
u dveří mého bytu. Chvála bohu za nekonečné
seriály!

www.vecernikpv.cz

Agentura
Malé řeky - malé starosti

to je bohužel problémem
číslo jedna. Pak následuje
Romže a její koryto, znečištěná Okluka nahoře nad hrází
a pod ní Hloučela se svým
korytem, dále Mlýnský ná-

Dostal se mi do ruky Večerník
a zaujal mě článek „Prostějované se naučili třídit“. Protože
doma třídíme poctivě opravdu všechno, co se dá včetně
bioodpadu, vyprodukujeme
jako šestičlenná rodina necelou polovinu malé popelnice
týdně a to ještě musím udělat
velký úklid. Přestože máme
odpadu málo, platíme za
pět dospělých osob. Všichni
občané jsme dostali velkou
pochvalu, protože jsme ušetřili 1,5 milionu korun a za
to nám někde v Prostějově
opraví chodníky. Jaké však
bylo moje rozčarování, když
jsem si na jiné stránce téhož
Večerníku přečetla, že si za
odpady v příštím roce zase
připlatíme. Kde je ta motivace pro občany k třídění?
Vím, že město doplácí dvacet
milionů, ale přesto by peníze
ušetřené z odpadů měly přijít
zase do odpadů!
Lenka Kührová, Prostějov

Chybí nám úcta
Nejsem nijak moc starý, je mi
dvaapadesát let, takže to neberte jako nářek přestárlého
pamětníka. Ale toto mě fakt
naštvalo. Státní svátek dne
28. října je oslavou či připomínkou vzniku samostatného
československého státu. Co
mě však letos překvapilo,
mírně řečeno, že na mnoha
veřejných budovách chyběly
vlajky naší republiky, a to dokonce i na budovách, kde sídlí městské i státní organizace.
Tato záležitost sice už není
povinná jako za komunistů,
kdy jsme lepili i sovětské praporky do oken při každé blbině, přesto jsem očekával větší
úctu k našim dějinám...
Jan Vyhlídal, Prostějov

Jak ho poznám?

PRÁCI
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Žijeme na Hané. Kdybychom tady nežili a kolem
by si dělala příroda co chtěla, byla by zde savana. Obě
řeky - Romže i Hloučela by
za parných letních dnů vysychaly. Civilizace tu ale je,
a tím pádem savana chybí.
Prostějovsko je jedním z
nejsušších míst v České republice, přesto v posledních
měsících a letech řešíme
problémy s vodou. Za to vděčíme právě vyspělé civilizaci.
Agentura Hóser nerada píše
o Plumlovské přehradě, ale

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

hon, Krasický rybník a teď
i Drozdovický rybník. Všechna tato umělá vodní díla a
obě říčky mají nějaké potíže.
Do všeho je třeba investovat,
vše je nutné opravovat. Stálo
to miliony a bude to stát další. A jak už Agentura Hóser
naznačila - to žijeme na místě, kde by měla být téměř polopoušť. Co kdyby nám tady
protékala Vltava, nebo nedej
přírodo - Dunaj! Naštěstí malé řeky malé starosti. Velké řeky - velké prů….
Za Agenturu Hóser ROSŤYK
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Nejsem žádný alkoholik, ale
párkrát za týden si do hospody zajdu k zármutku mé manželky. Samozřejmě, že si dám
k pivečku i nějaký ten kotel.
V současné době, kdy všude
vládne strach z metanolové
aféry, bych se rád někoho
kompetentního zeptal, kdy
konečně budeme mít jistotu,
že pijeme nezávadný alkohol.
A jak to poznají hospodští,
pokud tedy vědomě tento
alkohol nemíchají s jedovatou látkou? Vím totiž, že ke
spoustě otrav lidí došlo i poté,
co se napili alkoholu s metanolem z řádně okolkované
láhve! Nebo to si mám vždycky objednat kotel a než ho vypiju, tak si ho běžet otestovat?
Jan Dohnal, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit
svůj názor k článku,
který jste si právě přečetli?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Pracovních míst je poměrně málo, ale jak je to s brigádami? Spousta studentů, a nejen oni, by si rádi nějakou tu korunu přivydělali, ale
mají kde? V dnešní době, kdy se snižují stavy, je patrně složité najít
práci, natož brigádu. Proto jsme se tentokrát ptali…

JE V PROSTĚJOVĚ NABÍDKA BRIGÁD
PRO STUDENTY DOSTATEČNÁ?
Markéta HURSKÁ,
Prostějov

Pavel ROZKOŠNÝ
Prostějov

NE

NE

„Prostějov nepatří mezi
největší
města, a je
to poznat
i na nabídce pracovních
míst a brigád obzvlášť. Celé
léto jsem hledala brigádu a
odpověděla na tolik nabídek,
a stejně nic nevyšlo. Hodně
kamarádů má brigádu jen díky
známostem. Připadá mi, že je
to rok od roku horší... A to není
jen problém brigád, bohužel
ani absolventi vysokých škol
nemohou najít práci, protože
všude požadují mnohaletou
praxi. Ale jak si ji má student
udělat, když ho nikde nepřijmou!?“

„Není. Já
i spousta
kamarádů
bychom
rádi někde alespoň občas pracovali, nebo
vypomáhali, ale kde? Z čeho
máme žít? Přeci nemůžeme
donekonečna vytahovat peníze z našich rodičů. Je tu
ale spousta továren, tak nevím, proč aspoň tam nedají
prostor brigádníkům? Nemusíme hned vydělávat tisíce, s
tím si myslím, že ani většina
studentů nepočítá. Ale rádi
vyděláme alespoň něco než
vůbec nic. Čehož by však
zaměstnavatelé neměli využívat!“

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Označí stopy v bytě

skutečného VRAHA?

Týdny ubíhají a ve vyšetřování březnové vraždy starého pána z Okružní ulice stále není nic extra nového.
Aktuálně minulý týden policie Večerníku sdělila, že stále čeká na vyhodnocení stop zajištěných na místě
činu. Víc ani slovo, na což jsme si za
poslední období už zvykli. Jenomže
stále není známo, jaké stopy se vůbec v bytě zavražděného seniora
našly…
Prostějov/mik

V jednom z dopisů, které Večerník obdržel
z Vazební věznice v Olomouci, vyjádřil David Brauner, obviněný z podílu na vraždě,
přesvědčení, že stopy nalezené a zajištěné
kriminalisty v bytě odhalí vraha. „Věřím,
že otisky prstů a stopy DNA jasně ukáží, že
vraždil Mička,“ napsal nám David Brauner.
On sám stále tvrdí, že u domu v Okružní ulici byl, ale jenom proto, že měl údajně Romanu Mičkovi pomoci se stěhováním nějaké
paní do jednoho z dalších bytů. „U bytu toho
zavražděného pána jsem vůbec nebyl, ale
Mička se snaží vraždu hodit na mě,“ opakuje
pořád dokola David Brauner.
Jak policie, tak i jeden z obviněných stále hovoří o stopách zajištěných na místě činu a o

Ilustrační foto
jejich vyhodnocování. Veřejnosti a bohužel
ani Večerníku ovšem není známo, o jaké stopy šlo. „Běžně se v podobných případech sbírají otisky z celého bytu, vzorky DNA i z těla
zavražděného a podobně. Svoji velkou roli při
důkazním řízení může hrát i pachová stopa
nebo zbytky kůže za nehty zavražděného, pokud se bránil násilí na něm spáchaném,“ uvedl před časem jeden z elitních kriminalistů.
Byly tyto stopy zajištěny i v bytě nebohého
starce z Okružní ulice? Doufejme, že se to
brzy dozvíme u soudu, kam zcela jistě Roman Mička a David Brauner zamíří. Kdy to
ovšem bude, a hlavně, kdy krajská policie v
Olomouci bude konečně disponovat výsledky rozboru zajištěných stop, to zůstává ve
hvězdách...

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

jak šel čas Prostějovem ...

Nejbližší dny budou přát lásce, tudíž úspěchy budete
slavit i při milování. Ale pozor, na nějaké řádění zapomeňte! Nyní se zaměřte vyloženě na romantický sex,
při kterém si to partneři užijí co nejdéle. Prosím, pokud
upřednostňujete náruživou erotiku, začněte milování
takhle. Pak ale doporučujeme zaujmout milostnou polohu vsedě, čelem k sobě, kdy se vzájemně díváte s partnerem do očí. Tyto polohy neumožňují příliš rozsáhlé
pohyby, ovšem máte v dosahu svých rukou celé partnerovo tělo. Sedící pozice prohlubují v páru intimitu a poskytují velmi dobrou kontrolu nad sexuálními energiemi.
Navíc v případě sedících, kdy zůstáváte v náruči svého milého či milé, čelem k němu, můžete stále kontrolovat průběh a rytmus milování. Pociťované vibrace a
vzrušení je pro oba milence nanejvýš příjemné. Zkuste
to a dejte nám vědět, zda jsme poradili správně!

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

TOXICKÉ HNOJIŠTĚ stále ohrožuje
Suchdol i Stražisko. Nikdo to neřeší...

Palackého ulice

Prostějov/mls

Bývalá Bismarck-Strasse. Od května 1881 nesla ulice
pojmenování Na Baštách (Wall-Ring), od ledna 1893 Palackého třída (od r. 1940 Palacký-Gasse) a od února 1942
Bismarkova třída (Bismarck-Strasse). Současný název platí
od července 1945, ulice je pojmenovaná podle Františka
Palackého (1798-1876), českého historika a politika. Na
adrese Palackého č. 1 sídlí od roku 1897 poštovní úřad, v
sousedství (č. 3-5) Hotel Grand, postavený v roce 1912. V
domech č. 6, 8 a 10 sídlily oděvní továrny Salomoun Trau a
Deutschland &Jassinger, vzadu ve dvoře stojí dosud bašta
z Knihařské ulice.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: U Kalicha
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
rtime
rtimentu:
ment
ent
ntu:
u:

RYBY

Žralok steak
350 g

Losos steak
350 g

Pangasius
400 g

Rybí filety
350 g

Rybí prsty
250 g

Makrela
1,2 kg

29,90

-

-

54,90

10,90

-

-

-

49,90

144,90 (kuchaná)

-

109,90 (500g)

81,90

51,90 (300g)

21,90

134,90

-

79,90

149,00 (1000g)

84,90 (400g)

44,90

99,90 (1000g)

-

119,00 (250g)

59,90 (500g)

-

54,90 (450g)

-

37,90

58,50

71,90

76,40

36,90

165,90

41,90 (300g) 129,90 (1000g)

Naše RESUMÉÉ
Kdo z nás by neměl rád
nějakou tu rybu na talíři?
Nebo snad rovnou udělanou na ohni? Rybí maso
patří k nejoblíbenějším a
současně také nejzdravějším. Jestliže byste dostala
chuť na žraloka, zajděte do
Lidlu, kde nejlevněji koupíte i Pangasiusa. Pro lososa
je dobré navštívit Tesco, rybí
filety vyjdu nejvýhodněji v
Bille, prsty pak v Albertu a
makrela v Kauflandu.
Výběr široký, chuť rozmanitá, takže na rybu nezapomeňte!

7. LISTOPADU 2011
„Bojíme se, že naše studny jsou plné jedů,“ vypověděl Večerníku
jeden z Prostějovanů, který vlastní chatu na Stražisku. „Kus
lesa u Suchdola už kvůli nim zrezavěl a odumřel. Kdo ví, co
to může udělat dál,“ netajil své obavy. Ty jsou přitom naprosto
oprávněné. Důvodem je ekologická katastrofa, kterou způsobila
prostějovská firma Recom. Ta před lety koupila bývalé hnojiště
u Suchdola, aby zde vyráběla palivovou směs Natur, která kromě
pilin obsahovala i dehty a ropné produkty z chemičky Deza z
Valašského Meziříčí. Obojí se v jímce míchalo, aniž by plocha
splňovala náležité požadavky na zpracování ropných látek. Celou
situaci monitorovala Česká inspekce životního prostředí, která
firmě Recom udělila už několik pokut. Poslední z nich byla ve
výši pěti milionů korun. Firma totiž hrubým způsobem porušila
zákon o odpadech. Společnost Jaromíra Benka nikdy žádnou
pokutu nezaplatila a zřejmě ani nezaplatí. Skončila v likvidaci,
bude-li pokuta někdy uhrazena, pak pouze z jejího rozprodeje.
LISTOPAD 2012
Od loňského roku se situace kolem toxické jímky u Suchdola
fakticky nezměnila. „S jímkou to vypadá v podstatě stejně jako
loni, státní orgány problém nijak neřeší. Přibližně před měsícem
došlo k jednání s vedoucím Odboru prostředí krajského úřadu,
kde by se tímto problémem měli v současnosti zabývat. Z jednání vyplynulo, že Olomoucký kraj možná na své náklady
odčerpá alespoň část zamořené vody, která v jímce zůstává.
Možná sanace půdy zřejmě nepřipadá v úvahu, byla by velmi
nákladná,“ sdělila Večerníku starostka Suchdola Jitka Zahálková
s tím, že celou situaci výrazně komplikuje fakt, že jímka zůstává
v majetku společnosti Recom. „Přestože je tato firma už nějaký
čas v likvidaci, nikdo kromě ní nemá v tuto chvíli právo s pozemkem nakládat,“ dodala Zahálková.
napsáno před
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HOKEJISTÉ NA VRCHOLU!
Žlutomodrá síla poprvé
na druhém místě první ligy

Velká euforie zaplavila
v sobotu večer prostějovský
stánek. Hokejisté se vítězstvím nad Ústím nad Labem
vyšvihli na druhou příčku
prvoligové tabulky! V novodobé historii našeho hokeje
se tak stalo vůbec poprvé!
Druhé místo v první lize po
šestnácti kolech je historickým úspěchem současného
prostějovského hokeje.
Stupínek pod samotný vrchol
vynesla naše hráče osmizápasová série s jedinou porážkou,
a to na ledě suveréna soutěže
Vagnerplastu Kladno. „Osm
kol a prohrát jenom na Kladně,
to o něčem hovoří. Dá se říct,

že jsme teď v laufu,“ usmívá
se při pohledu na tabulku trenér HC Prostějov Kamil Přecechtěl. „Za současnými úspěchy vidím především výborné
výkony brankáře Pavla Maláče
a kolektivní pojetí hry,“ dodal
kormidelník našeho týmu.
Pokud si hokejoví fanoušci
dobře pamatují, po porážce v
Mladé Boleslavi a domácí remíze s Berounem jsme hovořili s
předsedou klubu Robertem Kolářem, jež vyvracel hlasy, že prostějovský hokej je v krizi. „Za
týden může být všechno jinak,“
řekl před měsícem Kolář. A jeho
slova byla doslova prorocká!
Myšlenky na extraligu však Robert Kolář ještě odhání...

Zpravodajství

foto

TÝDNE

ŽOUŽELKA OBVINIL POLICISTU, KTERÝ HO DOSTAL ZA MŘÍŽE
Zloděj aut se hájil útokem proti svým kumpánům i kriminalistům

Na policii i při soudním procesu odmítl jakkoliv
spolupracovat, nevypovídal a pouze komentoval
výroky ostatních. Tvářil se arogantně a povýšeně.
Když už mluvil, vystupoval sebevědomě, přitom
však vážil každé slovo. Celou dobu se zdálo, jakoby si vůbec nepřipouštěl, do jaké situace se dostal.
Teprve krátce před vyhlášením rozsudku souvisle
promluvil. Přestože při své „one man show“ působil poměrně přesvědčivě, moc se mu toho věřit
nedalo...
Prostějov/mls

Dušičky pod dozorem. Není tajemstvím, že návštěvníky hřbitova každoročně při Památce zesnulých pozorují kapsáři i vykradači aut a čekají na jejich chybu. I proto letošní Dušičky proběhly
na hřbitově pod bedlivým dozorem policistů a strážníků. A dobrou
zprávu určitě je, že žádné rabování nebylo do uzávěrky tohoto
vydání hlášeno.
Foto: Michal Kadlec
více o dušičkovém víkendu hledejte na www.vecernikpv.cz

Ještě před vynesením rozsudku
(čtěte na straně 2) pětačtyřicetiletý Jiří Žouželka konečně
souvisleji promluvil. „Netvrdím, že jsem svatý, ale vše se
seběhlo jinak, než je popsáno
v obžalobě,“ dala by se shrnout podstata jeho výpovědi.
Jak přesně se věci podle něj
skutečně udály, to už Jiří Žouželka jaksi neprozradil... Za-

Stavbě nákupáku u OBI
předchází demolice

Prostějov/mls - Už na podzim se mělo začít stavět nové
obchodní centrum naproti
prostějovského Teska. A v
průběhu uplynulého týdne
se tu začalo konečně něco dít!
Započala demolice objektu
bývalých skladů, která by
měla trvat přibližně dva měsíce. Na ni by měla navázat
výstavba.
U OBI by mělo co nevidět začít
růst obchodní centrum, které se
bude skládat ze supermarketu, několika specializovaných
prodejen a fastfoodu. Stavební
stroje se tu objevili už v průběhu minulého týdne. „Na místě
budoucího obchodního centra
jsme začali s bouráním bývalého skladu. To potrvá přibližně
dva měsíce. Na demolici by
měla volně navázat stavba,
záležet však bude hodně na
počasí,“ prozradil Večerníku
Jan Rödling, PR specialista

Půjdou k zemi. Dělníci se už pustili do demolice bývalých skladů, které by měly vedle OBI ustoupit novému nákupnímu centru.
Foto: Martin Zaoral
skupiny Saller Group, která je
investorem stavby.
Obchodní zóna vedle OBI by
měla nabídnout několik desítek
pracovních míst. O tom, jací nájemníci zde budou, ovšem stále
nikdo ze skupiny Saller Group
nechtěl hovořit. V této souvis-

losti se spekuluje mimo jiné o
Kauflandu, v případě fastfoodu
se hodně nahlas hovoří o McDonaldu, který některým Prostějovanům ve městě chybí. „Konkrétní značky zatím zveřejňovat
nebudeme,“ zopakoval své již
dřívější stanovisko Rödling.

V areálu OP v Drahanech se možná rozjede
KOVOVÝROBA

(dokončení ze strany 3)
Nemovitosti na Prostějovsku
patřily mezi poslední, které
byly v rámci pokračujícího rozprodeje někdejšího oděvního
gigantu k mání. Svého kupce
už našly i areály v Olomouci a
Ostravě. Ještě letos by pak měl
přijít pokus o prodej hlavního
areálu ve Vrahovicích. Jeho
hodnota byla odhadnuta na
necelých 170 milionů korun.
Prodej tohoto kolosu ovšem
nebude snadný, dá se předpokládat, že pokud by si jej někdo
koupil, bude to za výrazně nižší
než odhadní cenu. Již brzy na
něj bude vypsáno výběrové řízení. Zástupci společnosti, která
by jej měla vést, si dle vyjádření
insolvenční správkyně budovu
už prohlédli.
Ať už se areál ve Vrahovicích
prodá, či nikoliv jisté je, že se
více jak dvoumiliardový dluh
z rozprodeje OP se už věřitelům, mezi než patří i jeho bývalí zaměstnanci či prostějov-

ský Úřad práce, nevrátí. Na
řadu by tedy celkem logicky
měl přijít rozprodej majetku
jeho někdejších správců. Zda
k němu skutečně dojde, o tom
panují pochyby...
Už nyní je však jisté, že
Česká spořitelna zachrání
alespoň část z celkem 675
milionů korun, které podniku půjčila. Naopak druhý
největší věřitel, společnost
Pyrghos Lefkos, místo stamilionů zřejmě odejde téměř
s prázdnou. Rozhodlo o tomu
usnesení Vrchního soudu v
Olomuci z minulého týdne, které definitivně zamítlo námitky
Pyrghos Lefkos proti postupu
současné insolvenční správkyně Miloslavy Horské. „Soud
zamítá návrh věřitele Pyrghos
Lefkos na ustanovení odděleného insolvenčního správce
ve věci vymáhání nároků vůči
společnosti Česká spořitelna a
dalším osobám majícím vztah k
této společnosti,“ píše se doslova v odůvodnění usnesení senátu proti němuž už není odvolání
přípustné.

Jde pouze o výsledek obrovské
právní bitvy o stovky milionů
korun mezi oběma věřiteli.
Faktem zůstává, že podstatná
část finanční injekce od České
spořitelny do Oděvního podniku šla v době, kdy už se podnik
zmítal v krizi a zároveň v době,
kdy mu fakticky šéfoval syn
někdejšího člena představanstva uvedené banky Roman
Hanus.
Podobně
nepochopitelně
mohl vypadat krok společnosti Pyrghos Lefkos, která
odkoupila pohledávky dvou
dalších bank, čímž se stala
druhým největším věřitelem
OP. Za touto společností stojí
lobbisté Petros Michopulos a
Filip Rybín, kteří jsou známí
svojí prací pro ČSSD. Rovněž
se v této souvislosti spekulovalo o jejich vztahu k soudci
Krajského soudu v Brně Janu
Kozákovi. Ten měl rozprodej
někdejšího gigantu na starosti
až do doby, kdy mu byl odebrán. Stalo se tak mimo jiné
kvůli vyloučení České spořitelny z věřitelského výboru...

Toray staví novou fabriku

Práci v hale za víc jak půl miliardy najde 48 lidí
Prostějov/mls - Koncem
června příštího roku by měla
být dokončena stavba nové
výrobní haly společnosti
Toray
v
prostějovské
průmyslové zóně. Ta vzniká
v
sousedství
stávající
prostějovské textilní továrny.
Zahájení výroby je plánováno na začátek roku 2014.
Výstavba a vybavení nové
haly přijde na 628 milionů
korun, práci zde najde 48 lidí.
Po krachu Oděvního podniku
a dalších firem je v Prostějově
obrovská poptávka po vol-
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ných pracovních místech. Od
začátku roku 2014 by padesátku z nich mohla nabídnout
společnost Toray. Firma se v
průmyslové zóně pustila do
výstavby nové tovární haly,
kde chce vyrábět desky pro
ofsetový tisk novin, časopisů
a tiskovin. Tento typ továrny
bude první svého druhu v
Evropě.
Toray v Prostějově působí
od roku 1999, zabývá
se
především
výrobou
podšívkovin a technických
tkanin. Od roku 2006 vyrábí

mimo jiné látky pro potahy
airbagů v autech. Stávající
prostějovský podnik Toray
loni zdvojnásobil čistý zisk na
76 milionů korun. „K rozšíření
výroby přiměla firmu Toray
rostoucí poptávka a omezená
kapacita výrobního závodu
na tiskové desky v Japonsku.
Kvůli přírodní katastrofě, která
postihla Japonsko v loňském
roce, a také bližšímu přístupu
k zákazníkům se společnost
rozhodla umístit závod v ČR,“
uvedla ve své zprávě vládní
agentura CzechInvest.

tímco celou obžalobu označil
za pomluvu, sám se uchýlil jen
k několika naprosto neurčitým
výpadům proti svým bývalým
kumpánům i vyšetřujícím policistům. Přitom, pokud by dokázal odhodit svoji arogantní masku, jeho svědectví by
mohlo odhalit život a vztahy
mezi jednotlivými členy prostějovské galerky, ve které
se dlouhá léta pohyboval. K
tomu ovšem nedošlo. Jiří Žou-

želka, který se dle svých slov
cítil nevinný, tak pouze plival
kolem sebe!
„S Robertem Finkem jsme
příbuzní, nicméně přibližně tři
roky jsem se s ním nestýkal. S
majitelem vrakoviště v Opavě, Martinem Krejčím, jsem v
kontaktu skutečně byl. Pomáhal
jsem mu vozit auta z celé České republiky i ze Slovenska do
Opavy. Zda byla kradená nevím,
vždy jsem fungoval pouze jako
řidič. Richard Majer jednoznačně lže. Byl chycen policisty v
kradeném autě, navíc další auto
kriminalisté našli u něj. Aby
zakryl vlastní vinu, rozhodl se
ukázat na mě,“ popsal Jiří Žouželka, který následně zpochybnil
důvěryhodnost prostějovského
policisty, kterému se měl Majer
svěřit. „Je všeobecně známo, že
tento policista byl jedna ruka s
Vlado Rožičem. Rožič je přitom
člověk, který byl dle policejního
tiskového mluvčího schopný

za dvě noci ukrást až osm aut
a předcházela ho pověst nebezpečného zločince,“ vyjádřil
se Jiří Žouželka o vztahu mezi
prostějovským policistou, který ho pomohl dostat za mříže
a nebezpečným chorvatským
mafiánem. Bylo minimálně s
podivem, že ač Žouželka přesně věděl, s kým se Vlado Rožič
stýkal, o svém vlastním vztahu
k Rožičovi neřekl skoro nic!
„Byli jsme spolu v kontaktu někdy kolem roku 2000, kdy jsem
v rámci svých podnikatelských
aktivit plánoval oslovit chorvatský trh,“ prohlásil Žouželka
a ti zasvěcenější se museli jen
smát...
Nebyl to totiž nikdo jiný než
právě Vlado Rožič, kdo ho uvedl do světa kradených aut. Než
se Jiří Žouželka „postavil na
vlastní nohy“, byl to právě
on, kdo od Rožiče odkupoval
kradená auta. Faktem rovněž
je, že narozdíl od bohorovné-

ho Žouželky podstatně opatrnější Vlado Rožič auta kradl
převážně mimo Prostějovsko.
Přestože prostějovští policisté o
Rožičových rejdech minimálně
tušili, vyšetřování vedli kolegové z jiného regionu.
„Pan Richard Majer podle mě
spolupracoval s Vlado Rožičem a také Tomášem Jakešem,
který byl při krádeži auta zastřelen v Olomouci,“ uzavřel
svoji obhajobu-obžalobu Jiří
Žouželka. To ovšem jeho někdejší kumpán popřel. „Tomáše Jakeše znám podle jména,
nikdy jsem ho však neviděl.
Vlada Rožiče znám okrajově,
čím se živil, nevím,“ oponoval Žouželkovi dvaatřicetiletý
Richard Majer, díky jehož výpovědi nakonec někdejší král
zlodějů aut na Prostějovsku
půjde na několik let do vězení.
On sám pravděpodobně i díky
svému svědectví nakonec vyvázl s podmínkou...

Já a jedna ruka s Rožičem?!

„Je to účelová lež,“ vyvrací obvinění elitní kriminalista

Prostějov/mik - Naprosto
směšný úterní rozsudek nad
gangem zlodějů aut v čele s
Jiřím Žouželkou provázely
emoce. Právě Žouželka, který jako jediný „vyfasoval“
nepodmíněný trest, se nevybíravým způsobem otřel o
elitního prostějovského kriminalistu. Právě o toho, který ho skvělou a precizní prací dostal do kriminálu, a za
což byl před několika týdny
vyznamenán policejním prezidentem! „Kováčík je jedna
ruka s Vlado Rožičem,“ pronesl u soudu Jiří Žouželka.
Soudkyně Otrubová nechala
trestuhodně tento zločincův
výrok bez povšimnutí
Toto prohlášení vyřčené v návalu Žouželkova vzteku nad
jeho odsouzením se objevilo
v jenom z prostějovských médií, které si však nedělalo hlavu s vyjádřením protistrany a
jednoduše očernilo jednoho z
elitních prostějovských detektivů. Jak totiž známo, Vlado
Rožič je v současnosti jedním
s nejhledanějších zločinců
v republice a mnozí ho považují za nebezpečného mafiána. A s ním má být policista
Michal Kováčík jedna ruka?
„Když jsem se dočetl, co o
mně před soudem pan Žouželka prohlásil, nemohl jsem
tomu uvěřit. Tento člověk, který ukradl desítky aut a udělal
tolik lidí nešťastnýcmi může
o někom tvrdit, že je spolčený

Policisté roku 2011. Ministr vnitra Jan Kubice právě předává pracovní skupině Koncern vyznamenání za dopadení gangu zlodějů aut. Michal Kováčík zcela vpravo.
Foto: Policejní prezidium ČR
s mafiánem? Pak jsem si ale
uvědomil, že to řekl ze msty.
Byl jsem totiž členem vyšetřovacího týmu, který ho dostal
před soud a teď vlastně i do
kriminálu. Z jeho strany jde
o vymyšlenou a cílenou lež,“
řekl exkluzivně Večerníku
Michal Kováčík, příslušník
Služby kriminální policie a
vyšetřování Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. „Je
strašně zvláštní, že Jiří Žouželka po celý soudní proces
odmítal vypovídat. Ovšem
poté, co se na veřejnost provalil případ Vlada Rožiče, tak

si na jeho jméně postavil svoji
obhajobu. Nikdy předtím ale o
Rožičovi nemluvil, stejně jako
jeho kumpáni i v přítomnosti
svých fundovaných obhájců,
když spolupracovali s kriminalisty při vyšetřování rozsáhlých
krádeží aut. Pan Žouželka dokonce před soudem předstíral,
že Rožiče vůbec nezná. A teď
zasvěceně tvrdí, že já jsem
s Rožičem jedna ruka? Kdyby
to nebylo tak závažné obvinění, tak bych řekl, že je k smíchu,“ dodal Michal Kováčík.
Pro dokreslení obrázku je nutno Prostějovany upozornit na

to, že právě elitní detektiv prostějovské kriminálky Michal
Kováčík byl nedávno se svým
kolegou Radimem Ošlejškem
a dalšími policisty z Krajského ředitelství Policie ČR vyznamenán ministrem vnitra
Janem Kubicem a policejním
prezidentem Martinem Červíčkem při vyhlašování výsledků
Policista roku 2011. Pracovní
skupina Koncern, která se zasloužila o rozkrytí nejrozsáhlejší organizované činnosti na
úseku krádeží aut za poslední
desetiletí, skončila v celostátním měřítku na druhém místě!

ÁCI
SURFOVAT MŮŽETE I V PR
S

„Když termínal začal pípat, myslel jsem, že omdlím!“
Muž z Krasic pohovořil Večerníku nejen o své výhře

Krasice/mik - Zní to jako z neuvěřitelné pohádky, ale pan Miloš z Krasic u Prostějova vyřešil
svoji tíživou finanční situaci
šťastnou volbou v sázce.Prostě
mu bylo přáno a on tak již v
těchto dnech žije nepoměrně
klidnější život, než tomu bylo
až do jedné říjnové středy...
„V posledních pěti nebo šesti
letech jsem se zapletl s hazardem, k tomu nějaký ten
problém s alkoholem a o průser bylo postaráno. Žena se se
mnou rozvedla, dvě dospělé
děti dělají, že mě neznají... Už
přes dva roky bydlím sám, mám
na krku čtyři exekuce, které už
dávno měly být vyřízené. Hrozilo mi i vězení, byl jsem úplně
zoufalý,“ popsal Večerníku v
krátkosti svoji nedávnou životní
situaci Miloš, kterému by jen
těžko někdo hádal „pouhých“
osmačtyřicet let. Jeho tvář je
samá vráska, obličej značně poznamenaný a sešlý závislostí na
alkoholu. „Nedivte se, už jsem
to nezvládal, přemýšlel jsem i

Ze zoufalce šťastlivec. Stačilo správně vyplnit jeden z tiketů
a pan Miloš z Krasic se rázem dostal z obrovských finančních
problémů.
Ilustrační foto
o sebevraždě. Vždycky jsem
se rád napil, v poslední době
jsem to navíc začal míchat s
práškama,“ zdůvodnil svůj stav
v exkluzivní výpovědi muž,
který se předminulý týden rozhodl takřka veškeré své peníze
vsadit. „Vzal jsem posledních
dvanáct stovek a v trafice vyplnil několik tiketů na různé loterijní hry. Nad čísly jsem vůbec

nepřemýšlel, prostě jsem je na
ty tikety naflákal tak, jak mě to
napadlo. Televizi už nemám,
takže jsem losování nesledoval.
Druhý den jsem ale znovu zašel
do stejné trafiky, aby mi tam tikety zkontrolovali. Když jeden
z nich paní vložila do terminálu,
tak ten začal pípat jako o závod.
Prý jsem vyhrál dva a půl milionu ve Šťastných deset, říkala mi

trafikantka. Myslel jsem, že tam
omdlím,“ vylíčil nám osudný
okamžik pan Miloš z Krasic.
Na výplatu výhry si nějaký
týden bude muset počkat,
peníze mu od loterijní společnosti přijdou na účet, který
má však exekutory zablokován. „To nevadí, co dlužím, ať
si vezmou, ještě mi pár desítek
tisíc zbyde. Začnu pak nový život, snad se ke mně vrátí i manželka...,“ zadoufal Miloš.
Jak Večerníku ještě nakonec
prozradil, výhrou se pochlubil několika kamarádům. A to
neměl dělat! „Už teď mám
přes dvacet žádostí o půjčku.
Nejsem lakomec, ale všechny
musím zklamat. Vyhrál jsem
jen zhruba tolik, co sám dlužím. Takže z půjček nebude
nic...,“ uzavřel své vyprávění
teď už o něco šťastnější muž z
Krasic.
Ostatně právě snaha lidí, přiživit
se na jeho štěstí a půjčit si peníze plus lidská závist byla tím
důvodem, proč chtěl zůstat tento chlapík raději v anonymitě.
Není divu... I tak ale jeho příběh
stojí za povšimnutí.

Téma Večerníku

Na tomto místě si čtenáři Večerníku již zvykli
nacházet tématickou stranu. Ani dnes tomu
není jinak, přestože obchodní témata nyní vystřídá jedno čistě politické. A není divu, když
městem hýbe nečekané rozhodnutí primátora
města Miroslava Pišťáka, který se nedávno
Večerníku svěřil, že hodlá předčasně rezignovat na svoji funkci! A vše může dostat další spád už v úterý, kdy zasedne k letošnímu
předposlednímu jednání Zastupitelstvo města
Prostějova.
Slova Miroslava Pišťáka, která pronesl pro
Večerník přesně před třemi týdny, vyvolala obrovskou vlnu diskuzí mezi mnoha
Prostějovany. My jsme tak zapojili všechny
síly, abychom zjistili, co vše si o tom kdo myslí... I když někteří občané v anketě zajištěnou
našimi partnery ze Střední odborné školy podnikání a obchodu se vyjádřili v tom smyslu, že
je politika nezajímá a je jim jedno, kdo je primátorem, většina našich obyvatel toto téma
neskutečně prožívá. Ba co víc, přeje si, aby
primátor svoji funkci neopouštěl!
Večerník vám dnes přináší nejrůznější
pohledy a názory!
Stranu připravil: Michal Kadlec
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PIŠŤÁK stále myslí na REZIGNACI, ale… mezi radními
„Nepodléhám blbé náladě, jenom někdy nevěřícně kroutím hlavou...“

Prostějov/mik - Před třemi
týdny primátor města Miroslav Pišťák prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku šokoval celou
veřejnost. Jak známo, naší
redakci se exkluzivně svěřil
se svými současnými pocity
a hlavně úmyslem v dohledné době skončit ve funkci
prvního muže magistrátu.
Jeho prohlášení vyvolalo
neskutečnou diskuzi mezi
Prostějovany. Rovněž jeho
kolegové napříč politickým
spektrem doteď neskrývají
překvapení, mnohdy i obrovský údiv...
Uběhlo čtyřiadvacet dní od
prvního Pišťákova veřejného
přiznání myšlenek na rezignaci
a Večerník zajímalo, zda si primátor svůj úmysl nerozmyslel.
„Co jsem vám nedávno řekl, to
platí. Ta slova jsou ve mně neustále vložena a znovu říkám, že
každý z nás je nahraditelný...
Určitě by se našel někdo, kdo
by funkci primátora byl ochoten a hlavně schopen vykonávat,“ potvrdil Miroslav Pišťák,
že jeho dny můžou býát brzy
sečteny. „Na druhé straně si
plně uvědomuji, že mám i určitou zodpovědnost. A nechtěl
bych, aby v době, kdy máme
jisté problémy s finančním
naplňováním rozpočtu města kvůli slabým příjmům od
státu někdo říkal, že utíkám.
Já si svoji zodpovědnost uvěProstějov/mik - Na první pohled jednoduchá otázka a také domuji, ale na druhé straně
jednoduché odpovědi. Na dotaz studentů Střední odborné pořád říkám, že o možnosti
školy podnikání a obchodu, zda si přejí, aby Miroslav Piš- rezignovat na funkci primátora
ťák svoji funkci „zabalil“ předčasně, lidé v Prostějově z větší
části odpověděli záporně. Třiašedesát procent z nich si přeje, aby primátor překonal vlastní krizi a ve funkci prvního
muže magistrátu vydržel až do konce volebního období v
listopadu 2014. A to je velmi silné procento důvěry v jeho
dosavadní práci!

Většina Prostějovanů má jasno:

PRIMÁTORE,
ZŮSTAŇTE!

Primátor na vážkách. Miroslav Pišťák Večerníku znovu potvrdil
své myšlenky na konec ve své funkci. Proti je však většina Prostějovanů i jeho politických kolegů.
Foto: archiv Večerníku
uvažuji,“ dal stávající primátor
na pravou míru pochod svých
myšlenek. „Věřte, že tato slova nevynáším na veřejnost
prostřednictvím vašich novin
proto, aby mě každý přesvědčoval, že mám zůstat. To musí
být mé vnitřní rozhodnutí! Jenom bych se opakoval, z boje
se nemá utíkat,“ dodal první
muž prostějovského magistrátu.
Miroslava Pišťáka jsme se ještě nevázaně zeptali, zda svá
slova o případné rezignaci nepronesl v takzvané blbé náladě.
„Musím říct, že já osobně blbé
náladě nikdy nepodléhám, jen
někdy při nějaké těžké chvíli
nevěřícně zakroutím hlavou.
I já dělám chyby, všichni je
děláme. Ale když se například
dozvím, že ministerstvo dopravy nám posílá jako odškodné
za nefungující registr vozidel

pět tisíc korun, tak je to směšné
a ponižující... A takových věcí
na rozčilování je poslední dobou hrozně moc,“ nastínil nám
jeden z mnoha důvodů své rozladěnosti Miroslav Pišťák.

Ještě v pátek jsme se snažili dozvědět se, zda si své rozhodnutí
rezignovat alespoň částečně
nerozmyslel a nezůstane ve své
funkci až do konce volebního
období v listopadu roku 2014.
„Myšlenka, že bych chtěl odejít
a začít žít konečně život běžného důchodce, ve mně stále
je. Na druhé straně ale nejdříve
musíme projednat a schválit
rozpočet a po Novém roce si
budu některé věci dál rozmýšlet,“ řekl doslova prostějovský
primátor.
Na samotný závěr našeho rozhovoru jsme se jej ještě zeptali, zda přece jen nechce blížeji
specifikovat záležitosti, které
ho naštvaly a kvůli kterým chce
opustit svoji funkci. „Nechci,
opravdu ne. To je můj problém
a já si s ním musím umět poradit...,“ uzavřel prozatím toto
téma Miroslav Pišťák.

Občané M. Pišťáka OZNÁMKOVALI

Prostějov/mik - V sérii anket na
téma případné rezignace prostějovského primátora jsme nechali
naše občany Miroslava Pišťáka
oznámkovat jako ve škole. Jakou
by mu Prostějované udělili známku za jeho dosavadní působení a
politickou práci v křesle primátora? Po sečtení výsledků vyplývajících z odpovědí 432 respondentů
vyšla celková průměrná známka
2,4!
A to je v českých politických poměrech velice slušné hodnocení.
Prostě, máte to za chvalitebně,
pane primátore!

Jakou známkou byste
ohodnotili primátorovo
působení ve funkci?

2,4

Průměrná známka
od 432 respondentů

Lidé by za „náhradního“ primátora brali
Aloise Mačáka, případně J. Pospíšila!

Prostějov/mik - V této
anketě dostali prostor jen
občané, kteří při otázce, zda by měl Miroslav
Pišťák odstoupit ze své
funkce, odpověděli ANO.
Tedy sedmatřicet procent
Prostějovanů navrhovalo
k výběru potencionálního
nástupce současného primátora. A klidně mohli
uvést jen dvě jména.
Kdo by tedy měl Miroslava
Pišťáka případně nahradit?
S drtivou převahou v tomto
hlasování zvítězil současný
první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a také
prostějovský radní Alois
Mačák. Druhý v pořadí
skončil s odstupem první
náměstek primátora Jiří Pospíšil. Teprve až po těchto
dvou politických matadorech dostali od občanů důvěru tři ženy v pořadí Alena
Rašková, Ivana Hemerková
a Božena Sekaninová!

Dnes podepíše ČSSD koaliční smlouvu s komunisty
Zastupitelstvo se ale sejít nemůže,
nedávné volby totiž skončí u soudu!
Olomouc, Prostějov/lef - Dnes,
tj. v pondělí 5. listopadu 2012,
v 11.00 hodin dopoledne podepíší v zasedací místnosti rady v
budově Krajského úřadu v Olomouci zástupci ČSSD a KSČM
avizovanou koaliční smlouvu.
Stvrdí tím středolevou vládu
nad Olomouckým krajem pro
příští čtyři roky.
„Vyhodnotili jsme si programové
průniky s jednotlivými politickými stranami, posoudili jsme pečlivě navrhované personální návrhy
a se vší zodpovědností jsme za
vyjednávací tým navrhli jako jediné možné řešení uzavřít koalici
s KSČM,“ uvedl po koaličních
jednáních, která ČSSD vedla se
všemi stranami zvolenými do zastupitelstva, její lídr Jiří Rozbořil.
Krajská rada má mít podle dohody v příštím období devět členů.
„V koaličním modelu s KSČM

jsme se na úrovni klubu zastupitelů i stranických orgánů shodli
při devíti místech v krajské radě
na jejím personálním složení,“
konstatoval dále Rozbořil, který by měl usednout do křesla
hejtmana. Jeho prvním náměstkem má být zástupce Prostějova
Alois Mačák, dalšími náměstky pak Michael Fischer, Yvona
Kubjátová a Radovan Rašťák
za ČSSD a Zdeněk Švec s Michalem Symerským za KSČM.
Neuvolněnými členy rady pak
budou sociální demokraté Ivana Dvořáková-starostka Němčic nad Hanou, Pavel Martínek,
Pavel Šoltys a Eva Pavličíková.
Podle smlouvy, kterou by zástupci
obou stran dnes měli posvětit svými podpisy, by měl mít hejtman
Rozbořil na starosti krizové řízení, investice, evropské programy,
finance a cestovní ruch. Alois

Mačák má řídit dopravu a silniční hospodářství, Michael Fischer
zdravotnictví, Yvona Kubjátová
sociální oblast, Radovan Rašťák
kulturu, péči o památky, tělovýchovu, sport a volný čas, Zdeněk
Švec školství a Michal Symerský
má mít na starosti rezort regionálního rozvoje, územní plánování,
životní prostředí, zemědělství a
majetek.
I přes podpis koaliční smlouvy
je však v nedohlednu ustavující
schůze nově zvoleného Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Regulérnost voleb totiž napadla
Jana Zwyrtek Hamplová, lídr
kandidátky Nezávislých. O platnosti získaných mandátů tak
bude muset nejprve rozhodnout
soud...

Co říkáte na možnost
předčasné rezignace Miroslava Pišťáka
na funkci primátora
Prostějova?
JIŘÍ POSPÍŠIL (ODS)
„O panu primátorovi
je
známo, že se
vyjadřuje přímočaře a velmi
otevřeně. Myslím si, že svoji úvahu o případném ukončení práce na
radnici vysvětlil jasně. Pokud
by se tak stalo, nastala by
diskuze, kdo by ho ve funkci
měl nahradit. Odpověď na
tuto otázku je ale předčasná. Ve chvíli, kdy je případný
krok pana primátora ve stádiu jeho osobní úvahy, není o
čem přemýšlet.“

MILADA SOKOLOVÁ (ODS)
„Pan primátor
je člověk, jehož
si velmi vážím.
Má všeobecný
přehled, nikdy
jsem ho nezastihla nepřipraveného k jednání, nezná-li
odpověď, otevřeně přizná nevědomost. Prostějovská radnice by přišla jeho odchodem o
výraznou osobnost.“

MILADA GALÁŘOVÁ (ČSSD)
„Přeji si, aby
pan primátor
setrval ve své
funkci až do
konce volebního
období. Četla jsem rozhovor, o
kterém se zmiňujete, ale sama
jsem s panem primátorem o
jeho možné rezignaci nehovořila, a proto ji nemohu lépe komentovat. Uvidím, co nám řekne na úterním zastupitelstvu...“

Jak dopadlo
úterní
zasedání
Zastupitelstva
města
Prostějova?
A nastínil
primátor
kolegům
své záměry?
ČTĚTE UŽ
V ÚTERÝ NA
INZERCE

Region

KONICKO
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Bídov 463, 798 52 Konice
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SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Expres
z regionu
V Plumlověě uspíí br
broučk
broučky
čky
Plumlov/mls - Spolek Plumlovských nadšenců společně
s novým mateřským centrem
Mateřidouška z Plumlova
zvou v pátek 9. listopadu na
Uspávání bročků. Od půl
šesté budou na prostranství před místním kostelem
pro všechny děti i dospělé
připraveny ukolébavky pro
broučky. Od šesti hodin
městem projde lampionový
průvod. Nejkrásnější lampion bude posléze odměněn.
Teplé občerstvení zajištěno.
V Čelechovicích se setkají
neziskové organizace
Čelechovice na Hané/mls
- Před pěti lety v Čelechovicích
na Hané otevřeli chráněné
bydlení Trilobit. Při této
příležitosti v obci pořádají
setkání neziskových organizací, které se uskuteční ve
středu 7. listopadu v místní
sokolovně. Od půl desáté zde
bude připraveno vystoupení
pěveckého sboru z Čelechovic
na Hané, následovat bude
prezentace chráněného bydlení Trilobit i Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje.
V Čechách pod Kosířem
poprvé okoštují pálenky
Čechy pod Kosířem/mls
- Obec Čechy pod Kosířem v
sobotu 10. listopadu od 14.00
hod. pořádá I. Ročník koštu
slivovic a pálenek, který
proběhne ve velkém sále
místní multifunkční budovy.
Pálenky se utkají v celkem
pěti kategoriích, po akci
bude následovat country bál
včetně tomboly.

KOSTELECKO

PLUMLOVSKO


Obec zvažuje trestní oznámení na jednatele společnosti Ecosystem pro podvod

NA TEPLEJŠÍ VODU V BAZÉNU NA STRAŽISKU ZAPOMEŇTE

Desítky tisíc návštěvníků, kteří každoročně navštíví
oblíbené koupaliště ve Stražisku, se letos těšili na
teplejší vodu v bazéně. Marně! Ačkoliv zde za téměř
dva miliony korun měly být umístěny solární panely,
teplota vody se nijak výrazně nezměnila. Obec přitom
na ně získala dotace jak z EU, tak i od státu. Starosta
obce Jaroslav Kröner se s námi o celé záležitosti odmítl bavit. Přitom kontrola ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) přišla na to, že zde byly položeny
špatné a malé sluneční kolektory. Reklamace však
není téměř možná. Kam se tedy peníze poděly? A
kolik jich vlastně bylo?
nali. Proč? Odpovědět na tuto
otázku pro nás není vůbec jedKšeft s dotacemi u nás kvete. noduché...
Ukázkový příklad nabízí „slavné“ solární kolektory, které
měly ohřívat vodu na koupališti ve Stražisku. Přibližně třicet
z nich bylo na střechu blízké
stavby umístěno už loni v létě.
Obci se na jejich výstavbu podařilo sehnat peníze hned ze dvou
dotačních fondů zaměřených Hned na začátku se Večerníku
na životní prostředí. Samotní podařilo zjistit, že obec Stražisnávštěvníci však změnu nejen ko v současnosti zvažuje žalobu
loni, ale ani letos nezazname- na Radovana Gajdoše z Kojetí-

Firma, která montovala solární panely, skončila v likvidaci...

Stražisko/mls

Jak se kšeftuje
s dotacemi...

Neberte to za ty peníze! Dle údajů ze SFŽP měly být celkové náklady na pořízení třiceti solárních kolektorů, které mají ohřívat vodu na koupališti ve Stražisku, neuvěřitelných 1 750 000
korun. Následná kontrola zjistila, že panely jsou malé.
Foto: Martin Zaoral

na. Právě jeho firma
Ecosystem zvítězila
ve výběrovém řízení na
uložení solárních panelů.
„Ano, žaloba je rozpracovaná,
ale zatím jsme ji nepodali. Víc
vám k tomu neřeknu, nashledanou,“ rozloučil se kvapně
Jaroslav Kröner, který nám dal-

ší informace i po opakovaném
telefonátu odmítl poskytnout.
Přitom právě on prohlásil, že by
nové panely vodu měly ohřát na
28 stupňů Celsia. V rozporu s
jeho vyjádřením však byla voda
v průběhu celého léta podstatně
chladnější. Důvody však neobjasnil...

Policie si DOŠLÁPLA na myslivce

Opilý řidič zahučel do příkopy

PROTIVANOVSKO

Pátrali jsme tedy dál a zjistili, že
výběrové řízení provedla kroměřížská firma IWWA, která vybrala Ecosystem Romana Gajdoše.
Přestože tato společnost z projektu
na Stražisku, ale i jinde, „shrábla”
evropské i státní peníze, nakonec
kvůli dluhům skončila v likvidaci.
Jak to v takovém případě bude s

reklamací? „Všechny závazky
společnosti Ecosystem nyní řeší
insolvenční správce,” reagoval
na náš dotaz Radovan Gajdoš,
který byl překvapivě sdílnější než
samotný starosta. „Solární panely
měly ohřívat vodu ve sprchách,
v bazéně jen částečně,” snažil se
Večerníku vysvětlit Gajdoš, který si však prý už nebyl schopen
vzpomenout, kolik peněz jeho firma za dodání panelů inkasovala.
Jelikož nám to neprozradilo ani
vedení obce, museli jsme pátrat
sami. Podle údajů ze SFŽP činily celkové náklady na umístění
třiceti kolektorů 1 750 000 tisíc
korun. To už je ovšem pořádná
pálka na to, abyste si pořídili
ohřívání vody pro sprchy! Navíc
bez kontroly ze SFŽP by se na
celou spornou situaci zřejmě vůbec nepřišlo. Pouze další a další
návštěvníci oblíbené plovánry
by marně čekali, jestli už ta voda
v bazéně na Stražisku nebude
díky solárním panelům teplejší.
A nikdy by se nedozvěděli, proč
tomu tak je...

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Rodiny v lázeňské obci vytvořily vtipné i působivé scény
Při „Dýňování“ naplno vynikla šikovnost lidí ze Skalky
Skalka/mls - Skutečně nezáviděníhodnou úlohu měla dvoučlenná komise, která letos rozhodovala o výsledcích soutěže
„O nejkrásnější dýni“ ve Skalce. Do druhého ročníku soutěže
se v obci zapojilo celkem třiatřicet rodin, které dokázaly přijít
s úžasnými nápady. Vybrat z
nich nejzajímavější trojici byl
téměř nadlidský úkol. Vyřezávané dýně o víkendu zářily po
celém regionu, plameny svíček
před domy tak doplňovaly naše
tradiční Dušičky...
Ve Skalce žijí opravdu šikovní
vyřezávači. Přesvědčit se o tom
mohli všichni, kteří se v uplynulém týdnu po setmění prošli touto lázeňskou obcí. Před domy tu
na ně blikotaly svíčky v dýních,
které byly často součástí působi-

vých i vtipných scén. Sami místní
je mohli obdivovali především
během sobotního lampionového
průvodu, na který dorazilo přes
stovku z nich. Průvod si samozřejmě nejvíce užily děti, ve Skalce se však do něj zapojil skoro
každý.
„Na Dýňovaní jsem opravdu pyšná. Všichni, kteří se do něj zapojili, vyřezali úžasné věci. Hojná
účast při lampionovém průvodu,
kdy si lidé mohli jednotlivé dýně
prohlédnout a následně vyslechnout rozhodnutí poroty, mě samotnou překvapila. Podařilo se
nám tak prodat dvacet litrů svařáku, takto získané peníze půjdou na
Mikulášskou besídku,“ radovala
se Petra Prokopová z občanského
sdružení Slunečnice Skalka, které
akci pořádalo.

Fotoreportáž

Mezi mnoha dýněmi svojí krásou
nesporně vynikala ta stojící před
domem rodiny Jiříčkových. „Dlabala a vyřezávala jsem ji celých
pět hodin,“ prozradila Večerníku
vysokoškolská studentka Kamila
Jiříčková. Při pohledu na precizní
čarodějnický výjev vyřezaný do
dýně by nebylo divu, kdyby nad
ním autorka strávila třeba i pět dní.
Kamila Jiřičková tak letos doplnila
matadory soutěže, kteří už minulý
rok dokázali přijít s propracovanými scénami. „Je skvělé, že lidé přicházejí každý rok s něčím novým.
Třeba Luboš Navrátil se svojí rodinou letos představil Petrův zdar,
minulý rok to zase byla strašidelná
scéna z amerického Texasu. Podobně to bylo třeba i u Sovovy rodiny, kteří loni předvedli krásného
dýňového anděla. Důležité však je,

Dokáže lidi nadchnout. Hlavní organizátorka „Dýňování“ Petra Prokopová při letošním lampionovém průvodu ve Skalce se svojí dvouletou neteří Leničkou.
Foto: Martin Zaoral
že i ostatní se letos opravdu vytáhli.
Třeba mě osobně se asi nejvíce líbila mumie s dýňovou hlavou, ale
bylo tu i spousta dalších opravdu
nádherně udělaných dýní,“ shrnula
Petra Prokopová, jejíž občanské
sdružení ve Skalce kromě Dýňování pořádá i řadu dalších zajímavých akcí.

K těm nejbližším pak bude
patřit kurz Nordic walkingu,
který je naplánován na čtvrtek
8. listopadu. Už nyní se však
můžeme těšit, jaké dýně příští
rok připraví v obci, která letos
v celorepublikovém kole soutěže Vesnice roku o Oranžovou
stuhu získala čestné uznání.

to nejlepší z Dýňování ve Skalce 2012...
3x foto: Martin Zaoral

Reklama na „pravém“ místě

„Připravte si doklady ke zbraním a dýchněte si!“

Kontrola před hospodou. Vrchní inspektor Pavel Spurný podrobil v Mostkovicích několik nastoupených myslivců dechové zkoušce. Muži i ženy v zelených kamizolách prošli kontrolou úspěšně.
Foto: Michal Kadlec
Prostějovsko/mik - Lovecká
sezona je v plném proudu,
myslivci se proto každý víkend scházejí ve svých honitbách. Nikoliv však sami.
Například během uplynulé
soboty, než vyšli na lov zvěře,
se museli podrobit důkladným

kontrolám policistů. Jak totiž
známo, už několik let se přísně
dohlíží na to, aby myslivci
nebyli pod vlivem alkoholu. A
Večerník byl jedné z takových
revizí přítomen naživo...
Ještě před deseti lety to bylo
něco nemyslitelného, aby si

představujeme regionální podnikatele
MASIVNÍ POSTELE Z KŘENŮVEK: TRADICE, STYL A KVALITA
Křenůvky/pr V rodinné firmě
M.F.A.KONŠEL s.r.o. se již
po generace traduje láska ke
dřevu. Živnost a vlastní dílnu si zařídil v Křenůvkách již
dědeček současných majitelů,
od roku 1988 pokračoval
v tradici truhlářské živnosti otec.
V současnosti je firma v rukou už
třetí generace Konšelů, bratrů
Martina, Františka a Aloise, kteří
vstoupili do podnikání v roce
1990 a provozují také dceřinou
společnost Pilesko s.r.o. pro
výrobu a montáž střešních konstrukcí.
K již tradiční výrobě lepených desek - spárovek a stavebního řeziva
připojili v nedávné době výrobu
postelí z masivu. Vyrábějí několik
typů postelí z bukového a dubového
masivu, které s můžete prohlédnout
na webových stránkách firmy či
přímo osobně ve vzorkové prodejně
v Křenůvkách.
Výhody postelí vyrobených z ma-

NĚMČICKO

Regionální zpravodajství

V Suchdole se setkají
u hudby
Suchdol/mls - V neděli 11.
listopadu od 15.00 hodin
proběhne v kulturním domě
v Suchdole akce nazvaná Setkání s hudbou. Návštěvníkům
bude hrát Jaroslav Knejp,
v programu vystoupí soubor Věchétek z Jaroměřic.
Vstupné je dobrovolné.
Vloupání do novostavby
Kostelec na Hané/red - Ze
čtvrtka na pátek se vloupal do
novostavby rodinného domu
v Kostelci na Hané zloděj.
Vypáčil francouzské dveře a
z místnosti odcizil křovinořez,
benzinovou pilu, dvě el. brusky,
přímočarou pilu a aku šroubovák. Tímto jednáním způsobil
majiteli škodu za 25 tisíc korun.
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Foto: M.F.A. Konšel
sivního dřeva jsou naprosto nesporné. Pokud hledáte komfort, stylový design a kvalitu, jste na správné
adrese. Přidejte ještě nečekaně
příznivou cenu a z této rovnice vám
vyjde jako nejlepší řešení právě
postel od Konšelových. Nemusíte
se bát, že by postel nevydržela větší
zátěž nebo že byste ji museli po pár
letech měnit, protože tyto výrobky
z masivu mají dlouhou životnost.
K postelím samozřejmě nabízejí
rošty i matrace.

Dalším zajímavým a příjemným
aspektem při výběru nábytku
z masivu je příjemné hřejivé
prostředí domova a život v souladu
s tradicí a přírodou. Pokud nedáte
na dřevo dopustit a uvažujete o
koupi nové postele, neváhejte a
kontaktujte Konšelovy na telefonu 731 616 506 či přes webové
stránky: www.mfakonsel.cz .
Pokud si nevyberete z nabízených
typů, není problém vyrobit postel
přímo podle vašeho přání.

myslivec na honu, nebo před
ním nedal nějakou tu štamprli
něčeho ostřejšího. Jenomže stále
se zvyšující případy střelných
zranění a podobných nehod,
mnohdy i tragických, mělo
logický následek. Do terénu vyrazila i policie, neboť zpřísněný

zákon zakázal požívání jakéhokoliv množství alkoholu a
samozřejmě i drog během honu.
„Kontrola je prováděna podle
zákona o zbraních a střelivu
a vykonáváme ji pravidelně
každým rokem. Součástí je
lustrace zbrojních průkazů
na mysliveckých honech, a
především se zaměřujeme na
kontrolu, zda myslivci nejsou ovlivněni alkoholem, či
jinými návykovými látkami,“
řekla Večerníku přímo na místě
první policejní razie v Mostkovicích Alena Nedělníková z
Preventivně informační skupiny
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově.
Policisté v sobotu vyrazili za
myslivci nejenom do Mostkovic, ale také do Bedihoště a
Želče. „Celkem jsme zkontrolovali pětašedesát osob, přičemž
nebyl zjištěn žádný přestupek.
Průkazy i zbraně měli myslivci
v naprostém pořádku, stejně
tak ani u jednoho z nich nebylo zjištěno požití alkoholu či
drog,“ oznámila nám v sobotu
odpoledne Alena Nedělníková.

Dýňová krasavice. Neobyčejně půvabnou dýni vydlaba- Petrův zdar. S originálním nápadem letos opět přišel Lu- Strašidelný kočár. Rodina Sovova přišla s hororovým
la vysokoškolačka Kamila Jiříčková. Její pětihodinové úsilí boš Navrátil. Celá jeho rodina mu jej i tentokrát pomohla výjevem, kdy dýně doplňovaly další důmyslně vymyšlené
rekvizity.
dotáhnout až do posledního detailu.
rozhodně stálo za to.

DĚKUJI, napsal mladík
a vyloupil poštu v Klenovicích!

Klenovice na Hané, Prostějov/
mik - Policie České republiky
se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po
pachateli loupežného přepadení pošty v Klenovicích na
Hané, k němuž došlo v pondělí 29. října 2012 krátce před
pátou hodinou odpoledne.
Neznámý mladík zde nenásilnou formou požadoval vydání
peněz, odnesl si několik tisíc
korun.
Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že při loupeži
pachatel použil papírový lístek
s ručně psaným textem: „JSTE
PŘEPADENA, CHCI PENÍZE, NECHCI POUŽÍT NÁSILÍ, DĚKUJI“.
„Již v 16.15 hodin se měl v
blízkosti pošty pohybovat mladík štíhlé postavy, bílé pleti, ve
věku mezi dvaceti až pětadvaceti lety. Na sobě měl tmavošedou mikinu s kapucí na hlavě, v
obličeji byl maskován černou
pletenou kuklou a na rukou
měl černé pletené rukavice. U
sebe měl dámské jízdní kolo,
pravděpodobně červené barvy,

které později použil k loupeži.
Na řídítkách, takzvaných vlaštovkách, měl mít igelitovou
tašku nezjištěného popisu, kolo
bylo opatřeno zadním nosičem
a košíkem na nákupy,“ uvedla
přesný popis pachatele Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak dodala,
pět minut před pátou hodinou
odpolední byl výskyt neznámého pachatele stejného popisu
i s jízdním kolem stejného popisu zaznamenán při rychlém
odchodu z pošty. Při útěku přes
silnici ho těsně minulo přesně
nezjištěné projíždějící nákladní
vozidlo.
„Policie ČR přivítá jakoukoliv
informaci, která by vedla k objasnění tohoto případu. S veškerými informacemi se mohou
občané obrátit na kriminální
službu v Prostějově na telefon
974 781 334 nebo 974 781
336, na kteroukoliv policejní
služebnu, nebo na známou bezplatnou telefonní linku Policie
ČR 158,“ vyzvala veřejnost ke
spolupráci mluvčí prostějovské
policie.

„MÁME JIŽ SCHVÁLENÝ PLÁN VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY,“ těší se na rozvoj starosta Jaromír Crha
Foto: Martin Zaoral
Lešany/mls - Co spadne dřív? Cedule, nebo dům? Odolat reklamě někdy nebývá vůbec těžké. Stačí, když nemáte peníze.
Naprostými přeborníky v tomto ohledu jsou majitelé jednoho
stavení v Lešanech.
Přestože je jejich dům v havarijním stavu, nechali si na něj pověsit billboard lákající na krásná nová okna, dveře i fasády, tedy to,
co právě oni už na první pohled opravdu nutně potřebují. Možná,
že doufají, že si pronájmem místa na reklamu na novou fasádu
vydělají. Pokud budou ještě nějaký čas vyčkávat, dům jim i s cedulí bezpochyby spadne na hlavu.

Foto: www.myslejovice.cz
nilo sociální zařízení. „Pracovalo se celé prázdniny, musely
se vybourat staré obklady a
celá technika. Dávaly se nové
záchody, umyvadla, rozvody
vody, odpadů, elektřiny. Vše je
úplně v novém a odpovídá to
všem parametrům, kterým má,“

Výšovice/mik - Předminulou neděli, na státní svátek dne 28. října,
bylo hned několik řidičů přistiženo policisty za volantem pod
vlivem alkoholu. Prim ovšem hrál pětatřicetiletý řidič vozidla
Ford Mondeo. Ten nezvládl letošní první náledí a s autem zahučel
do příkopy!
„Kolem druhé hodiny ranní jel uvedený řidič od Výšovic na Prostějov.
Na zledovatělé vozovce na rychlostní komunikaci nezvládl řízení. S
vozidlem dostal smyk, sjel do pravé strany mimo komunikaci, poškodil
svodidla a sjel ze stráně. Poškodil i část drátěného plotu fotovoltaické
elektrárny. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku a naměřili mu
0,85 promile alkoholu. Řidič u sebe neměl navíc řidičský průkaz ani
doklady k vozidlu. Ke zranění osob nedošlo,“ informovala Večerník
o nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, hmotná škoda byla vyčíslena na osmapadesát tisíc korun.

Ve Slatinkách opravili školku a vybudovali kanalizaci, teď je na řadě mimo jiné cyklostezka s chodníkem

Myslejovická škola i „kulturák“ září novotou

Myslejovice/jim - Z realizace
hned několika nákladnějších
staveb už mohli mít letos radost obyvatelé Myslejovic a
jejich místních částí. S pomocí dotace se obec pustila do rekonstrukce kulturního domu,
z vlastních prostředků zmodernizovala školní budovu a
přistavěla dětské hřiště.
„Na kulturním domě jsme měnili střechu, okna, podlahy,
fasádní omítky. Úpravy okolí budovy ještě pokračují, do
konce září by mělo být hotovo.
Z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje jsme dostali čtyřistaosmdesát tisíc korun,
minimálně stejnou částku jsme
museli investovat ze svého,“ informovala Večerník spokojená
starostka obce Anna Ondrouchová.
O několik týdnů dříve, ještě na
konci letních prázdnin, finišovaly práce v budově základní
a mateřské školy. Zde se za
zhruba tři čtvrtě milionu mě-

„Sváteční“ karambol. Opilý řidič s tímto Fordem zahučel na náledí do
příkopy, kde poškodil oplocení fotovoltaické elektrárny. Foto: Policie ČR

pochlubila se ředitelka školy
Petra Rubáčová. Doplnila, že
kapacita školky je letos zaplněna a první, druhý, třetí a pátý
ročník základní školy navštěvuje přesně dvacet dětí. K její
radosti tedy o jednoho školáka
víc než loni.

Na školním pozemku a za pomoci
rodičů pak přes léto vyrostlo nové
dětské hřiště sloužící též veřejnosti,
jeho vznik stál obec více než dvě
stě tisíc.
Dalších změn se děti dočkají ještě
na podzim. Škola totiž čerpá peníze
z evropských fondů a protože splnila všechny podmínky ministerstva
školství, chce třídy co nejdříve dovybavit počítači a novými tabulemi. „Takže budeme nadstandardně
vybaveni,“ těší se Rubáčová.
Již na jaře dokončili hasiči z Křenůvek výstavbu nové zbrojnice
a v nových prostorách oslavili
výročí založení sboru, do konce
kalendářního roku by pak starostka obce ráda stihla i úpravu
prostranství před hospodou v Kobylničkách. „Dále si necháváme
zpracovat projekt na chodník v
Křenůvkách, ale do něj bychom
se pustili až na jaře. Rovněž bychom chtěli dokončit zatrubnění
potoka,“ vytyčila nejbližší cíle
první žena Myslejovic Anna Ondrouchová.

Slatinky - V polovině svého čtvrtého funkčního období
se nyní nachází starosta Slatinek Jaromír Crha. O tom,
že poblíž jím vedené obce žijí lidé dlouho, svědčí mimo
jiné nález Kosířské Venuše z mladší doby kamenné. Aby
tomu tak zůstalo i nadále, pracují zastupitelé v čele se
starostou na postupném zvelebování Slatinek. K průběžné výstavbě rodinných domů tak před několika týdny přibylo stěhování školky a knihovny, od začátku podzimu je
v provozu zkolaudovaná kanalizace. O čem dále hovořil
první muž obce v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
Jiří Možný
Se začátkem školního
roku jste přesunuli školku do bývalé knihovny. O jak
náročnou akci se jednalo?
„Zčásti šlo o rekonstrukci budovy, kde dříve bývala knihovna a
obecní sklad, zbytek se postavil
nový. Prakticky zůstalo jen několik zdí, které jsme začlenili a
jinak se vše zbouralo a postavilo nové. Nyní je tu nejen nová
školka, ale zázemí pro obec, kde
máme uskladněnou svou techniku. Rozpočet byl šest a půl milionu, nicméně něco jsme pozměnili a náklady se navýšili o osm
set tisíc. Z Programu obnovy
venkova (POV) jsme dostali půl
milionu, zbytek jsme si našetřili.
Na školky peníze nejsou, snažili
jsme se o dotace od roku 2008,
kdyy vznikly plány.“
Kde školka sídlila doposud?
„V bývalé škole. V roce 1974
jsme se jako školáci stěhovali
do školy ve Slatinicích a z těchto
prostor se přes prázdniny vytvořila mateřská škola. A protože se
nám školka nyní přestěhovala do
nového, v bývalém místě školky
jsme vyměnili čtyřicet let staré
topení, udělali nové rozvody,

omítky, sádrokartonové stropy,
podlahy a bude tam knihovna a
malá zasedačka. Vše hradíme z
našeho rozpočtu a měli bychom
se vlézt do dvou set tisíc korun.“
Nejaktuálnější akcí ve
Slatinkách je kanalizace.
Už mohou obyvatelé napojovat
přípojky?
„Počátkem října jsme zkolaudovali páteřní řád a připojení do
Lutína. To znamená, že hlavní
potrubí včetně odboček k přípojkám je hotovo. Lidé si teď na
svých pozemcích dělají připojení na odbočky a do tří měsíců
by se měli připojit. Jelikož jsme
starou čistírnu odpadních vod
(ČOV) v Močidýlkách zlikvidovali, již jsme stihli napojit asi
čtyřicet
domů.
y
Na kolik vás tento strašák mnoha obcí přišel?
„Celá akce stála přišla jednatřicet milionů. Je tu totiž přes tři
kilometry potrubí a tak půl kilometru odboček. Z Operačního
programu Životní prostředí jsme
dostali dotaci asi třiadvacet milionů, milion třista tisíc přidalo
ministerstvo financí a jedním milionem nám pomohl Olomoucký
kraj. Něco jsme měli našetřené, k
tomu jsme si vzali desetiletý úvěr
šest a půl milionu a na dofinan-

„V roce 1998 měla obec 397 obyvatel,
v dnešní době jich máme téměř šest let.
Naším cílovým stavem je rok 1970,
kdy v obci žilo 610 obyvatel...“

starosta Slatinek JAROMÍR CRHA
o postupném zalidňování obce

cování jsme prodali i dvě obecní
parcely. Stavební po staré čističj
ce a jednu
dole u potoka.“
Budou tedy nyní následovat opravy silnic?
„U nás se dělal jediný překop.
Většina výkopů šla v zeleném
pásu a jen směrem na Lutín se
kopalo sto metrů ve vozovce, ale
to už se zapravilo“
Co nyní máte v plánu na
nejbližší roky?
„Deset let budeme splácet asi
sedmsetdvacet tisíc ročně. Nezaměříme se však jen na splácení.
Pracujeme na cyklostezce do
Slatinic a odtud do Lutína, aby to
lidé měli blíž do práce a mohli jet
na kole bez obav o svůj život. Jde
o sdruženou cyklostezku s chodníkem, cílem je mít v březnu připravený projekt s „územkem“ a
stavebním povolením, abychom
mohli začít. Jedná se o osm set
metrů, pak bychom se napojili
na chodník do Slatinic. Odhad
hrubé stavby existuje, ale cena
nemusí být vůbec pravdivá. Čeká
nás výběrové řízení a to teprve
řekne, jaká bude cena.

A pokud se cyklostezku založení a s akcemi začínají hned
podaří postavit?
1. ledna Novoročním výstupem
„Plány máme velké. Dokonce na Kosíř. Dále pořádají ostatky,
již ve stavebním řízení máme ples, stavění a kácení máje, páleschválený plán víceinzerce
účelové budovy pro
naše sportovce. To
znamená klubovna,
šatna, sociální zařízení. Asi stočtyřicet
metrů čtverečných
se zpevněnou plochou a dětským hřištěm před budovou.
Počítá se se třemi
miliony. Snažíme se
nějaké peníze získat,
abychom to mohli
postavit. Sportovní klub čítá kolem
sedmdesáti členů.
Hrají tenis, volejbal,
máme tu dva many v malé kopané.
čafty
Ve Slatinkách jsou
činní
sportovci,
hasiči, pěvci. Jak
tedy vypadá kulturní život obce?
„Kulturní
kalendář naší obce je tak
bohatý, že už se do
něj nic moc doplnit
nedá. Naši hasiči
letos 18. srpna oslavili devadesát let od

ní vatry k osvobození republiky,
hasičské soutěže. K Slatinkám
patří i hody, trokyáda, velký výlov rybníka. Teď navíc začínáme
stavět rozhlednu na Košíři, aby
se v květnu mohla otevřít pro
j
veřejnost.“
V komunální politice i
na pozici starosty se pohybujete dlouhou dobu. Co se
tak nejvíc změnilo?
„V roce 1996, kdy jsem byl zastupitelem, jsme připravovali
nový zástavbový plán a o tři roky
později jsme začali s první etapou
výstavby rodinných domů. Bylo

jich deset a v dalších dvou až tří
etapách jsme postavili inženýrské
sítě pro dalších sedmatřicet domů.
Dále jsme připravili inženýrské
sítě pro dalších šest domů směrem
na Prostějov a nyní se připravuje
lokalita Za Myšnicí. Zhruba pět
hektarů, kde developer pracuje
na přípravě zhruba čtyřiceti parcel. V roce 1998 tak měla obec
397 obyvatel, v dnešní době jich
máme téměř šest let a naším cílovým stavem je rok 1970, kdy
v obci žilo 610 obyvatel. Teď už
máme 230 domů, k tomu čtyřicet
chalup a čtyřicet chat.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

„Jora a kostelecká pěnica“

Členové hudebního souboru Reminiscence
Miroslava Srostlíka připomněli prostějovskému
publiku staré hanácké písně a při zdejší premiéře
představili na půdě muzea známou hanáckou
zpěvohru Jora a Manda. Publikum je odměnilo
vydatným potleskem a vyžádalo si hned několik
přídavků...
Prostějov/peh
Hudební vystoupení pěvecké
dvojice tvořené „kosteleckou
pěnicí“ Svatavou Tylšarovou
a folklorním zpěvákem Jiřím
Weissem jste si mohli poslechnout první listopadový
čtvrtek pod střechou prostějovského muzea v souvislosti
s pořádanou Muzejní nocí.
Oba interpreti působí již několik let v hudebním souboru
Reminiscence a současně tvoří pěveckou dvojici skupiny
No Problem (Kostelec n.H.),
jejímž repertoárem jsou především spirituály. Interpretovat zhudebněný příběh o Jorovi a Mandě ve staré hanáčtině
nebyl pro účinkující dle jejich
slov žádný problém.
„Zpěv hanáckých písní je pro
mě srdcová záležitost. Navíc
s maminkou i sestrami jsme
doma vždy mluvili ‚po hanácky‘,“ potvrdila jak jinak než
plynulou hanáčtinou představitelka Mandy a dodává: „Je
pravda, že některé starší hanácké výrazy nejsou srozumi-

telné ani lidem v mém okolí.
Například význam dříve běžně
užívaného slova ‚lelek‘ (drdol,
spletený cop - pozn. red.) si už
jen málokdo dovede odvodit.“
Spolu se svým kolegou se ale
shodli na tom, že hanáčtina
by neměla vymizet z naše-

ho podvědomí, stejně jako
tradiční hanácké písně, které
mladší generace už téměř vůbec nezná. Ostatně nadšené
reakce na vystoupení nejen u
prostějovského publika jsou
důkazem, že nejde o názor
ojedinělý, z čehož měli účinkující velkou radost. Možnost
shlédnout vystoupení ve zdejším nářečí jindy než o hodových slavnostech, bylo pro
publikum velmi příjemným
zpestřením chladného podzimního večera.
VIDEOUKÁZKU
NAJDETE UŽ TEĎ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!

V akci. Hlavní přestavitelé hanácké opery Jora a Manda, které
ztvárnili J. Weiss a S. Tylšarová.
Foto: Petra Hežová.

pozvánka na akci

Vydejte se po stopách největšího
českého génia JÁRY CIMRMANA!

Duchovní otec. Jedním ze stvořitelů Járy Cimrmana je Zdeněk
Svěrák. Přijede i do Prostějova?
Foto: internet
Prostějov/peh - Návštěvníci prostějovského Špalíčku se mohou
těšit na unikátní výstavu s názvem „Stopy Járy Cimrmana“,
která přiblíží život a dílo tohoto
velikána českého národa, současně s téměř půlstoletí dlouhou
historií známého pražského Divadla Járy Cimrmana.
INZERCE

Výstava zasvěcená geniálnímu spoluobčanovi se do
našeho města vrací po osmi
letech, kdy se u návštěvníků
setkala s obrovským ohlasem.
Část letošní expozice bude
také věnována vzpomínce na
vynikajícího herce, režiséra a
Cimrmanova duchovního otce

Nová kniha popisuje osudy stovky osobností Prostějovska
Její křest v Národním domě provázely růže, nikoliv šampaňské

Prostějov/mik - Úterní podvečer přinesl v přednáškovém sále Národního domu
jednu velkou slávu. Po mnohých přípravách a velmi
dobře odvedené práci hned
několika autorů spatřila
světlo světa nová publikace
s názvem „Osobnosti Prostějovska“. Knihu s popsanými
osudy rovné stovky osobností
našeho regionu pokřtili dvěma růžemi Ludmila Wichterlová a skladatel Milan
Dvořák.
Křest nové knihy proběhl ve
slavnostní atmosféře. Publikaci vydal nedávno založený, či
lépe řečeno, obnovený Klub
historický a státovědný. „Práci
na sbírce medailonů významných osobností regionu se
podařilo dovést do zdárného
konce. Nebylo by to možné
bez přispění mnoha sponzorů, mezi nimiž figurují nejen
Olomoucký kraj a město Prostějov, ale také podnikatelské
společnosti i jednotliví dárci,
kterým není lhostejná historie
regionu. Jim všem patří velký
dík. A samozřejmě tvůrcům a
redaktorům,“ nechal se slyšet
těsně před křestem nové kni-

hy Miroslav Macík, starosta
Klubu historického a státovědného.
Autorský kolektiv vedla ředitelka Okresního archivu v
Prostějově Dagmar Roháčková. Právě na ní bylo, aby
do knihy vybrala skutečně
tu pověstnou stovku nejvýznamnějších osobností. „Výběr těch, kteří mají v knize svůj
medailon, nebyl jednoduchý.
Základním kritériem bylo, že
půjde o osobnosti už nežijící.
To nám poskytovalo určitou
volnost při zpracování medailonů. Kniha zahrnuje celé
Prostějovsko, takže jsme někdy museli dát přednost osobnostem z regionu před lidmi z
Prostějova. Dbali jsme také na
to, aby v knize byly zastoupeny
ženy, protože těch slavných nebylo v historii mnoho,“ uvedla
Dagmar Roháčková.
Mezi stovkou osobností jsou
tak v publikaci politici, průmyslníci, vědci, váleční hrdinové, malíři, sochaři, hudebníci i básníci. Kniha Osobnosti
Prostějovska stojí 390 korun a
kromě prostějovských knihkupectví je k mání také v okresním
archivu v Třebízského ulici.

Křest nové knihy. Ředitelka Okresního archivu v Prostějově
Dagmar Roháčková vedla autorský tým při tvorbě nové publikace, ve kterých jsou popsány osudy stovky osobností Prostějovska.
2x foto: Michal Kadlec

Noční prohlídka a hanácká zpěvohra
nadchly návštěvníky muzea
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Prostějov/peh - Večerní prohlídka muzea ozvláštněná
vystoupením hudebního souboru Reminiscence se přes
nepřízeň počasí těšila velké
divácké účasti. Návštěvníci
muzea byli odměněni exkluzivním hudebním představením kompletně v hanáčtině. A
ani následná noční prohlídka
muzea nebyla nezajímavá!
Pozdní hodina vdechla probíhajícím výstavám výjimečnou
atmosféru...
Ani chladný deštivý večer neodradil více než tři desítky návštěvníků prostějovského muzea od
účasti na čtvrteční akci s příznačným názvem - Muzejní noc.
Zlatým hřebem události bylo
vystoupení hudebního souboru
Reminiscence Miroslava Srost-

Ladislava Smoljaka (9. prosince 1931 - 6. června 2010).
Slavnostní vernisáže, která
proběhne v pondělí 5. listopadu v 17:00 ve výstavním
sále prostějovského Špalíčku
(Úprkova ulice), se zúčastní i
členové Divadla Járy Cimrmana. Ti se ještě týž večer
objeví na prknech prostějovského divadla ve hře České
nebe. Výstava potrvá do 13.
ledna 2013.
Jára Cimrman (nar. mezi lety
1850 až 1870, datum úmrtí i
úmrtí samo nejisté) je fiktivní
český básník, beletrista, malíř, filosof, aviatik, pedagog a
vynálezce. Slovy samotného
nesmrtelného klasika: „Můžeme o tom vést spory, můžeme
s tím nesouhlasit, ale to je asi Prostějov/peh - Hosté hudebtak všechno, co se s tím dá dě- ního klubu Apollo 13 měli o
sobotní noci možnost shlédlat...“
nout a poslechnout si vynikající vystoupení hudebně-taneční skupiny Aires del Sur,
jejíž ohnivé flamenco přeneslo přítomné alespoň na pár
chvil do slunného Španělska.
A Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět...
Vášnivé španělské rytmy, početné publikum a příjemná atmosféra. Takový byl ve zkratce
sobotní večer v prostějovském
hudebním klubu pod taktovkou olomoucké skupiny Aires
del Sur. Taneční exhibice v
podání okouzlujících tanečnic
Petry Pšenicové a Denisy Pavelové sklidila zasloužený potlesk, stejně jako hudební doprovod v podání Jana Königa,
jehož energická hra na kytaru
tvořila autentickou kulisu celého programu.

Úvodní slovo. Členové hudebního souboru Reminiscence Miroslava Srostlíka při zahájení Muzejní noci v prostějovském muzeu.
Foto: Petra Hežová
líka, o níž se zmiňujeme v rámci
rubriky „aktuální návštěva“.
Hanácká zpěvohra Jora a Manda poprvé zazněla v roce 1782
a od té doby zjevně neztratila na

atraktivnosti, protože posluchači
odměnili účinkující nadšeným
potleskem. Důkazem toho, že
se představení líbilo a že hanáčtina je na Prostějovsku stále

živým jazykem bylo také to, že
si publikum vyžádalo od představitelů hlavních postav opery
několik hudebních přídavků.
„Vystoupení se mi moc líbilo,
i když jsem některým slovům
nerozuměla,“ poznamenala jedna z mladších návštěvnic, která
přišla na představení v doprovodu prarodičů, pro které nebyla
hanáčtina žádný problém. „Je
to škoda, že mladší generace už
tak málo rozumí...,“ povzdechlo
si v souladu s představiteli Jory
(Jiří Weiss) a Mandy (Svatava
Tylšarová) hned několik účastníků akce.
Pokud jste se akce nemohli zúčastnit, přesto byste si ale rádi
oživili svou hanáčtinu, mohl by
pomoct třeba Hanácký slovníček P. Pospěcha.

Ohnivý taneční večer rozpálil
hudební klub Apollo 13

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Pěkná podívaná. Flamenco v podání členek skupiny Aires
del Sur, P. Pšenicové a D. Pavelové.
Foto: Petra Hežová
„Viděla jsem tančit flamenco
na letošní dovolené a tento styl
tance se mi moc líbil. Byla jsem
zvědavá, jestli bude stejně působivý i v českém podání,“ svěřila
se Večerníku jedna z návštěvnic
klubu, která vystoupením olomoucké skupiny rozhodně nebyla zklamaná. A není se čemu
divit, protože členové skupiny si

FULL MOON PARTY
rozzářila Společenský dům

Prostějov/peh - Společenský
sál v Prostějově rozsvítilo poslední říjnový pátek několik
stovek návštěvníků Full Moon
Party. Taneční večer ozvláštněný dynamickými světelnými efekty, UV bodypainting a
skvělou muzikou slavil úspěch
snad u všech účastníků.
Prostějovský Společenský dům
praskal ve švech. O mimořádné

účasti svědčila i několika metrová fronta, která se vytvořila u
vchodu do budovy už několik
minut po začátku akce. Pokud
jste nebyli mezi čekajícími,
přišli jste o bodypainting UV
barvou dle přání, světélkující
přívěsky, dýdžeje podpořené
skvělou zvukovou aparaturou,
laserovou show, speciální drinky a další.

totiž jezdí pravidelně zdokonalovat své taneční dovednosti do
přímo do slunné Andalusie. Nabité zkušenosti několikrát využili mimo jiné i na známém multižánrovém festivalu Colours
of Ostrava. „Spolupracujeme
mimo jiné s mezinárodním festivalem Colores Flamencos, vystupujeme na firemních akcích
INZERCE

a pořádáme i vlastní koncerty a
taneční kurzy,“ doplnila lektorka
a tanečnice P. Pšenicová.
Příznivci exotického flamenca,
kterých díky sobotní návštěvě
Apolla 13 jistě přibylo, mají
možnost shlédnout vystoupení skupiny například také 27.
listopadu na Flamencové noci
v Ostravě.

Ze života města
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PRVNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 JE NA SVĚTĚ

„Ten letošní zachraňují peníze z hazardu,“ konstatuje smutnou pravdu M. Pišťák
Radní už jednali o prvním návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2013, jenž tak následně spatřil světlo světa. K jeho schválení však
vede ještě dlouhá cesta a množství diskuzí. Jak jsme se ale dozvěděli, radní mají plno starostí ještě s
tím letošním rozpočtem, kdy současný výpadek ze
sdílených daní už přesahuje jednadvacet milionů
korun. Ještě že jsou tu peníze z hazardu…
Michal Kadlec
„V prvním návrhu rozpočtu
města pro rok 2013 počítáme
s tím, že bude vyrovnaný. To
znamená, že výdaje by měly
přesně kopírovat příjmy. Do
schválení tohoto rozpočtu ale
vede ještě dlouhá cesta, hlavně
při semináři zastupitelů budeme diskutovat o tom, jak navýšit výdaje tam, kde to bude

zapotřebí,“ sdělil Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Město i pro příští rok počítá
s příjmy ve výši okolo 700
milionů korun. „Příjmová
stránka města je vlastně předem daná a jde spíše o odhad
toho, co dostaneme od státu.
Nikdy nemáte zaručeno, že se
naplní daňová výtěžnost, nezaručí vám to ani ministerstvo

financí. U výdajů neinvestičního charakteru i v příštím roce
budeme uplatňovat koeficient
0,9, tedy každý odbor musí
opět počítat s desetiprocentním
krácením rozpočtu. Máme na
stole ale několik požadavků
vedoucích jednotlivých odborů na určité navýšení, tudíž budeme o tom jednat a snažit se
v nutných případech vyhovět.
Jenomže když budeme chtít

V úterý jednají zastupitelé

Vymluví primátorovi rezignaci?

Prostějov/mik - Letos předposlední jednání Zastupitelstva města Prostějova se
uskuteční v úterý 6. listopadu v obřadní síni prostějovské radnice. Komunální
politici budou mít na pořadu jednání hlasování o
desítkách bodů. Očekává se
však živá diskuze i na ostatní
témata...
Po tradiční zprávě o činnosti
rady města za uplynulé období bude následovat jednání
o úpravě vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného

prostranství, o odkupu akcií
společnosti Vodovody a Kanalizace, dále se bude hlasovat
o udělení několika veřejných
finančních podpor, o zbylých
investičních akcích v tomto
roce a projednávat se bude
také hned několik majetkoprávních záležitostí.
Na samotný závěr úterního
zasedání se dá očekávat diskuze o dalších tématech. Jsme
zvědaví, zda se zastupitelé
rozhodnou „vymluvit“ ohlášenou a předčasnou rezignaci primátorovi Miroslavu

Pišťákovi. „To, s čím se pan
primátor svěřil nedávno vašim
novinám, mě úplně šokovalo. Nevím, nerozumím tomu,
proč chce předčasně ve své
funkci skončit. Doufám, že
nám to v úterý vysvětlí a věřím, že to s jeho rezignací nebude tak horké,“ uvedl Večerníku jeden z prostějovských
zastupitelů, který si však zatím
nepřál být jmenován.
Úterní jednání zastupitelstva začíná ve 13.00 hodin
a je pochopitelně jako vždy
veřejnosti přístupné.

Radní pod palbou

zastupitelé při tradičním semináři na začátku prosince.
O dva týdny později ho pak
budou schvalovat.
Ještě předtím se prostějovský
primátor vyjádřil k letošnímu
hospodaření města. „V současné době registrujeme výpadek
v takzvaných sdílených daních
ve výši zhruba jednadvaceti
milionů korun. Říkám to nerad a radost z toho opravdu
nemám. Faktem ale je, že tento
výpadek nahrazuje a vlastně
náš rozpočet zachraňuje hazard. Tedy lépe řečeno výtěžek
z provozu výherních automatů,
Ironie současnosti. Jak dokládá primátor Prostějova Miroslav Pišťák, výpadky v rozpočtu „lepí“ pení- který nám posílá stát. Letos
ze, které plynou z výherních automatů a ostatního hazardu.
Koláž Večerníku počítáme s částkou třiceti milionů korun, kterou užijeme na
někde přidat, logicky bychom zřejmě diskutovat o zapojení O konečné podobě rozpočtu investice hlavně v oblasti sporměli někde ubrat. Pokud to finančních rezerv města,“ vy- Prostějova na rok 2013 bu- tu, kultury a sociální oblasti,“
nebude možné, musíme samo- světlil Miroslav Pišťák.
dou velmi živě jednat všichni dodal M. Pišťák.

Opět se ve městě objeví tabulky - CHODNÍK SE NEUDRŽUJE
Prostějov/mik - Meteorologové předpovídají letos
krutou zimu. Vedení společnosti .A.S.A. Technické
služby, která je v Prostějově zodpovědná za zimní
úklid silnic a chodníků, se
však komplikací neobává.
Už dnes ale její sklady jsou
plné soli na chemickou očistu komunikací. Stejně jako
v předešlých dvou letech se
však některé chodníky uklízet nebudou, lopaty a hrabla
tak budou muset vzít do rukou znovu sami občané...
„Zatím v tento den máme nastrojeny dvě vozidla, jeden
velký sypač Unimog a multikáru, ostatní ještě pracují v
letním režimu, protože práce
je zatím hodně a má zase přijít

munikací. „V tuto
chvíli máme
plný sklad,
což představuje
stopadesát
tun
soli. Něco
nám zbylo z
loňské slabé zimy,
ostatní jsme již dokoupili,“ podotkla jednatelka.
Občané v souvislosti se zimním obdobím každý rok řeší
úklid chodníků od sněhu. Jak
jsme se ovšem dále dozvěděli,
opět se na některých chodnících objeví tabulky, že se neudržuje! „Zákon hovoří stejně
jako loni, takže vše zůstává při
starém. Rozšíření úklidu se
týká nových ulic, které město

„Kruté zimy
se neobáváme,“
říká Iveta Jurenová
mírné oteplení. Přestrojení z
léta na zimu je věcí několika hodin, takže budeme sledovat počasí,“ informovala
Večerník o současné situaci
Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. Jak
dodala, společnost je už nyní
dostatečně zásobena materiálem na chemické ošetření ko-

přijalo do majetku, a tudíž my
do správy,“ vysvětlila Iveta Jurenová.
Letos předpovídají meteorologové krutou zimu. V táboře
technických služeb však obavy
nepanují. „Vzhledem k tomu,
že Prostějov leží ve srážkovém
stínu Drahanské vrchoviny a
pokud se podíváte na množství připravené techniky, tak se
skutečně neobáváme. Předpověď na krutou zimu byla i vloni a nám prakticky celou zimu
stály nastrojené mašiny na
dvoře. Na Drahanské vrchovině byla kalamita a v Prostějově
ani vločka. Pro nás je nejhorší velký holomráz, tak, jak to
bylo vloni. To pak pro část lidí
vůbec nemáme práci,“ uzavřela toto téma Iveta Jurenová.

S Aloisem Mačákem o Olomoucké, severním obchvatu i o dálnici

„ŘEŠENÍ RONDELU na Poděbradově náměstí osobně PODPORUJI!“
Prostějov, Olomouc - Doprava je vždy hodně živým tématem pro drtivou
většinu Prostějovanů. V uplynulém týdnu měl Večerník jedinečnou možnost
vyzpovídat na toto téma nejenom prostějovského radního, ale již brzy i aktuálně nového prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
(na snímku), který je na kraji zodpovědný právě za dopravu. Jak Alois Mačák
vidí tuto problematiku v konkrétních bodech?
Michal Kadlec
Pane radní,
nedávno byly
provedeny
dvě
etapy
rekonstrukce povrchu vozovky v Olomoucké ulici.
Jak jste s touto investiční
akcí spokojen?
„Až na určitou časovou
prodlevu, která vznikla na
základě požadavku zástupců
Vodovodů
a
kanalizací
Prostějov, a. s., kdy jsme museli dohodnout nový harmonogram realizace, jsem spokojen.
Chci opět velmi poděkovat
jak účastníkům silničního
provozu, tak i veřejnosti za
vstřícnost a pochopení při této
rekonstrukci.“
INZERCE

Mohl
byste
Prostějovanům
odpovědět na současný
nejčastější dotaz, proč nebyly
novým asfaltovým povrchem
vybaveny zhruba padesátimetrové úseky po obou
stranách
železničního
přejezdu?
„Zadáním této investiční akce
byla výměna živičné obrusné
vrstvy v Olomoucké ulici s
vynecháním úseku komunikace před a za železničním
přejezdem, který je součástí
připravované projektové dokumentace řešící křížení místních komunikací souběžných
s železniční tratí s Olomouckou ulicí. Máme vyčleněny
finanční prostředky na celkové

dokončení Olomoucké ulice.
Krajská hygienická stanice
nám však neschválila takzvanou hlukovou studii. Budeme
předkládat její aktualizovanou
verzi. Potom již snad nebude
stát nic v cestě, aby Olomoucká
ulice
včetně
zmíněného
přejezdu byla kompletně
dokončena. Samotnou realizaci předpokládám v průběhu
prvního pololetí příštího roku.“
Kolik
rekonstrukce
Olomoucké ulice vlastně stála?
„Celkové náklady jsou zhruba
ve výši tří milionů korun.“
Pane radní, jak
v těchto chvílích
vypadají plány na vybudování severního vnějšího ob-

chvatu Prostějova? Jak
pokračují výkupy potřebných
pozemků?
„Dlouhodobým a největším
problémem pro realizaci tohoto obchvatu jsou výkupy
pozemků. Doposud se nám
z šestaosmdesáti smluv s
vlastníky pozemků podařilo
uzavřít pouze dvaadvacet.
Bohužel, současná legislativa
při majetkoprávním vypořádání
pozemků pro dopravní stavby
ve veřejném zájmu neumožňuje
zásadním způsobem tyto výkupy urychlit bez přistoupení
k procesu vyvlastňování. I
tento proces je však velmi
komplikovaný. Stručně řečeno,
jsme jediná země v Evropské
unii, kde příslušná legislativa
je v této věci naprosto bezzubá! Olomoucký kraj bude i
nadále s městem Prostějovem
intenzivně
pokračovat
v
přípravě této, pro naše město
tak důležité a prospěšné, stavby,
aby bylo možné ji co nejdříve
realizovat a využít i finančních
prostředků z Evropské unie.“

Prostějovští radní
nedávno
Večerníku potvrdili, že se
připravuje projekt elipsovitého rondelu na Poděbradově
náměstí. Jak se díváte na tuto
investici z pohledu náměstka
hejtmana Olomouckého kraje?
„Toto řešení osobně podporuji!
Otázkou však zůstává, zdali se
nevyskytne okolnost, která by
tuto realizaci mohla zkomplikovat.“
Jaký je váš
názor na snížení
rychlosti na rychlostní komunikaci R46 mezi Vyškovem,
Prostějovem a Olomoucí?
„Po našem velkém tlaku na
ministra dopravy a na zástupce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
jsou již vyměněna nevyhovující středová svodidla a probíhá
oprava povrchu této zdevastované komunikace. Naší
snahou je, aby tyto opravy
byly dokončeny co nejdříve a
rychlost byla opět vrácena na
původních sto třicet kilometrů

za hodinu. Tato komunikace,
včetně dálnice D1,
je
odstrašujícím
příkladem, jak
stát dlouhodobě
omezuje peníze
na dopravní
infrastrukturu.
Není to nic jiného, než skryté zadlužování a
následné škody
jsou obrovské!“

Foto: archív Večerníku

Večernice

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
zdraví nade vše

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

Vyvarujte se překyselení organismu

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

DOKUD JE JEŠTĚ ČAS!

Pak jste na správné adrese!

Milé dámy,
po menší přestávce vás opět srdečně vítám u ddalšího
lšíh dí
dí-

vám přeje Aneta Křížová (na snímku).

ŽIJEME V ILUZÍCH, ale já vám povím pravdu
Záření z mobilních telefonů...
Téměř padesát let se zkoumá vliv elektrosmogu na lidské zdraví. Bohužel, v dnešní době stále hojně platí, co
nevidíme, tomu nevěříme,
avšak zdání klame. Moudré přísloví ne nadarmo
praví „Stokrát nic umořilo
osla“. V současnosti je také
je mnoho faktorů, které
přispívají k nemocnosti a
elektromagnetické záření je
právě jedním z nich. Mnozí
z nás si například jen stěží
dovedou představit život bez
mobilního telefonu, avšak je
na místě se zajímat i o rizika, která mobily způsobují a
jsou často zamlčována…
To, že mobily jsou našemu
zdraví škodlivé, dokazuje řada
výzkumů. Například maďarští vědci z univerzity Szeged
provedli studii, kde během třinácti měsíců průběžně testovali dvěstědvacetjedna mužů
na počet aktivních spermií v
ejakulátu v souvislosti s používáním mobilních telefonů.
Výsledky ukázaly, že muži,
kteří intenzivně nosí mobil v
kapse u kalhot, nebo za opas-

kem, mají až o pětadvacet
procent méně spermií v ejakulátu oproti mužům, kteří
mobilní telefony nepoužívají.
Dalším z mnoha znepokojujících výzkumů je studie německých lékařů, která již před
deseti lety upozorňovala na
škodlivé účinky mobilních telefonů. Němečtí lékaři zveřejnili
takzvanou Freiburskou výzvu v
níž uvedli, že u svých pacientů
v průběhu posledních let pozorují obrovský nárůst těžkých a
chronických onemocnění včetně degenerativních onemocnění mozku. Tyto jevy spojují s
instalacemi základových stanic
mobilních telefonů a s intenzivním používáním zmíněných

mobilů. Výzvu podepsalo na
tři tisíce lékařů a čtyřicet tisíc
občanů, avšak politici nevzali
výzvu na vědomí. Působení
elektrosmogu je patrné i na
zvířatech. Před pěti lety byla v
Rakousku uveřejněna zpráva,
kdy se krávy začaly stavět zadkem k vysílači, přestaly žrát, tudíž i dojit, a začala se jim rodit
i mrtvá telata, a nakonec jich
šest z deseti pošlo po tom, co
byl sedmdesát metrů od chléva
postaven vysílač pro mobilní
telefony.
Vědci z USA, Francie, Itálie a
dalších zemí se shodují v tom,
že dlouhodobé vystavování se
radiaci mobilu zvyšuje riziko
vzniku rakoviny. Také uvádějí,
že dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní
bariéru, dvě hodiny způsobí dokonce permanentní poškození
mozku. Máme k dispozici stále
větší a větší množství literatury
a zdrojů spojující dlouhodobé
používání telefonu s případnými nepříznivými zdravotními vlivy, včetně rakoviny.
Doporučuji shlédnout pořad
PLNÝ SIGNÁL – nebezpečí
mobilních telefonů (dostupný
na youtube). Ale stejně, jako je
to s většinou škodlivých věcí, i

zde skutečné dopady působení
mobilních telefonů se poznají
až po určité době (10 – 20 let).
Dohady o tom, zda mobil škodí lidskému organismu, budou
pravděpodobně ještě pěknou
řádku let pokračovat. My se
zatím můžeme bránit následujícími pravidly, která vydala Lékařská komora ve Vídni:
 Pravidelné měnění stran
při telefonování
 Telefonovat co nejméně
a co nejkratší dobu
 Mládež do 16 let by měla
používat mobily jen
v krajním případě
 Při hovoru držet mobil
co nejdál od hlavy a těla
 Netelefonovat ve vozidle,
autobuse, vlaku
 Připosílánísmsdržetmobil
co nejdále od těla
 Neumisťovat mobil
do kapsy od kalhot
 Doma vypnout telefon
a umístit jej co nejdále
od sebe (6 m)
 Nehrát hry přes
mobilní telefon
 Při koupi mobilu dbát na co
nejnižší hodnotu SAR
a na externí anténu
 Sítě UMTS způsobují
vysoké trvalé ozáření

rady
d a ttipy
i pro snadné
d é zahradničení
h
č í

skončit s přihnojováním. Co se
týče zalévání, půda by neměla být
suchá, ale neměla by být ani trvale
vlhká, jako tomu je u ostatních pokojových rostlin. Listové články
na konci výhonů, které nestačily
vyzrát, můžeme zlehka odlomit
(na nich se květy nevytvoří).

Na místě však je vysvětlení rozdílu mezi takzvanou kyselou či zásaditou stravou a zásadotvornou i
kyselinotvornou stravou. Jestliže
mluvíme o kyselých či zásaditých potravinách, zde můžeme

Faktory způsobující překyselení organismu:
1.Stres, hněv, negativní myšlení, rozčilování (vytváření nebezpečné
kyseliny solné)
2.Léky proti bolesti (kyselina acetylosalicylová)
3.Jedení na noc (po 19 hod.)
4.Jedení ve stresu
5.Nedostatečná fyzická aktivita
6.Sycené a slazené nápoje (kyselina fosforečná)
7.Káva, černý čaj (kyselina tříslová)
8.Umělé sladidlo (kyselina mravenčí)
9.Cukr, sladkosti a produkty z bílé mouky (kyselina octová)
10.Vepřové, telecí, uzeniny, hovězí (kyselina močová, sírová a dusičná)
Vyvarujte se těchto potravin, alespoň je razantně omezte.
Všechny výše uvedené kyseliny mají opravdu těžké dopady na
zdraví. Co může překyselení způsobit? Opravdu vážné a těžce
léčitelné zdravotní potíže. Ale o tom si povíme až příště...

kulinářský
k
u llin
inářský k
koutek
outek

Připravená jablka položíme
řezem dolů a nožem nakrájíme na tenké plátky, které vrátíme zpět do původního tvaru.
Dáme na pečící plech, posypeme cukrem, vanilkou a polijeme pomerančovou šťávou.
Pečeme při teplotě 100°C jednu hodinu. Mezitím můžeme
s ořechovým bisquitem a zmrzlinou v misce ušlehat bílek do lehkého sněhu. Vmícháme přepušIngredience pro 5 osob:
těné máslo, cukr, oříšky, med
Na jablka:
a nesmíme zapomenout na
3 ks jablek bez jádřinců a bez slupky, 25 g hnědého cukru, 50 ml mouku. Těsto necháme přes
šťávy z čerstvého pomeranče, 30 g másla, dřeň ze dvou vanilko- noc odpočinout v lednici. Malé
vých lusků
formičky vytřeme máslem a vysypeme moučkovým cukrem.
Na bisquit:
Na dno skládáme jablka a přiformičky, 1 - 2 bílky, 35 g
dáme těsto. Pečeme při teplotě
másla, 35 g cukru moučka, 20
160°C. Hotové bisquity vyklog hladké mouky, 35 g mletých
píme. Svaříme cukr s vodou na
hnědý karamel. Přidáme smeoříšků, 35 g mletých mandlí,
tanu a svaříme do husté omáč10 g medu
ky. Na talíř položíme bisquit,
Na karamelovou omáčku:
na něj kopeček oblíbené zmrz25 ml vody, 50 ml smetany, 75
liny, tu mírně polijeme smetag moučkového cukru
novo - karamelovou omáčkou.
Omáčkou elegantně a dle fanNa ozdobu:
tazie ozdobíme i podávací talíř.,
200 ml oblíbené zmrzliny, máta
například mátou apod..
či zdobení dle vlastního vkusu
Dobrou chuť!

aneb tip do kuchyně...

PEČENÉ JABLKO

rády vám poradíme...
..

Pokud nás trápí bolesti zad...

VÁNOČNÍ KAKTUS

Co s vánočním kaktusem v létě?
Na to je úplně jednoduchá odpověď. Chceme-li krásné květy na
vánočním kaktusu přímo v prosinci, je třeba jej už od srpna začít zalévat trochu méně, než jste
zvyklí. Pokud jste postupovali
dosud dobře, v červenci jste měli

Překyselený
organismus
má občas každý z nás. Víte
však, jaké má překyselení
důsledky? Víte, co způsobuje překyselení? Především je to dlouhodobý stres,
úzkosti, obavy a časté rozčilování... Velkou roli v překyselení hrají i potraviny.
Klasická medicína překyselení organismu ignoruje a
nepovažuje za zdraví ohrožující. Jenomže jak všichni
víme, problémy vždy řeší
až v té fázi, kdy jsou již pokročilé, což je samozřejmě
chyba. Je ale prokázané, že
pokud tělo odkyselíme či jej
pravidelně čistíme, veškeré
zdravotní problémy zmizí a
to i ty nejhorší. Protože právě překyselení je příčinou
mnohých nemocí, včetně
rakoviny!

změřit hodnotu pH přímo v potravině (např. jablka mají pH 3,5,
pomeranče mají taktéž pH 3,5,
rajčata zase pH 4,5 nebo kravské
mléko pH 6,5). Pokud ale hovoříme o zásadotvorné nebo kyselinotvorné stravě, je popisován
stav, který potravina v těle způsobuje, tedy jak tam reaguje.

Jakmile se začnou objevovat poupata, většinou v srpnu, znovu zálivku zvýšíme. Pokud máte kaktus
venku, prozatím jej tam můžete
nechat. V září byste však měli rostlinku přemístit zpět do místnosti.
Jakmile dojte ke kvetení, zalévejte
opět obvyklým způsobem.

rozhovor se zajímavou osobností...

Příčiny mohou být různé.
Buďto se o slovo hlásí ochablé svalstvo, nebo jsme ho naopak příliš zatížili, či neseme
na svých bedrech „velkou
zátěž“. Příčin ale skutečně
existuje celá řada. Bez ohledu na ně můžeme provádět
následující cvičení, kterými
si bezpečně ulevíte...
Pokud nejste nijak pohybově
omezeni, můžete začít s malými záklony, mírnými zkruty a
předklony v sedu. U všech cvi-

čení pečlivě dýchejte, protože
to je samo osobě výrazným
uvolňovacím, ale zároveň posilovacím prostředkem. Nejlepší je aplikovat mírná cvičení
na posílení břicha, protože právě ty ochraňují záda.
Jedním takovým je takzvaný
výkrut břicha. Když si lehneme na záda, ohneme kolena
a opřeme je o podlahu. Mírně nadzdvihněte boky, lehce
je podstrčte nahoru a kolena
přitáhněte k hrudníku. Ruce

nechejte rozpažené. Nyní se
pořádně nadechněte a s výdechem přetočte kolena na pravou stranu, ramena musí zůstat
na zemi. Párkrát se řádně nadechněte a s posledním nádechem přetočte nohy na druhou
stranu. Tento cvik lze provádět
i s nataženýma nohama. Tímto
lehkým a krátkým cvičením
procvičujete bedra a odstraňujete bolesti v této oblasti. Cvičte čtyřikrát za sebou, alespoň
dvakrát denně.

„Jóga je určitý zdroj bohatství i životní postoj,“
popisuje lektorka jógy Helena KASTNEROVÁ
Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů této rubriky zavítala dnešní
Večernice do prostředí alternativních metod. Tentokrát jsme se přitom zaměřili na cvičení, které nejenže pomůže při protažení, ale zároveň i s harmonizací
našeho ducha. Oslovili jsme proto Helenu Kastnerovou z Kostelce na Hané,
která se již řadu let věnuje józe. K ní ji přivedla nespavost dcery, kdy jí energie
chyběla, ale dítě jí mělo příliš, hlavně v noci... Zkušenosti z praxe jógy předává
spolu s kolegy čtyřikrát týdně v tělocvičně zdravotnické školy v Rejskově ulici.
Jak máme jógu chápat? Je to jen cvičení? To vše a ještě více se dozvíte v
exkluzivním rozhovoru…
Aneta Křížová
Paní Kastnerová, jóga
není jen cvičení, ale velice široká nauka. Jak máme
jógu chápat?
„Správně říkáte, že jóga
opravdu není jen cvičení, ale
hlavně poznání sebe sama.
Otevře nám hodně možnos-

tí v poznání sebe, obohacuje
nám život. Žití je radostnější a
plné energie. Když se k sobě
začneme chovat dobře, tělo
zaznamená změnu a v podobě
vnitřní síly nám to vrátí v těžkých životních situacích.“
Co je tedy cílem jógy?
„Mohla bych říci, že
jóga ozdravuje tělo, určitým

způsobem léčí tělo, ducha i
duši. Učí nás poznávat sebe
sama a harmonizuje nás.
Uvolněním svalů dochází ke
zklidnění fyzickému, duševnímu i duchovnímu. Být v
přítomném okamžiku, teď a
tady.“
A neztrácí jóga na
smyslu, když ji mnoho

lidí vnímá jen jako cvičení,
namísto způsobu života?
„Z mého pohledu je úspěch, že
vůbec se sebou něco děláme...
Postupně si rozšíříme vhled na
sebe, uvědomíme si své chování, reakce v určitých situacích.
Že se chováme ´jinak´, hezky,
k sobě i k ostatním okolo sebe.
Jógu nevnímám jen jako cvičení, ale i jako životní postoj.“
Zejména na východě
jsou známé její blahodárné účinky, jak nám jóga
může pomoci? „Uvědomování si dechu, to je pro náš život
nejdůležitější. Většina z nás
svůj dech vnímá automaticky.
Zda nadechujeme do hrudníku
či do břicha, nerozlišujeme, jakoby se dech ztratil. Když přijdeme na tento svět, první je

„Uvolněním svalů dochází
zí
ke zklidnění fyzickému,
duševnímu i duchovnímu“
Helena Kastnerová
stnerová
nky jógy
popisuje účinky

nádech, při odchodu do jiné dimenze je výdech poslední. Jógové techniky pozitivně ovlivňují celé tělo a pomohou
odstranit některé zdravotní, ale i
psychické obtíže...“
Závěrem nám prosím
prozraďte, pro koho je
jóga vhodná?
„Pro každého bez rozdílu věku.
Je k tomu potřeba pouze chtít
pro sebe něco dělat. A to je někdy hodně těžké. Najít v sobě
sílu udělat první krok ke změně. Jóga vám přinese nevšední
zážitky i osobní zkušenosti.“

Foto: archiv Heleny Kastnerové

Zpravodajství

ZRADIL stranu i voliče ODS...

(dokončení ze strany 3)
„Rozhodnutí pana poslance Fialy
opustit řady ODS beru na vědomí.
Jakkoliv na ně má plné právo, v
současné situaci ho nelze považovat za nic jiného než útěk od
vlastní politické odpovědnosti,“
zareagoval na Fialovo rozhodnutí
premiér vlády a předseda strany
Petr Nečas.
Fialův útěk od politické zodpovědnosti pořádně rozlítil i předsedu Oblastního sdružení ODS
v Prostějově a prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila.
„Pan poslanec se mnou svůj krok
nekonzultoval. Ostatně, už delší
dobu nejen s oblastním sdružením
nekomunikuje. Přestože je členem
zastupitelstva města, nedochází
ani na schůzky klubu zastupitelů
za ODS a neúčastní se práce pro
město. Radim Fiala se ohání slovy
o závazku vůči svým voličům, já
jeho krok vidím jako populismus.
O tom jsem přesvědčen od okamžiku, kdy se přidal na stranu
takzvaných rebelů uvnitř ODS,“
sdělil exkluzivně Večerníku Jiří
Pospíšil. Zároveň se naprosto ztotožňuje s vyjádřením Petra Nečase
o tom, že ze strany Radima Fialy
jde o bohapustý útěk. „Ano, a to
ve smyslu přísloví ´tady už mi
pšenka nepokvete...´ Pan poslanec

ztratil podporu spolustraníků, kteří
demokratickou volbou rozhodli o
tom, že dnes není ve vedení prostějovské ODS, přestože náš okres
zastupuje v nejvyšším zákonodárném sboru České republiky. Je to
vizitka jeho práce. Odhaduji, že
Radim Fiala přestoupí do jiného
politického uskupení, které musí
vyhodnotit jeho přínos. Čas ukáže...,“ uvedl doslova Jiří Pospíšil.
Aniž by byl konkrétnější ohledně uvedeného „přestupu“, už
i vrabci na střeše si cvrlikají o
Fialově zájmu přejít do strany
ANO2011 miliardáře Andreje
Babiše. Zda-li tomu tak bude,
si ale musíme počkat. Tyto spekulace zůstaly prozatím nepotvrzeny.
Radim Fiala se stal terčem kritiky i kvůli tomu, že se odmítl vzdát
poslaneckého mandátu. „Byl by
to logický a správný krok. Pokud
pan poslanec myslí svá slova vážně a stojí si opravdu za nimi, měl
by ho udělat. Obávám se však, že
k němu nedojde, jak tomu ostatně
bylo v drtivé většině podobných
případů v minulosti,“ komentoval
suše situaci Jiří Pospíšil.
Fialův úprk z ODS ovšem není
lhostejný ani koaličním poslancům. „Je zjevné, že pan poslanec
Fiala napomáhá evidentnímu roz-

kladu ODS a může to být příčinou
toho, že nám za několik měsíců
budou vládnout komunisté a socialisté,“ uvedl například šéf poslanců
TOP 09 a Starostů Petr Gazdík.
Radim Fiala neutekl jenom z
ODS, z poslaneckých i stranických funkcí, ale především od
nesplněných slibů. Tím největším je rychlé vyčištění a hlavně
opětovné naplnění plumlovské
přehrady vodou. „Mluvil o tom už
v roce 2006, kdy se poprvé dostal
do Parlamentu. O čtyři roky později
před dalšími volbami už představil
plány a slíbil, že na jaře 2011 bude
přehrada vybagrována a naplněna
čistou vodou. Přesvědčoval nás, že
od léta 2011 bude zase přehrada
plná lidí a my budeme mít kšefty.
A my mu to všechno spolknuli i s
navijákem a volili ho. Nesplnil nic,
přehrada je už skoro tři roky prázdná a skutek utek,“ rozčiluje se jeden
z podnikatelů z okolí plumlovské
přehrady, který si z osobních důvodů přeje zůstat v anonymitě.
Co dodat, z práce prostějovského
poslance a jeho jednání vůbec zůstává rozum stát a v srdcích jeho
voličů trpká příchuť. Bez zajímavosti ani fakt, že vše se událo jen
pár desítek hodin před víkendovým kongresem ODS, který proběhl o uplynulém víkendu v Brně...

Co vlastně R. Fiala dělal či nedělal...
Prostějov/mik - Třiačtyřicetiletý
Radim Fiala absolvoval veterinární školu v Kroměříži a poté
vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Než začal v roce
1993 podnikat, byl zaměstnán
v Agrostroji Prostějov. Nyní je
majitelem dvou prostějovských
bezpečnostních agentur a jednoho regionálního týdeníku. V
letech 2002 až 2006 byl členem
Rady města Prostějova a už desátým rokem je i členem zastupitelstva. V roce 2006 ho voliči
poslali do Parlamentu České republiky a pozici poslance obhájil
i ve volbách v roce 2010.
Surfováním po internetu Večerník
zjistil, že v prvním volebním období měl Radim Fiala v Poslanecké
sněmovně přes padesát vystoupení
a jeho účast na jednáních byla hodně vysoká. Ovšem jeho aktivita ve
INZERCE

druhém volebním období rapidně
poklesla. Jeho příspěvků bylo velmi poskrovnu a účast na schůzích
poslanců ani ne sedmdesátiprocentní. Ze tří prostějovských
poslanců měl tak absolutně nejnižší účast!
Ve sněmovně se stal členem rozpočtového výboru a výboru pro
životní prostředí. Je také členem
podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova.
V roce 2008 se dostal do Parlamentu ČR také díky tomu, že voliče zlákal na svůj plán revitalizace
plumlovské přehrady. Sliboval,
že během roku 2010 bude přehrada vybagrovaná a vyčištěná
od náplav plných sinic a na jaře
2011 bude přehrada plná čisté
vody. Jak svůj slib dodržel, vidí
teď každý Prostějovan sám...
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Politická aktivita Radima
Fialy pohasla výrazně i coby
zastupitele města Prostějova.
Většinou na jednáních chybí, a když už se výjimečně
dostaví, jenom proto, aby odhlasoval předem dané body
programu.
Radim Fiala je také statutárním
zástupcem společnosti zabývající se výrobou chemických látek,
společně se svým kamarádem
Michaelem Šmucrem sedí také
ve správní radě Gaudeamusu,
který podporuje Gymnázium
Jiřího Wolkera a jeho studenty.
Kam v posledních letech zmizelo nadšení a elán Radima Fialy?
A jestli prosazuje zájmy svých
voličů v Poslanecké sněmovně i
Zastupitelstvu města Prostějova
dobře? Nechť si každý udělá obrázek sám…

Petr Sokol neskrývá v rozhovoru pro Večerník obavy:

„Otevře Fialův odchod dveře do vlády komunistům?!“
„Osobně jsem vstupoval do ODS
za opozičních časů, takže jsem
zvyklý na to, že i pro politické strany platí ´jednou jsi dole, jednou
nahoře´. Pan poslanec to asi takhle
necítí... Proto svlékl dres voličů
ODS, kteří ho do parlamentu za
Prostějovsko už dvakrát zvolili, a
to v době, kdy ODS prožívá těžké období po porážce v krajských
volbách... Nyní bude pan poslanec
své politické štěstí zkoušet někde
jinde. On v celostátní politice patří k panu Tluchořovi, a tak jeho
motivace může také souviset s
aktivitami takzvaných stranických
rebelů. Jeho odchod ovšem ještě
více oslabí stabilitu vlády a může
vést k předčasným volbám, po
nichž by pravděpodobně vznikla
Petr Kozák
vláda sociálních demokratů a koPoslanec Ra- munistů! K premiéru Nečasovi i
dim Fiala vy- současné politice může mít každý
stoupil z ODS i člen ODS řadu připomínek, ale otjejího poslaneckého klubu. Co vírat dveře do vlády komunistům
nepokládám za dobré...“
ho k tomu podle vás vedlo?

Prostějov - Prostějovský
poslanec zvolený za
ODS, Radim Fiala ohlásil
v uplynulém týdnu odchod
z Občanské demokratické
strany. Na to, co ho k tomu vedlo, i na další dění
u občanských demokratů
ještě před jejich celostátním Kongresem, který
se uskutečnil o víkendu v
Brně, se Večerník zeptal
okresního místopředsedy
prostějovské ODS Petra
Sokola.

orgánů ODS. Jak se díváte na
tento krok?
„Pana Langera navrhl do Výkonné rady krajský sněm ODS,
přičemž tam s návrhem přišli
naši kolegové ze Šumperska.
Občanští demokraté z Prostějovska ovšem pana Langera na
sněmu nepodporovali. Postavili
jsme proti němu dokonce vlastního kandidáta, kterým jsem měl
tu čest být já. Kandidoval také
olomoucký primátor Martin Novotný. Bohužel delegáti z jiných
okresů dali přednost panu Langerovi. Není to dobrá volba, ale
zase musím říct, že se jedná jen
o vnitrostranickou funkci. Těsný
výsledek, kdy pan Langer byl
Občanští demokraté
zvolen o dva hlasy až ve třetím
z Prostějovska
kole ale jasně ukazuje, že tento
Ivana Langera nepodporovali politik nemá šanci být na jakéPozornost vzbu- koli kandidátce ODS pro volby!
dilo také navr- Ostatně bych si to po jeho ´vyžení bývalého ministra vnitra kroužkování´ před dvěma lety
Ivana Langera do celostátních ani nedokázal představit...

Oslabí odchod
Radima Fialy
prostějovskou ODS?
„Pan poslanec v poslední době
žil hlavně politikou v Praze a
svým podnikáním. Například
se vůbec nezapojoval do předvolební kampaně tady na Prostějovsku. Takže si myslím, že
jeho odchod příliš nepocítíme.
Ostatně parlamentní volby budou nejpozději za rok a půl a
do nich ODS pošle jednu ze
svých osobností s cílem získat pro Prostějovsko poslance,
který se bude za Prostějovsko
a jeho problémy každodenně
prát.“

Úspory energie, dřevěné stavění, moderní architektura

- témata podzimního veletrhu STAVOTECH - Moderní dům Olomouc

Olomouc/pr - Další již 44. pokračování stavebního a technického veletrhu STAVOTECH
- Moderní dům Olomouc se
uskuteční ve dnech 8. - 10. listopadu 2012 na olomouckém
Výstavišti Flora. Listopadový
veletrh STAVOTECH - Moderní dům je největším podzimním stavebním veletrhem
na Moravě a přináší bohatou
nabídku stavebních materiálů,
výrobků, služeb a technologií. Součástí veletrhu je řada
doprovodných výstav, konferencí, seminářů a prezentací
- právě tady mohou stavaři,
investoři i individuální stavebníci najít spoustu nových myšlenek, nápadů a informací…

Průřez stavebním oborem
Nosnou částí celého veletrhu STAVOTECH – Moderní dům je prezentace firem ve výstavní části.
Přes 100 vystavovatelů představí nabídku širokého stavebního
oboru i interiérového vybavení a
nábytku.

Topit, svítit, šetřit
Úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie obsáhne
specializovaná sekce EKOENERGA ve své výstavní i přednáškové části. Témata letošních
přednášek jsou - využití biomasy
jako zdroje tepla a moderní způsob vytápění.
Opravdu aktuálním tématem zajímajícím odborníky, zástupce realitních kanceláří i všechny majitele
budov je od nového roku v platnost vstupující průkaz energetické
náročnosti budov.

Dřevostavby jsou moderní
Aktuální téma dřevěného stavění
je obsahem doprovodné výstavy a
konference MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA. Přednáškový blok
představí tradiční i specifické materiály a technologie vhodné pro
dřevostavby, jejich realizaci i rekonstrukci v pasivním standardu. Doplní ho prezentace ateliéru PRODESI/
DOMESI o trendech v architektonickém pojetí dřevěných staveb.

Diplomové práce studentů fakult
architektury a Dům nové geneDalší tradiční součástí veletrhu jsou race .
OLOMOUCKÉ DNY ARCHIRegiony se rozvíjí
TEKTURY A STAVEBNICTVÍ.
Jejich program je bohatý. Architek- Olomoucký kraj zastřešuje expozitonická procházka dává prostor pro ci měst a obcí Olomouckého kraje,
prezentace výjimečných staveb a která je součástí přehlídky investičdiskusi s autory projektů k tématům ních příležitostí pod názvem Reaktuálním nejen v Olomouci - ta le- gionInvest. Kromě Olomouckého
tošní povede do prostor hotelu Ibis kraje se zde představí města OloCenter Olomouc za doprovodu Ing. mouc, Přerov, Prostějov, Litovel a
arch. Igora Kovačeviče. V přednáš- Šternberk. Své místo pro prezentakovém i výstavním bloku představí ci tady mají oceněné obce krajského
svou práci architektonický ateliér kola soutěže Vesnice roku. V předIng.arch. Radima Václavíka Atos- náškové části navíc představí svou
6, který získal svou stavbou Pasivní průmyslovou zónu město Šternberk.
dům OTAZNÍK několik prestižních Podzimní veletrh STAVOTECH
ocenění (Grand Prix architektury - Moderní dům a souběžně probíi E.ON Energy Globe Award ČR hající výstavy a prezentační akce
2012). Slavným stavbám Prostě- jsou dobrou příležitostí pro konzuljova je věnována ucelená výstava taci s odborníky i bohatým zdrojem
doplněná přednáškou k meziváleč- hodnotných informací a inspirace.
né architektuře v Prostějově. Dře- Nenechte si tedy ujít příležitost a zavostavby jsou předmětem architek- vítejte do zadní části olomouckého
tonických přehlídek Dřevěný dům Výstaviště Flora (pavilony E,G,H
a Salon dřevostaveb. Studentské a M) ve dnech 8. - 10. listopadu
práce představí architektonické pře- mezi 9:00 - 18:00, v sobotu do
hlídky Young Architects Award, 17:00 hodin.

Architektura inspiruje

Ochutnejte vánoční menu super rychlého
internetu a kabelovky zdarma
Film stažený za pár minut? Online sledování videí bez přerušení? Stabilní rychlost bez výkyvů?
Nadělte si pod stromeček konečně připojení dle Vašich potřeb a ještě něco navíc. Internet o rychlosti až 50 Mb/s za speciální akční cenu 349 Kč s DPH a k tomu 63 programů kabelové televize na 3
měsíce zdarma. Speciální vánoční nabídku připravila pro obyvatele Prostějova společnost RIO Media.
Na rychlosti záleží
Internet po optice je nejmodernější
technologie na trhu, která umožňuje
rychlost stahování až 100 Mb/s. To
představuje až 10 x vyšší rychlost
než klasické internetové připojení
přes kabel nebo ADSL. Co v praxi
tato rychlost znamená?
Díky internetu po optice máte stažený ﬁlm za několik minut, písničku
v mp3 formátu za pár vteřin a stejně tak jako rychle stahovat, můžete
odesílat soubory ze svého počítače - například celá alba fotek. Rychlost internetu uvítáte i u sledování
videa, které můžete sledovat v nejvyšší kvalitě a bez přerušování. Internet po optice pro Vás znamená

úsporu času a pohodlnější práci na
internetu.

Proč si pořídit kabelovou televizi
Hlavní přednost „kabelovky“ tkví v široké škále programů. Na rozdíl od nabídky střešních antén přijímajících
pouze české volně šiřitelné vysílání máte k dispozici pestrý tematický
koktejl více jak 60 televizních kanálů
v českém dabingu. Představte si mít
odteď na výběr z 6 sportovních či 5
dokumentárních programů na Vaší televizi.
Další nepřehlédnutelnou výhodou kabelové televize je kvalita signálu. Díky
technologii přenášející signál u kabelové televize si můžete vychutnat obraz

a zvuk v digitální kvalitě. Praktickou
pomůckou je také elektronický programový průvodce, který Vám přímo na
obrazovce ukáže právě probíhající, tak
budoucí TV program všech stanic.

Speciální vánoční nabídka
Věříme, že období vánočních svátků
je ten správný čas, kdy si naši nabitou programovou nabídku nejvíce vychutnáte, proto si super rychlý internet
a kabelovou televizi nyní můžete vyzkoušet za sváteční ceny. 50 Mb/s internet získáte již za 349 Kč s DPH měsíčně a k tomu kabelovou televizi se 63
programy na 3 měsíce zdarma.
Více informací najdete na
www.riomedia.cz.

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

A GRATULUJEME!!!

Dominika Burešová
29. 10. 2012 52 cm 3,55 kg
Plumlov

Anna Kateřina Jurková
29. 10. 2012 53 cm 3,95 kg
Prostějov

Eva Strouhalová
29. 10. 2012 50 cm 3,40 kg
Hrubčice

Radoslav Škutka
28. 10. 2012 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.

V nemocnici se kapánek STRAŠILO!

Jindřich Ullver
29. 10. 2012 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Adam Doležal
31. 10. 2012 50 cm 2,55 kg
Prostějov

„PRŮMYSLOVKA“ OSLAVILA SEDMDESÁTKU

Prostějov/mm - Poučení i zábavu připravili studenti prostějovské Střední zdravotnické školy
v rámci svých mimoškolních
dobrovolnických aktivit pro své
malé klienty na dětském oddělení místní nemocnice minulý
čtvrtek. Připravili pro ně totiž
Halloweenské odpoledne, na
jehož začátku došlo na vyprávění o celé tradici tohoto svátku
v anglosaských zemích, jehož
symbolem je především vydlabaná dýně.

Odpoledne pokračovalo společnou přípravou halloweenských rekvizit v podobě již zmíněné dýně,
kostýmů a dalších propriet. Obě
strany se u přípravy vzájemně
hodně nasmály a malým klientům
nemocnice tak zase o něco rychleji ubíhal čas, který zde musí strávit, než je opustí jejich bolístky.
Na závěr celé akce všichni konstatovali, že odpoledne se vydařilo a
že celý projekt dobrovolnických
aktivit určitě není ztraceným
časem.

Foto: archív SZŠ Prostějov

Studenti podnikatelské školy navštívili

Evropský parlament
Oslavy. Pogratulovat významné prostějovské škole přišlo i vedení Olomouckého kraje a magistrátu
statutárního města v čele s primátorem Miroslavem Pišťákem (třetí zprava).
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Střední odborná škola průmyslová a SOU strojírenské v Prostějově
oslavily 70 let od svého založení ve velkém
stylu. Slavnostního zahájení a následného
programu se vedle absolventů, současných i
bývalých zaměstnanců, ředitelů základních a
středních škol, zúčastnili i zástupci Krajského
úřadu v Olomouci, statutárního města Prostějova a sociálních partnerů školy.
Střední průmyslová škola a strojírenské učiliště se po dobu své sedmdesátileté existence
zařadily mezi školy, jejichž studenti mají dlouhodobě vysokou uplatnitelnost na trhu práce.
Bývalé kolegy a vzácné hosty přivítal ředitel školy Ing. Petr Čížek mimo jiné i vzpomínkou na své
začátky strávené na „školičce“, jak své působiště
láskyplně nazýval. Bohatý program oslav spojený se Dnem otevřených dveří nabídl návštěvníkům nejen pohled do historie i současnosti školy
v podobě prohlídky celé budovy včetně učeben
a dílen.
Zástupci z řad současných studentů (např. J.
Šverdík, D. Kolář, D. Had, M. Zástěra) si pro
přítomné hosty připravili velmi příjemné hudební
INZERCE

vystoupení, které sklidilo nadšený potlesk publika a také pochvalu od prostějovského primátora
Miroslava Pišťáka. „Umět dobře nějaké řemeslo
je pro společnost velmi důležité. V současnosti si
začínáme uvědomovat, že ne všichni by měli být
manažery nebo odborníky ve výpočetní technice,
a že je stále zapotřebí kvalifikovaných odborníků, kteří odvedou dobrou práci, zejména v těchto
technicky zaměřených oborech,“ uvedl prostějovský primátor na adresu mladých absolventů.
Že je prostějovská průmyslová a strojírenská
škola místem, na které rádi vzpomínají někdejší
absolventi i učitelé, potvrdil svou přítomností i
bývalý vyučující strojírenských předmětů Vladimír Venclík, který zavzpomínal na své působení
na škole:„Učil jsem zde padesát let a shodou náhod byl jedním z mých studentů i současný pan
ředitel...“
Sám ředitel a další gratulanti popřáli škole do
další sedmdesátky mnoho nadaných studentů a i
nadále oboustranně prospěšnou spolupráci s partnery školy. Přestože má škola „na krku“ už
sedm křížků, zájem o studium na ní projevuje
každoročně velký počet uchazečů.

Prostějov/pk - Ve druhé polovině
října se pět studentů Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově zúčastnilo zájezdu do
Evropského parlamentu v Bruselu. Návštěva parlamentu proběhla
na základě pozvání europoslance
Jana Březiny.
„Díky tomuto poslanci navštěvují
naši studenti téměř pravidelně budovy jednoho z největších parlamentů
světa. Na programu byla prohlídka
parlamentního komplexu v Bruselu.
Studenti také navštívili informační
centrum Evropského parlamentu a
interaktivní výstavu Parlamentarium.
Součástí zájezdu byla také prohlídka
historického centra Bruselu, katedrály, Atomia a historického města Bruggy. Zpestřením zájezdu pak
byla krátká zastávka u moře“ sdělil
ředitel školy Václav Křupka, který
se zároveň Večerníku podělil o velmi
zajímavou informaci. „Naše škola
vyhrála poznávací zájezd do sídla
Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zúčastní se tak workshopu mladých lidí ze sedmadvaceti zemí Unie.
A Českou republiku bude zastupovat
právě a jedině naše škola,“ podotkl s
hrdostí Václav Křupka.

Foto: archív SOŠPO Prostějov

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.

Ekocentrum IRIS,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 5. listopadu
KERAMIKA
od 16.00 do 18.00 pracovní oblečení s sebou.
akce pro veřejnost
pátek 9. listopadu
SOVY MEZI NÁMI
od 16.00 beseda o sovách i setkání s některými z nich.
vycházka pro veřejnost
sobota 10. listopadu
HLEDÁNÍ ZANIKLÝCH
OBCÍ V OKOLÍ NIVY
od 9.00 do 17.00 sraz před
Jednotou ve Vysočanech.

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 Sociálně aktivizační služby
po telefonu pí. V. Zapletalová pro seniory. Tetín 1, Prostějov.
776 054 299
úterý 6. listopadu
od 13.30 Hrátky s pamětí
Regionální pracoviště Tyflo- úterý 13. listopadu
Centra Olomouc v Prostějově od 14.00 Asertivita 2. část
nadále poskytuje služby nevi- úterý 20. listopadu
domým a slabozrakým obča- od 14. 00 Vánoční dekorace
nům na adrese: Kostelecká 17, úterý 27. listopadu
Prostějov.
od 13.30 Hrátky s pamětí
MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
úterý 11. listopadu - Bude
zima, bude mráz aneb lampiónová cesta za panem myslivcem. Sraz 16.45 před MC
Cipísek.
Pravidelné individuální psychologické poradenství s olomouckou klinickou psycholožkou dle objednání.
Odpolední herny pro rodiče
s dětmi - Vždy v pondělí a
středu 15.00 – 17.00.

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.
Festival mládežnických
dechových orchestrů
se uskuteční
v neděli 11. listopadu 2012
od 14.00 hod
v sále hotelu
Morava v Jevíčku.

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 informace v kanceláři č.106 nebo na tel.
č. 588 000 167, 724 706 773
Kitzbühel 20. - 23. února
– dny lyžování ve světovém
středisku. Cena 1 600 Kč
+ 195 euro s sebou. Zájezd
CK Minitrans a svazu lyžařů. Přihl. ihned, jen několik
míst. Info a přihl. OS ČSTV,
Česká 15, Prostějov, telefon:
776 671 104 (kdykoliv). E-mail: ohradecny@seznam.cz
Kytarový koncert proběhne
ve středu 14. listopadu
v 19.00 hodin v koncertním
sále konického zámku.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 6. 11.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 10. 11.
10.15 - 12.15 hodin

neděle 11. 11.
10.45 - 12.45 hodin

TIP Večerníku

PETRA JANŮ

KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
KDY: V ÚTERÝ 6. LISTOPADU OD 19.00 HODIN
Trojnásobná zlatá slavice
oslaví 40 let na jevišti a neuvěřitelné kulatiny. Doprovodí
ji orchestr Golem slavící 40let
od založení. Přední česká
zpěvačka Petra Janů oslaví
životní jubileum koncertní
šňůrou, v rámci které zavítá
i do Prostějova. Celým večerem vás bude provázet zkušený moderátor Petr Salava.
Petra Janů, vlastním jménem Jedeme dál II. Jejími největJana Petrů, je česká zpěvačka šími hity jsou, To máme mlápopulární hudby a herečka. dež, Už nejsem volná nebo
V roce 1987 se poprvé stala třeba Není nám už sedmnáct.
„Zlatou slavicí“. V 90. letech Můžete se těšit i na diváckou
se objevila v několika muzi- soutěž o atraktivní ceny nebo
kálech a začátkem nového ti- také CD Petry pro každého
síciletí se opět vrací ke spolu- diváka. Přijďte se pobavit na
práci s Petrem Jandou a Otou koncert a zažijete 111 minut
Petřinou a vydávají album, skvělých songů.
POVÍDÁNÍ O BONSAJÍCH
se koná dne 6. listopadu v 16
hodin v květinářství IRIS,
Wolkerova 35. Ukázky tvarování, přesazování pokojových
bonsají.
Zahrádkáři PV, Daliborka 3,
Prostějov pořádají přednášku
na téma Babské rady do zahrady, která se uskuteční dne
8. listopadu v 15.00 hodin.

Slavnostní koncert
Orlice proběhne
v sobotu 10. listopadu 2012
v 17 hodin
v divadelním sále
Národního domu
v Prostějově.
Koncert se uskuteční
na počest 150. výročí vzniku
prostějovského mužského
pěveckého sboru
Orlice a Sokola.

inzerce

Nové občanské sdružení Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací vč. přilehlých ul. po č. 141, 163 Obec: Ondratice
pomáhá
tancem
na zařízení distribuční sou- a ul. směrem k Zákostelí po č. Dne: 21. 11. 2012 od 7:30 do
Prostějov/red - Nové sdružení vzniklo v říjnu z iniciativy pros- stavy – rekonstrukcí, oprav, 138, dále levá strana zástavby 14:30 hod. Vypnutá oblast:

tějovských studentů, kteří za sebou mají organizaci úspěšného
plesu Pomáháme tancem. Tam se vybralo 62 000 Kč pro prostějovskou onkologickou ambulanci. V nejbližší době připravuje
sdružení druhý ročník plesu a do budoucna plánuje i další akce.
Myšlenka založit sdružení vznikla v létě, kdy organizátoři získali na
realizaci již druhého charitativního plesu grant z programu Think
Big, který realizuje Nadace O2. Ten se bude konat 8. února ve Společenském domě v Prostějově. Ponese se ve stejném duchu jako ples
první; samozřejmostí je dobrá zábava, tanec a samozřejmě podpora
nemocných. Organizátoři mají mezi svými blízkými nejednoho člověka, který trpěl nebo trpí onkologickým onemocněním, proto pošlou
peníze ze vstupného, tomboly a prodeje propagačních materiálů opět
na prostějovskou onkologii.
„Jelikož ale nechceme zůstat pouze u organizace velkého benefičního
plesu, založili jsme sdružení. Rádi bychom uspořádali například malý
ples na náměstí se symbolickým vstupným. Výtěžek by putoval na
léčebnu dlouhodobě nemocných. Dalším nápadem je uspořádat sérii
tanečních odpolední,“ uvedl předseda sdružení Tomáš Lázna.
Členskou základnu tvoří především studenti, do sdružení vstoupila
ale například také předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Ustavující valná hromada proběhla 19.
října a sdružení má v současné
době deset členů.„Stále hledáme
nové aktivní členy. Všichni zájemci o činnost sdružení mohou
navštívit naše webové stránky
www.pomahametancem.eu,“
doplnil Lázna.

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...
Alois Mlčoch 1925 Určice
Květoslava Klusalová
1930 Prostějov
Miloslav Kvíčala
1937 Prostějov
Ing. Zdeněk Pospíšil
1921 Prostějov
Zdenek Chmelař
1929 Prostějov
Jaroslava Mašlaňová
1951 Prostějov
Antonín Dadák 1935
Prostějov
Antonín Kučera 1923
Hlubočky
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údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Vrbátky
Dne: 19. 11. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
spodní část obce Vrbátky vymezená č. 53, 194, 165, 78,
279, 119 - 31- 27- 134, 50
-156, 83 – 141,181.
Obec: Doloplazy
Dne: 19. 11. 2012 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: část obce Doloplazy - od tech. dvora naproti
areálu ŽPSV po konec obce
směr Dobromilice vč. č. 76,
bažantnice, hřiště.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 11. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
obytné domy J. V. Myslbeka
č.17 a č.19.
Obec: Klenovice
Dne: 20. 11. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 305 a 65 oboustranně zástavba podél hlavní komunikace
směr Tvorovice po konec obce

podél hlavní komunikace sm.
Čelčice od č. 7 po č. 1 vč. OÚ,
MŠ, dále oboustranně celá
ulici u ZD a oboustranně část
obce od č. 233, 69, 187, 68 po
konec obce směr Obědkovice.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 21. 11. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými
ulicemi M. Majerové, Za Drahou (mimo areál Sladoven a
OP), Z. Wintra, M. Alše, I. Olbrachta, Jano Köhlera včetně
ZŠ, Husitská, Jilemnického,
Olbrachta, Košická, Prešovská, Jaselská, Kyjevská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé
(mimo areál policie), Čs. arm.
sboru od č.o. 104 po č. 34 + č.
49, J. Hory č. 1 a 2, Čechůvky
56 a 57,Kopečného, Krumlovského, Poláčkova, Tylšarova,
Střížova, Majakovského 1,
Vrahovická ? pravá strana od č.
62 po ul. ČS armádního sboru,
levá strana od č. 167 po č. 177,
dále č. 711(Kaja), Majakovského 1(budova ZŠ).

část obce Ondratice vymezená č. 184, 45, 46, 56, 81,
183, 162, 92, 48, 118, 25, 79,
80, 31.
Obec: Žárovice
Dne: 23. 11. 2012 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Žárovice jednostranně zástavba podél
místní komunikace od č. 27
po konec obce s č. 76, 35,
34, 36 vč. č 71, dále zástavba směrem k voj. lesu s č.
50, 52, 102, 103, 104, 95,
72, 73.
Obec: Protivanov
Dne: 23. 11. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
oboustranně zástavba podél
hl. komunikace od č. 186 a
155 po konec obce sm. Boskovice s č. 252 a 368 vč. č.
371,374, 269.
Dne: 23. 11. 2012 od 8:00 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
č. domů 323, 324, 325, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237,
217 a 216.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70
pondělí 5. listopadu
14.00 Deváté srdce
17.30 Musíme si promluvit
o Kevinovi
britské filmové drama
20.00 Sky Fall 007
americký film
úterý 6. listopadu
14.00 Deváté srdce
17.30 Musíme si promluvit
o Kevinovi
20.00 Sky Fall 007
středa 7. listopadu
17.30 Musíme si promluvit
o Kevinovi
20.00 Sky Fall 007
čtvrtek 8. listopadu
17.30 7 dní hříchu
český film podle skutečné
události
20.00 7 dní hříchu
pátek 9. listopadu
17.30 Knoflíková válka
francouzský dobrodružný film
20.00 7 dní hříchu
22.15 Sinister
americký horor
sobota 10. listopadu
15.00 Knoflíková válka
17.30 7 dní hříchu
20.00 7 dní hříchu
22.15 Sinister
neděle 11. listopadu
15.00 Knoflíková válka
17.30 Knoflíková válka
20.00 7 dní hříchu

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 5. listopadu
19.00 České nebe
- Divadlo Járy Cimrmana
úterý 6. listopadu
19.00 Petra Janů
se skupinou GOLEM
čtvrtek 8. listopadu
19.00 Cikáni jdou do nebe
- Městské divadlo Brno

Simetrix
pátek 9. listopadu
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 10. listopadu
21.00 DJ Mark

Kulturní klub DUHA
pátek 9. listopadu
18.00 - 22.00 Taneční večer
nejen pro seniory

Kinoklub DUHA
středa 7. listopadu
15.00 Líbáš jako ďábel
česká komedie
sobota 10. listopadu
15.00 Cvrček a spol
pásmo pohádek
17.30 Tady hlídám já
česká komedie
20.00 Tady hlídám já

Apollo 13
pátek 9. listopadu
20.00 OCHUTNEJ ŽIVOT S PI-BU-BU
Večer plný nejen hudebních, ale i gastronomických chutí.
Nová prostějovská restaurace Pi-Bu-Bu pro Vás připravila
ochutnávku svých mezinárodních pokrmů v doprovodu pestré
škály hudebních stylů. Těšit se můžete na současné hity, salsu,
90 tky, hip hop, latino atdatd... Jako host vystoupí místní MC´s
Shacool a Sony. Dj´s Malda & FO.
sobota 10. listopadu
20.00 MINI JAZZ FESTIVAL vol.2 - LACO DECZI &
Celula New York
- Koncert světového trumpetisty žijícího v USA s jeho kapelou Jazz Celula New York. Jazz v Decziho podání je hudbou
svobodomyslnou, v níž neexistují úzkoprsé stylové hranice ani
hierarchie mezi nástroji. Čeká Vás jazzový koncert s nezaměnitelnou atmosférou, bebopovou trubkou a latinskoamerickou
rytmikou. ATMASFERA - ukrajinská kapela, která hraje hudbu, již lze zařadit do world music. Je to různorodá etnická hudba kterou kombinuje s jazzovou improvizaci a art rockovými a
hardrockovými prvky s kořeny v mnoha částech světa s texty
písní v ukrajinštině, angličtině a částečně starobylém jazyku.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 5. DO 11. 11. 2012

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin cestopisná přednáška AFRICKÉ
KMENY - ETIOPIE, při které mj. za doprovodu hudby navštívíme dvanáct kmenů jižní Etiopie. Přednáší cestovatel-samotář Karel Budín, Brno.
POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí v 18.30 hodin a ve středu v 17.30
hodin. Pohádku CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL, nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16. 30 hodin.
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.

Gustav Hartl

1941 Štětovice
Svatoslav Krampol
1923 Stražisko
Rudolf Vašina
1932 Prostějov
Marie Celbrová
1937 Prostějov
Libuše Šindelářová
1927 Prostějov
Irena Formánková
1930 Malé Hradisko
Rozália Káňová
1940 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 5. listopadu 2012
Eva Kratochvílová 1940 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Marta Mudrlová 1932 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. listopadu 2012
Vincenc Kolář 1934 Vrahovice
14.00 kostel Vrahovice

Blokové čištění
v Prostějově
Úterý 6. listopadu 2012, blok č. 4: Melantrichova, E. Králíka,
Polská, Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova, průchod Floriánským náměstím – Dykova (Starorežná).

Odbor otevře o hodinu později

Magistrát města Prostějova upozorňuje občany, že z provozních důvodů bude v pátek 9. listopadu 2012 Odbor
občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova otevřen
pro veřejnost až od 9.00 hodin. Jde o všechna oddělení odboru (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady,
matrika i přestupkové oddělení).

NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s odbojářem a zapřísáhlým antikomunistou, kterého vyznamenal prezident Václav Klaus

„PANÍ LIVIE MĚ POZDRAVILA SLOVY, VÍTÁM VÁS Z RUDÉHO PROSTĚJOVSKA!“
Leopold Färber přiznal, že se mu při přebírání Řádu T. G. Masaryka
klepala ruka, vyznamenání mu spadlo na zem…
Prostějov - Čtyřiaosmdesátiletý Leopold Färber
z Konice je pro tuzemský odboj proti totalitním režimům pojmem. V životě si toho vytrpěl až až, za
války ho perzekuovalo gestapo, pak byl odsouzen na 16 let komunistického kriminálu. Přestože
v posledních dvou desetiletých obdržel už několik ocenění a medailí, předminulá neděle 28.
října byla pro něho absolutním vrcholem. V ten
den totiž od prezidenta České republiky Václava
Klause převzal jeden z nejcennějších řádů – Řád
Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Večerníku pak Leopold Färber pár dní po svém
příjezdu z Prahy poskytl exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec
Pane Färbere, jaké jste
prožíval pocity, když
vám Václav Klaus předával
tolik ceněný Řád Tomáše
Garrigua Masaryka?
„Když vyvolali mé jméno, chtěl
jsem vstát z křesla, ale šlo mi to
těžce. Pomohl mi vedle stojící
člen hradní stráže, který mě
podpíral. V jednu chvíli jsem se
podivil, že tomu mladíkovi se
strašně klepe ruka. Pak jsem si
uvědomil, že ta ruka byla moje
a že jsem to vlastně já, kdo se
třepe po celém těle.“
Je pravda, že vám řád
vypadl z ruky?
„No vždyť říkám, že jsem se
celý klepal trémou. Ano, vyznamenání opravdu spadlo na
zem, ale pan prezident Klaus se
zohnul a podal mi ho zpátky.“
Po takzvané sametové
revoluci jste za svoji
odbojářskou činnost převzal
již několik ocenění, ale nikdy
tak vzácné. Cítíte po těch desetiletích nacistické a komu-

pečetí. A v těch obálkách to na
vzácném papíře bylo napsáno.
Řekl jsem ženě, mámo, jedu do
Prahy, pojeď radši se mnou!“
…alespoň jste tedy
nebyl v hlavním městě
sám!
„No jasně! Ale to bych nebyl
ani tak. Na nádvoří Pražského
hradu jsem se potkal se dvěma
kamarády - veterány ze druhé
světové války. Jsou ještě starší
než já, oba bojovali na východní frontě. Proto jsme tu a tam
měli odlišné názory na komunisty, ale jinak jsme si vždycky
rozuměli. Prožili toho taky
hodně, oba prošli Sokolovem i
Duklou. A hodinu předtím, než

Co
se
týká
komunistů,
neděsí
vás osobně jejich návrat do
vládnoucí garnitury, byť
at na
aú
ov krajů?
ajů?
zatím
úrovni
„Děsí, a hrozně! Ale čemu se
divíte? Jsme národ, který je
naprosto nepoučitelný a rádi
slyšíme na takové řeči, jako že
práce bude pro všechny, doktoři
budou zadarmo a podobně.
Sice zaplaťpánbůh máme
už třiadvacet let demokracii,
jenomže všechny vlády co
byly, zkazily co mohly.
A podívejte se na
současnost, normální lidé jsou
ještě
chudší

než za komunistů, polovina lidí
v této republice žije na hranici
minima. Takže proč by nevolili
komunisty? Problém je v tom,

„Komunisti se od roku 1989 změnilii
v jediném, že si do názvu přidali jedno
no
písmenko. Jinak jsou to pořád stejníí
dacani, Jsme prostě nepoučitelný národ!“
od!“

že tato partaj
pa se po roce 1989
změnila jjen v jediném, že si
k názvu přidala jedno písmenko. Jinak jsou to stejní
dacani jjako dřív!“
Nedávno
jste
převzal i Cenu
města Prostějova. Poté
jste ale zažil jedno velké
zklamání.
zklamá Můžete prozradit jaké?
ja
„Týden poté, co mi pan
primáto Pišťák předal
primátor
tuto ccenu, mi přišel
anon
anonymní
dopis.
S
Stálo
v něm doslova:
„Jakmile se dostaneme zpátky
k moci, budeš
Nepopsatelný okamžik.
viset!“ To mě
Jak se Leopold Färber
fakt naštvalo.
svěřil Večerníku, převzetí
Možná to byl
Řádu Tomáše Garrigua
nejapný vtip,
Masaryka bylo pro něj
ale jestli ne, je
životním zážitkem.
vidět, že nějací
Foto: Michal Kadlec
komunisté stále

Prezidentem republiky vyznamenaný Leopold Färber
er
nechápavě láteřil nad výsledky nedávných voleb...
nistické
perzekuce
zadostiučinění?
„To ani ne, spíše jsem si vychutnával ten nádherný pocit.
Víte, já s něčím takovým vůbec
nepočítal. Koho by napadlo,
že si prezident republiky vzpomene na starýho dědka
z Konice!“
Jak jste se vůbec
dozvěděl o tom, že budete
přebírat
jeden
z
nejcennějších
řádů
udělovaný v České republice?
„Asi dva týdny předtím mi
přišly dvě obálky s krásným
orámováním a prezidentskou

nám pan prezident předal vyznamenání, jsem se po šedesáti
letech potkal se spoluvězněm
z Leopoldova!“
Naznačil jste, že máte
úsměvnou vzpomínku
na setkání s manželkou prezidenta paní Klausovou…
„Paní Livie mě přivítala na
hradě slovy – vítám vás z rudého Prostějovska! Zprvu mě
to zarazilo, pak jsme se ale oba
rozesmáli na celé kolo. Paní
Klausová totiž byla dobře informována, jak dopadly nedávné
volby a jak se komunisti zase
dostávají do sedla.“

kdo je leopold färber
Leopold Färber se narodil
dill 331.
1 října
říj 1928
288 na SloSl
vensku, dětství však prožil v Boskovicích na střední Moravě a dnes už třicet let žije v Konici na Prostějovsku.
j
Otec Leopolda
p
Färbera byl
y slovenským
ý
Židem, matka katoličkou z Moravy. Právě skutečnost, že se jednalo o smíšené manželství, zachránila Färberovu nejbližší rodinu od transportu do
koncentračního tábora. Už během druhé světové
války se Hurvínek, jak zněla jeho skautská přezdívka, zapojil do odbojové činnosti. Sloužil jako
spojka mezi protinacistickými odbojovými skupinami, které operovaly na Prostějovsku a Boskovicku. Po roce 1948 se Leopold Färber rozhodl znovu
zapojit do odboje, tentokrát protikomunistického.
Jako vedoucí ilegálního skautského oddílu v Jeseníku inspiroval k odbojové činnosti několik
mladších členů, kteří chtěli začít roznášet po okolí
letáky s nápisem „Smrt komunismu!“. Letákovou
akci však ani nestihli provést, všechny plakáty byly

při
ři pozdější
dější prohlídce
h
nalezeny
na jednom místě. Leopold Färber byl 8. května 1950 zatčen
a o několik měsíců později odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Vězněn byl například na
nechvalně proslulých plzeňských Borech, v Jáchymově a nakonec i v Leopoldově. Nakonec si
odseděl 8 let a v roce 1958 byl podmínečně propuštěn na svobodu. Po návratu z vězení pracoval
dlouhá léta u staveb silnic, později se uchytil jako
aranžér výloh. Již během normalizace začal shromažďovat svědectví a dokumentovat činy druhého
a třetího odboje, čímž uchoval pro dnešní badatele
velmi cenné prameny.
Leopold Färber je nositelem celé řady skautských
a orelských vyznamenání, v neděli 28. října 2012
ppak od prezidenta
p
republiky
p
y Václava Klause převzal Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

obrazem...

Stalo se. Leopold Färber byl tak rozrušený, že mu
udělený řád upadl na zem. Prezident byl pohotový a
vyznamenání ze země mu podal. Foto: www.idnes.cz

Blahopřeji! Prezident Václav Klaus právě předává Leopoldu
Färbrovi jedno z nejcennějších vyznamenání České republiky. Našeho rozechvělého odbojáře v tu chvíli musí podpírat člen hradní
stráže.
Foto: www.aktualne.centrum.cz
stojí jakoby opodál a čekají
na svoji chvíli. A jestli voliči
budou i nadále věřit jejich
planým slibům a skutečně je
dostanou do vlády, bude s touto republikou zase zle!“
Ukončeme náš rozhovor raději optimisticky. Jste rád, že jste
obdržel vyznamenání pojmenované po prvním prezidentovi Československa?
„Pochopitelně, náš první prezident Masaryk byl pro mě
vzorem. Shodou okolností,
v roce 1937, kdy zemřel, jsem
já skládal skautský slib. První
republiku jsem zažil jako dítě
a připomněl jsem si ji znovu
v neděli, kdy mi současný pan
prezident předával řád. Čestnou
stráž totiž stálo také několik
vojáků v dobových uniformách
z dvacátých a třicátých let minulého století. Ještě jednou
říkám, neděle 28. října byla pro
mě životním zážitkem.“

INZERCE
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„Leskne se krásně, že?“ Leo Färber si s majorem
Vasilem Korolem prohlížejí udělená vyznamenání.
Foto: www.aktualne.centrum.cz

IVO VIKTOR

převzal Medaili Za zásluhy

Další krajan. Prezident republiky udělil medaili Za
zásluhy PaeDr. Ivo Viktorovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Foto: www.aktualne.centrum.cz

Praha/mik - V souvislosti s předáváním významných státních vyznamenání na Pražském hradě je
třeba zmínit ještě jednu oceněnou osobnost, která
má toho hodně společného s Prostějovem. Tou je
bezesporu legendární fotbalový brankář Ivo Viktor.
Ten z rukou prezidenta Václava Klause převzal společně s Barborou Špotákovou, jako jediní sportovci,
Medaili Za zásluhy. Ivo Viktor v sezóně 1960-1961
chytal za fotbalový tým Železárny Prostějov, kam
přestoupil z rodného Šternberka.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
tenis
PROSTĚJOVANKY DO NEBE

Tenistky Kvitová
se Šafárovou přispěly
k obhajobě Fed Cupu
čtěte
na straně

ORLY SUŽUJÍ FINANČNÍ PROBLÉMY:

21

HRÁČI NEMAJÍ VÝPLATY!

fotbal
DEBAKL PRO 1. SK!!!

Boj o první příčku
tabulky MSFL
Prostějov nezvládl...
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE
Prostějov/lv

23

box
BC DTJ STÁLE V ČELE

Oslabený tým
Prostějova
plichtil v Plzni
čtěte

basketbal

Makají, ale... Přestože se hráči BK Prostějov snaží o co nejlepší reprezentaci, mometálně prožívají chudé období...
Ilustrační koláž

101

29

neporaženy

PÁTEK 9. 11.

18:00

MATTONI NBL – 11. KOLO

BK PR OS TĚJ OV
ČE Z BA SK ETB ALL NY MB UR K
Hala Sportcentra DDM Prostějov

korfbal

SOBOTA 10. 11.

14:30

ČESKÁ EXTRALIGA – 3. KOLO

SK RG PROSTĚJOV
KK BRNO
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

lední hokej

SOBOTA 10. 11.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 15. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
PORUBA
Zimní stadion v Prostějově

lední hokej

NEDĚLE 11. 11.

17:45

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ J. MORAVY A ZLÍNA - 8. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HC DYNAMITERS BLANSKO
Zimní stadion v Prostějově

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 16. KOLO
SOKOL KONICE
FC KRALICE NA HANÉ
SOBOTA 10. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Volejbalistky překonaly

STOVKU VÍTĚZSTVÍ
V ŘADĚ ZA SEBOU!
Prostějov/son - Bylo to jedno z mediálně
zajímavých témat úvodu letošní sezóny.
Dotáhnou ženy VK AGEL Prostějov dlouhou šňůru výher v soutěžních utkáních nad
českými týmy do magické stovky? Odpověď je už nyní známa a zní: ANO! „Agelky“ díky čtvrtečnímu triumfu v Přerově
dosáhly 100. vítězství v řadě za sebou na
domácí scéně! Jedná se přitom o triumfy
jak v extralize České republiky, tak i v Českém poháru! A co víc, po pátečním skolení
Olomouce čítá vítězná šňůra momentálně
už 101 duelů.
„Tuhle sérii nechceme nijak přeceňovat, na
druhou stranu je stovka krásně kulaté i významné číslo. Dlouhodobě se snažíme dominovat národní scéně ženského volejbalu a
více než tři roky bez porážky jsou nejlepším
důkazem, že se nám tento základní cíl daří
naplňovat,“ konstatoval spokojeně předseda
správní rady VK Agel Prostějov Petr Chytil.
„Po pravdě o té stovce vím jen díky novinářům, kteří se mě na ni občas zeptali a teď ji
dost rozebírají. Z mého pohledu je cenné obzvláště to, že jsme tak dlouhou dobu v českých
soutěžích ani jednou neklopýtli. Špičkovým
mančaftům, které v jakémkoliv sportu kralují
své zemi, se totiž jednou za čas normálně stává, že někoho, či něco podcení a překvapivě
podlehnou. Nám se nic takového již déle než
tři sezóny nepřihodilo a právě této schopnosti
zvládnout na úrovni každý řadový zápas si nejvíc vážím,“ řekl hlavní trenér „Agelek“ MiroDokončení na straně 30
slav Čada.

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 10. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Za místním nádražím

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 11. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

II. TŘÍDA – 16. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
SOKOL PŘEMYSLOVICE
NEDĚLE 11. 11. 2012 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

INZERCE

OD PORÁŽKY V OPAVĚ 17. ŘÍJNA BASKETBALISTÉ
PROSTĚJOVA ŠLAPOU JAKO HODINKY. ČTYŘI VÝHRY V
ŘADĚ POSUNULY ORLY V TABULCE UŽ NA PÁTÉ MÍSTO SE
ZTRÁTOU JEDINÉHO BODÍKU NA BRONZOVOU MEDAILI.
RADOST Z VÝSLEDKŮ VŠAK KAZÍ ZÁKULISNÍ ZPRÁVY,
PODLE KTERÝCH MÁ KLUB FINANČNÍ POTÍŽE A BOJUJE S
NEDOSTATKEM PENĚZ!
„TOTO TÉMA NECHCEME KOMENTOVAT,“ REAGUJÍ
VYHÝBAVĚ HRÁČI BK PROSTĚJOV A NA PALUBOVCE DÁVAJÍ
NAJEVO, ŽE SE V ZÁPASECH SOUSTŘEDÍ VÝHRADNĚ NA
BASKETBAL...
SITUACE JE ALE PODLE ZDROJŮ VEČERNÍKU VÍCE NEŽ
VÁŽNÁ...

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 44 na snímku byl výklenek velodromu
Za Kosteleckou ulicí v Prostějově. Vylosovaným výhercem je
Petr SEKANINA, Sídl. svobody 5/11, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582
333 433 DO PÁTKU 9. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 12. LISTOPADU 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v dnešním vydání nacházíte na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika vaše
oblíbené zápolení, které vám
opětovně přinášíme v rámci
zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“!
Také v tomto čísle se tudíž
opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného
života, která je graficky mírně
„poupravena“. A vaším tradič-

ním 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 POOSMADVACÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

- bavlna 425,- krep
489,- flanel 569,-

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

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

Nedávnou novinkou studia TŘEZALKA WELLNESS je
bezbolestná liposukce třetí generace, a to ... s radiofrekvencí!

TIP
k obrazovce
ČERTOVA
NEVĚSTA
Film, ČR (2011)
97 min.

NEDĚLE 11.11.2012

20:20 HODIN

NIKDO, AGÁVE, STROK, VOLNO, TIRÁK, BLATKA, ŽILKA,
SKOPJE, KROJE, TOLÁRKY, VRAŽDA, MAŠLE, ŠMEJD,
KOKON, TOPIT, POUTO, VOKÁL, JIKRA, SLUJE, IDIOM,
DROGA, NERAD, SPOTY, TETRA, CHOZENÁ, CHODOV
... 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 9. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„TŘEZALKA“. Další vylosovanou výherkyní se stala Jana
POTŮČKOVÁ, Knihařská 186/12, 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 5. listopadu 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 potřetí!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku,
jež vyjde opět v pondělí 12. listopadu 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: E. Josefíková, V. Šanda,
K. Zima, S. Laurinová, D. Suchařípa, F. Němec, B. Munzarová, J. Andresíková

V minulém, v celkovém
součtu už dvaaosmdesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Lubomíra Korhoně. Tvář známého hokejového
jména s bohatou minulostí i
hráčskou kariérou a posily prostějovských Jestřábů, která se
v novém působišti uvedla více
než skvěle, poznala plná řádka
z vás, načež se v osudí objevilo dohromady 289 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Kateřina ŠŇUPÁRKOVÁ, B. Dvorského 1,
Prostějov. Od Večerníku tak
obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY v
HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme po čase opětovně zabrousili do politických vod a mírně
poupravili fotografii nového
krále hejtmanství Olomouckého kraje... Nápovědou budiž,
že se jedná o lídra kandidátky
ČSSD, která se stala vítězem
nedávných voleb!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z třiaosmdesátého kola čekáme v redakci opět do PÁTKU 9.
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
12. LISTOPADU 2012.

Štěpánem, synem královniny komorné. Krátce před
osmnáctými narozeninami se
Štěpánka dozví o paktu, který kdysi její matka přece jen
s čerty uzavřela. Podmínky
Král Bořivoj a královna jsou prosté a nesmírně kruAlžběta žijí krásným živo- té. Za to, že dostala od pekla
tem. Poddaní je mají rádi. život, stane se nevěstou jeho
Jejich štěstí však kalí jediná vládce. Král se na poslední
věc - nemají potomky. Král chvíli pokusí dceru zachránit,
si z toho nedělá těžkou hla- uspořádá ples, na kterém si
vu, ale královna se trápí a má Štěpánka z přítomných
pro potomka by se upsala i princů vybrat manžela dřív,
peklu. A protože čert nikdy než skončí ve spárech Lucinespí, čeká ji i jejího manže- fera. Ten však lest prohlédne
la půlnoční dostaveníčko v a strašlivě se pomstí. ŠtěČertově mlýně, kde dostanou pánka, proměněná v černý
prazvláštní nabídku. V první přízrak, čeká na záchranu.
chvíli ji odmítnou. Ale za pár Jediný, kdo je pro ni ochoten
měsíců se královně narodí riskovat, je kamarád z dětství
princezna Štěpánka. Roste Štěpán. Dokáže láska porazit
jako z vody a nejlíp je jí se pekelné síly?
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PŮLTUCET S DR. OETKEREM

Již tradičním partnerem
vaší oblíbené hry čísel se
před pěti týdny stal 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 9. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 8 - 8 - 3 - 2,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
čtyřiasedmdesátou výherkyní stala Kamila CETKOVSKÁ, Svatoplukova 68,
Prostějov, 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
12. LISTOPADU. Tak nezbývá, než abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí

TRADICE KVALITNÍCH

KvSLUŽEB
alitní UŽ OD ROKU 1992
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E.Beneše, PV, zrekonstr.,balkon,
sklep 4300 Kč/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.
4,5+kk ul. Palackého, PV, 121m2,2.NP
5900Kč/měs. + ink.

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,
sklep 20m2.
Cena: 1 300 000 Kč

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

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 790.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+1 + garáž + zahrádka, Plumlov Kč 810.000,3+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+1, Dobrovského ul. Kč 5.400,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.150,-/měs. vč. inkasa
2+1, ul. Pod Kosířem Kč 8.000,-/měs. vč. inkasa
2+1, Rejskova ul. Kč 6.000,-/měs. + inkaso (Kč 2.500,-)
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

Plumlov, okr. Prostějov
Prodej bytu 3+1 v 1. patře cihl. bytového domu,
70 m2, garáž a zahrádka cca 130 m2.
Cena: Kč 810.000,-

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
Cena: 45 000 Kč/měs. + DPH + inkaso

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
--------------------------------------------------------

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,-

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

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

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

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

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

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo
rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/panel, 2+1 Moravská ul., 7. NP, 56 m2. Byt
po rekonstrukci.
cena: 1.050.000,- Kč
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sou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m , obytná
pl. 100 m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
NOVINKA! Samostaně stojící , přízemní RD se dvěma
bytovými jednotkami 3+kk, 1+kk a s terasou Hrubčice, CP
pozemku 1.319 m2, obytná pl. 137 m2, voda obecní, topení el.
podl., plovoucí podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná
cena: 2.770.000,plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 2.900.000,240 m2.
NOVINKA! Samostatně stojící RD 5+1, Kralice
na Hané,
dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast. pl. 118 m2,
Cena: 3.200.000,- Kč
užitná plocha RD 220 m2.

e-mail: info@impulsreality.com

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

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

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

Prodej RD, Alojzov

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
cena: 590000,-Kč
Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč

Prodej RD o dvou bytových jednotkách se Pronájem bytu 2+1, Mozartova ulice, po
zahradou,
cena: 1290000,-Kč rekonstrukci, cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt
Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského s lodžií,
cena 6000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ulice Brněnská, po
rekonstrukci, cena 6.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 2+1, ulice Dvorského, byt
v pěkném stavu s lodžií,
cena 7200,-Kč
Pronájem
bytu
2+1,
ulice
J.B.
Pecky, po
Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a
cena 8500,- Včetně inkasa!
sklepem, 130m2,
cena: 1290000,-Kč rekonstrukci,

BYTY
Pronájem bytu 1+kk, 60 m2 v podkroví
RD. Nové, samostatný vchod,
včetně inkasa 7 500,- Kč/měs
Pronájem bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel,
Cena včetně inkasa
39 m2, 1.p.
5 500,- Kč/měs
Prodej bytu 4+kk
Hradební,
novostavba, OV, 113
m2 s terasami v centru města
Cena v RK
Prodej bytu 4+1 V.Špály,OV/panel,
po kompletní rekonstrukci bytu i domu
1 640 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Kotěrova, OV/cihla,
komplet rekonstr.
1 600 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.
Manharda, OV/cihla, 84m2,nadstavba
1 545 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel, 1.patro
s výtahem, 74 m2, lodžie. 1 030 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/
panel,1.p. 58 m2, komplet. rekonstrukce
899 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39
530 000,- Kč
m2, 1.p. lodžie
Rodinné domy
RD Smržice
5+1 se zahradou.
V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč

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

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

Prodej RD, Prostějov

Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 650000,-Kč a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč

Pozemky

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

www.vnb-reality.cz
Tel.: 773 542 542
775 246 321

Rodinné domy

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

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

2

Pronájem s možností budoucího odkupu
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
--------------------------------------------------------

1DMGďWHVL9DåHQRYpE\GOHQt
VQiPL

800 107 014

Ostatní

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
255m2 dvůr.
Ihned volný!
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!

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 DOHODOU!

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

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

Prostějov, Kostelecká ul.
Pronájem obchodu či kanceláře se skladem
o celkové výměře 100 m2. Volné od 1. 2. 2013.
Cena: Kč 8.000,-/měsíc
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parkování.

Pronájem
Hradební ul.
Pronájem obchodních prostor o velikosti 50 m2 v centru
města, možnost
20 000,-Kč/měs.

POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim,
700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna.
Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD Hněvotín 5+1 po rekonstrukci
2.982.000,-Kč
RD Chropyně 4+1
700.000,-Kč
RD Náměšť na Hané (větší dům)
2.700.000,-Kč
RD 4+1 (2x garáž)Mořice
800.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
270.000,-Kč
k nastěhování
RD 5+2 Vrchoslavice, po
rekonstrukci
1.600.000,-Kč
RD Prostějov/Vrahovice cena v RK
RD 2+1a3+1 Hrubčice
1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov 1.650.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
750.000,-Kč
BYTY :
Z nabídky vše prodáno
(hledáme byty k prodeji pro naše
klienty)
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 –
u pošty Dobromilice 200.000,-Kč
POZEMEK KOMERCI :
Pozemek Prostějov/Vrahovice
965m2
675.000,-Kč
Zemědělská farma (60.000m2) –
u Prostějova
15.000.000,-Kč
Komerční objekt s RD +
pozemky,Mořice cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2
450,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV
=========================
HlEDÁME pozemky – pole
K PRONÁJMU nebo ODKUPU
Potřebujeme pro klienta 50.000
až 400.000m2 – nemusí být vcelku
=================================

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

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 J.B Pecky 54m2 cihla
749.000Kč
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
1.124.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV
k jednání 1.349.000Kč
3+1 Slavíčka OV po rekonstrukci 1.339.000Kč
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
3+1 Vrbátky
840.000Kč
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 Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
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 2+1 Jednov
386.000Kč
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
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
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
3+kk Olomoucká 80m2cihla nový 6.500Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
4+kk nový Čelechovice 100m2 8000Kč+ink.
4+1 Čelechovice 80m2
6.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) 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.

REALITY

REALITY

FINANCE

SLUŽBY

AUTO - MOTO

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

Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 728 567 556

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

Provádíme veškeré zednické
práce: fasády, rekonstrukce
bytových jader, malířské a natěračské práce, sádrokartony,
obklady atd. Dobré ceny. Tel.:
725 922 477

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

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Nabízí:
* RD 2 x 3+1, garáž, zahrada
* Prostějov, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD 3+1, Prostějov
1 800 000 Kč
* RD 2+1, Prostějov
1 550 000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova
1 200 000 Kč
* Chata, Seč-Lipová
469 000 Kč
Kontakt: Ing. Zuzana Kučerová
E-mail: region1@vnb-reality.cz
Tel: 774 409 430
Poskytujeme poradenství a právní
služby v oblasti převodu domů, bytů
a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

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

Prodej bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Tel.: 777 862 900
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

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

Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 725 306 684

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

Pronajmu 1+1, klidné prostředí,
5 min. do centra, 6 500 Kč vč. ink.
Tel.: 608 642 346

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

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

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
(54 m2). Po rekonstrukci. Kauce 20 000 Kč. Nájemné dohodou. Ne zvířata. Volat večer. Tel.:
585 944 887

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.:
608 601 719
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
773 631 631
Pronajmu garáž na Sídl. Svornosti. Tel.: 776 096 144

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí: budova čp. 87 – rod. dům, budova bez
čp/če – zem. stavba, pozemky parc.č.
st. 34 o výměře 238 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří, parc.č. st. 207 o
výměře 80 m2 – zastavěná plocha
a nádvoří a pozemková parc.č. 39
o výměře 377 m2 – zahrada v k.ú.
Runářov .Min. kupní cena za celý
objekt 119 000 Kč. Informace podá
D. Jaňéková, Rejskova 28, Prostějov, tel. 582 302 592, e-mail:
diana.janekova@uzsvm.cz.

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
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
Nejlevnější půjčka na trhu! Pro
schválení stačí zaslat na 604 425
986: jm, př, rč, tel. č. okres příjem
výdaje a výši úvěru.

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stěhování
S
ě á í bez pomocii zákazníka
á
í a

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

Potřebujete penízky? Půjčíme skoro všem 5 000 až 15 000 Kč. Tel.:
607 275 496. Pracuji pro jednoho
věřitele.

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Nebankovní úvěr až na 20 let.
Úrok od 9 % ročně bez poplatku
a registru. Vyplácíme exekuce,
zástavy. Rychlé vyřízení. Tel.:
777 310 912

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

Půjčka i přeúvěrování hypoték na
zástavu nemovitostí nebankovní
sektor s bankovními úroky. Solidní
rychlé jednání. Bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734 pracuji pro
více věřitelů.
Půjčka 5 000 až 150 000 Kč. Rychle, diskrétně až do domu. Tel.:
607 401 926 pracuji pro více věřitelů.
Půjčka rychle, spolehlivě
tel.: 608 723 552

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

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

PRODÁM
Zahradnictví Držovice nabízí krouhané zelí, brambory, cibuli, česnek na
uskladnění a jiné vypěstované produkty. Prac. doba PO-PÁ 8:00-16:30,
SO 8:00-11:30. Tel.:737 681 404
pí.Krčmářová
PRODEJNA IVKA přestěhovaná na
Plumlovskou ulici (naproti Kubusu)
nabízí svým zákazníkům nové kvalitní
podzimní i zimní vzory i na velmi problémové nohy (oteklé kotníky, kostky,
vysoké nárty, ostruhy a deformace
kloubů). Vedeme i klasické důchodky, papuče, gerlachy a sněhule. Zboží
i v nadměrných velikostech. Vše jen
u nás.
Prodám konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Milva. Cena 5 Kč/kg.
Tel.: 607 816 893
Prodám doživotní členství v golfovém klubu Sokrates na Kořenci.
Cena 15 000 Kč.
Kontakt: 602 362 260, makivalenta@
gmail.com
Prodám hifi věž Sony, vybavená:
radio, CD a kazety, velmi dobrý
stav. Cena 2 500 Kč. Stolek pod tel.
nebo radio, skleněná dvířka, velmi
zachovalý. Cena 1 500 Kč. Dvě čalouněné židle, nové, nepoužíváné.
Cena za jeden kus 1 000 Kč. Telefon: 582 365 719
Prodám dětskou kovovou postýlku, chromovaná čela + matrace.
Tel.: 582 373 397 po 18.00.

KOUPÍM

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitosti –
pozemku parc. č. 3187 – orná půda
o výměře 9.687 m2 v k.ú. Runářov
za min. cenu 80 000 Kč. Informace podá D. Jaňéková, Rejskova 28,
Prostějov, tel. 582 302 592, e-mail:
diana.janekova@uzsvm.cz.

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

Koupím byt 1-2+1 v Prostějově.
Výhodou osobní vlastnictví. Tel.:
604 560 454

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

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

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

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

Koupíme menší RD se zahrádkou v Prostějově a blízkém okolí. Opravy nevadí. Bez RK. Tel.:
739 912 867

Nabízím elektrikářské práce, montáže sádrokartonu s rozšířenou
činností: tepelné izolování foukanou izolací (celulóza, vata, ...)
Tel.: 736 679 212

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce + bytová jádra od A do
Z. Tel.: 608 747 788

Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569

Pronajmu 1+1 v PV, cihla, 44 m2,
klidná část. Tel.: 608 111 622
Pronajmeme garsonku, 34 m2,
II. patro, klidný střed města, nově
rekonstruovaná, lamin. podl., plast.
okna, kuch. linka, vl. kotel, nájem
4 300 Kč + energie, 1 měs. kauce.
Tel.: 777 149 998, ne RK.

Prodám RD 2+1, garáž, předzahrádka, zahrada, v hodný i pro chalupaření, Buková, cena 350 000 Kč.
Tel.: 722 951 570
Prodám byt v OV 3+1, zděné jádro,
ul. Mozartova, nízký dům, cena dohodou. Tel.: 605 412 694

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

Pronajmu garáž na Močidýlkách za
800 Kč/měs. 774 914 561
www.ubytovaniuparku.net
Levné, komfortní ubytování v Prostějově. Tel.: 776 544 388

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

Zahrajeme na svatbě, plesu, Silvestru apod. Tel.: 608 539 783

Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
Prodám rod. dům se zahradou
v Prostějově. Tel.: 776 460 300

POZEMKY :
2

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Pronajmu byt 3+1 v PV, ul. Partyzánská, 1. poschodí, volný od
1.12.2012, prohlídka po domluvě
na telefonu 728 921 330.

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

CHATY A CHALUPY :

Brodek u Pv - 1.442 m , 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
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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, inž.
sítě na hranici pozemku, dobrá lokalita sousedící s aquaparkem, cena:
3 845 000 Kč. Tel.: 608 601 719
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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání, příp.
dluh vyplatíme. Tel.: 776 878 002
i SMS

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

Prodám zděný byt 2+1. Tel.:
774 409 430
Pronajmu garsonku v PV. Cena
2 500 Kč. Tel.: 724 337 984

SEZNÁMENÍ

Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+kk, sídl. E. Beneše, PV, volný
ihned. Tel.: 724 711 106

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 9. listopadu
v 10.00 hodin

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.

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

NYNÍ MŮŽETE
T I V PRÁCI
SURFOVAT

www.vecernikpv.cz

Tenis
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Prostějovské tenistky zařídily pro Českou republiku obhajobu týmové trofeje

FED CUP ZŮSTAL DOMA: PRINCEZNA LUCIE NAHRADILA KRÁLOVNU PETRU!
Praha/lv – Na čtyřhru ani nedošlo. Česká republika po roce obhájila vítězství ve Fed Cupu a hlavní
podíl na tom mají hráčky z Prostějova. Tým nehrajícího kapitána Petra Pály porazil Srbsko 3:1,
když jeden bod zajistila Petra Kvitová a další dva
přidala v životní formě hrající Lucie Šafářová. S
nadsázkou se tak dá do celého světa zakřičet:
PROSTĚJOV vs. Srbsko 3:1! Celý tým potvrdil,
že momentně dominuje týmové soutěži žen.
„Celou soutěž jsme odehráli ve velkém stylu. Je
to obrovský úspěch, který podtrhnula skutečnost,
že jsme finále hráli doma. Finále bylo pro všechny
obrovský zážitek,“ hodnotil vystoupení národního
týmu Pála.

SOBOTA: Bezchybné
úvodní dvouhry
Před
začátkem
celého
střetnutí nehrající kapitán Petr
Pála přiznal, že by byl spokojený s průběžným výsledkem 1:1. Jeho svěřenkyně
však byly jiného názoru. Obě
prostějovské tenistky bývalé
světové jedničky porazily a

pohodě odehrála také zbytek
zápasu. Ve druhém setu rychle získala vedení 5:0 a o chvíli později také celý zápas.
„Sama jsem byla překvapená,
jak to šlo lehce. Snažila jsem
se odevzdat to nejlepší a
vyšlo to parádně,“ prohlásila
Kvitová. Přesto přiznala, že
především v závěru střetnutí si
přála rychlý konec. „Už jsem
začínala cítit nohy. Naštěstí
zápas nebyl příliš dlouhý. Síly
ubývaly,“ poznamenala Kvitová.

porážku 3:6, 5:7. V prvním
setu domácí hráčka odvrátila
šest setbolů. Ten sedmý již
Ivanovičová proměnila a
přiblížila se k prvnímu bodu
svého týmu. Ve druhé sadě
již bývalá světová jednička
vedla 5:2. Ani za tohoto stavu
ještě nebylo rozhodnuto.
Kvitová se rvala o každý míč
a vyrovnala, v koncovce už
ale nedokázala odolat náporu
své soupeřky. „Chyběla mi
energie. Byla jsem hodně
vyčerpaná. Přitom jsem

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

1. kolo NĚMECKO – ČESKÁ REPUBLIKA 1:4
Lisická – Benešová 6:2, 4:6, 2:6
Görgesová - Kvitová 6:3, 3:6, 8:10
Lisická - Kvitová 7:6, 4:6, 1:6
Kerberová - Hradecká 6:4, 6:4,
Görgesová, Grönefeldová - Benešová, Záhlavová-Strýcová 3:6, 6:7

první pokus,“ radovala se po
vítězství Šafářová.
Petra Kvitová v týdnu před
začátkem finále léčila zánět
nosohltanu a ani tenisoví odborníci si netroufli tipovat, v
jaké se představí formě. Osmá
hráčka světa ale v duelu s Jelenou Jankovičovou ze sebe
vydala všechny své momentální síly a zařídila důležitý
druhý bod. Dvaadvacetiletá Češka vyhrála 6:4, 6:1.

Semifinále ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE 4:1
Šafářová - Schiavoneová 7:6 (7:3), 6:1
Kvitová - Erraniová 6:4, 6:3
Kvitová - Schiavoneová 6:4, 7:6 (7:1)
Hlaváčková - Erraniová 6:2, 2:6, 2:6
Hlaváčková, Hradecká - Pennettaová, Erraniová 5:6 skreč Itálie

Hrdinka. Do svých pětadvaceti let si počkala na životní víkend členka TK Agrofert Prostějov Lucie
Šafářová. V posledních sezónách se ocitla ve stínu Petry Kvitové, ale svůj nejlepší rok v kariéře završila
fantasticky. Její dva body přinesly České republice vytouženou trofej na domácí půdě. A "šafina" tím
splnila sen nejen sobě a celému týmu, ale především Miroslavu Černoškovi, který ji pro světový tenis
zrodil...
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

NEDĚLE: Famózní
Lucka odstartovala
oslavy

strašně chtěla ten třetí bod
uhrát. To se nepodařilo,
protože Ana hrála opravdu
dobře. Na to, že jsem byla
nemocná, ale nechci porážku
svádět,“ komentovala své
vystoupení Kvitová.
Druhý mečbol měla k dispozici Lucie Šafářová a svoji
roli v duelu s Jankovičovou
zvládla naprosto bravurně.
V průběhu celého utkání
dovolila
své
soupeřce
pouze dvě hry a razantně
dotáhla Českou republiku
k obhajobě Fed Cupu. „Je
to něco úžasného. Cítila
jsem se náramně. Užívala

Jako první mohla vítězný
bod získat Petra Kvitová.
Od prvních míčů střetnutí
proti Ivanovičové však bylo
Štěstí. Tak to vypadá, když vám na této planetě nic nechybí!
vidět, že rodačka z Fulneku
Českým tenistkám byla nebesa nakloněna a celý tým si tento podala do svého prvního vyscit dosyta užíval.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
toupení maximum svých sil a
jen obtížně držela za srbskou
neztratily ani set. Česká re- V první sadě sice prohrávala, tenistkou krok. Bojovnost
publika po prvním dnu získala pak ale šňůrou čtyř her v řadě Kvitové rozhodně nescházslibné vedení 2:0. „Utkání je získala úvodní set a ve velké ela, stačilo to ale pouze na
skvěle rozehrané. Máme tři
mečboly, ale ještě není moc
hotovo. Musíme zůstat nohama na zemi,“ nabádal své
hráčky Pála ve chvíli, kdy k
obhajobě celkového vítězství
scházel jediný bod.
Jako první vyšla na kurt vyprodané O2 arény Lucie Šafářová.
Proti Aně Ivanovičové podala
excelentní výkon a vyhrála
6:4, 6:3. Česká tenistka oplývala sebevědomím a svými
přesnými údery rozburácela
zaplněné hlediště. V obou
setech srbské hráčce dokázala
vzít podání a sama zkazila
minimum míčů. Také proto
celý duel trval pouze 101
minut. „Rychle jsem ze sebe
setřásla nervozitu z úvodu
utkání. Hrálo se mi skvěle.
Ve skvělé atmosféře to snad
Euforie. Všem sportovním fandům jsou známé záběry z hokejové šatny, když Češi získají titul mistrů
ani jinak nešlo. Po loňských
světa, kabina v O2 Aréně byla včera odpoledně přesně takovým místem. Jen tvrdé hochy s hokejkou
dvou finálových porážkách v
nahradily něžné krásky s tenisovou raketou. Šampaňské střídalo odevšud a na všechny...
Moskvě jsem si hodně přála
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
uspět a vyšlo to hned na

Berdych se na Turnaji mistrů
ocitl ve skvělé společnosti

Londýn/lv – Potřetí v řadě
si prostějovský tenista zahraje prestižní Turnaj mistrů. V
Londýně bude o postup do semifinále bojovat ve skupině A s
Novakem Djokovičem, Andym
Murrayem a Jo-Wilfriedem Tsongou. Ve skupině B se v Londýně
představí obhájce Roger Federer,
David Ferrer, Juan Martín Del
Potro a Janko Tipsarevič.
„V tomto turnaji si už soupeře nevyberete. Bez ohledu na los vás čekají
minimálně tři těžké zápasy. Je to
zkrátka speciální turnaj,“ prohlásil
po losu šestý hráč světa, který potvrdil svoji dobrou formu z posledních týdnů také na turnaji v Paříži,
kde postoupil do čtvrtfinále. V něm
nestačil na domácího Gillese Simona.
„Takhle dobře hrát jsem ho už
dlouho neviděl, v pohybu a obraně
určitě patří k nejlepším. S takovými
výkony bude v žebříčku brzy zase

Cesta za českým triumfem
ve Fed Cupu 2012

hodně vysoko,“ uvedl Berdych, který
s dvacátým hráčem světa prohrál 4:6,
4:6.
Z Paříže Berdych odletěl do Londýna,
kde bude obhajovat loňský postup do
semifinále. Čeká na něj ale pořádná
fuška – světová dvojka, olympijský
vítěz a nevyzpytatelný Francouz
Tsonga, který českého hráče porazil
právě v loňském semifinále.
„Bez šancí ale určitě nejsem. V
poslední době se cítím výborně a
výsledky mám opravdu dobré. Chtěl
bych je potvrdit také na Turnaji
mistrů,“ plánuje Berdych.
Česká jednička v průběhu sezony
vyhrála 59 zápasů, další může ještě
v závěru tenisového roku přidat.
V Londýně a pak v Praze ve finále
Davis Cupu proti Španělsku. „Ještě
bych opravdu nějaké vítězství rád
přidal. Jde o vrchol sezony. Už se nemusím na nic šetřit. Na kurtu nechám
všechny síly,“ řekl Berdych.

„ŠTĚPEC“ v deblu
Radek Štěpánek s Indem Leanderem
Paesem si na nadcházejícím Turnaji
mistrů zahrají čtyřhru i proti nejlepším deblistům posledních let bratrům
Bobovi a Mikeovi Bryanovým. Spolu s americkými dvojčaty los Štěpánkovi s Paesem přidělil do skupiny A
také Španěly Marcela Granollerse a
Marka Lópeze a pákistánsko-nizozemský pár Ajsam Kúreší, Jean-Julien Rojer.
Štěpánek si zahraje na Turnaji mistrů
poprvé, jeho start v Londýně byl přitom do poslední chvíle nejistý.
"Noha je v pořádku, podařil se zázrak! Dostal jsem zelenou a odlétám
do Londýna. Jsem strašně natěšenej,"
napsal Štěpánek. Skupinu B tvoří
obhájci trofeje Bělorus Max Mirnyj
s Kanaďanem Danielem Nestorem,
dále pak Lindstedt, Tecau (4-Švéd./
Rum.), Bhúpathí, Bopanna (5-Indie),
Marray, Nielsen (8-Brit./Dán.).

INZERCE

jsem si atmosféru a cítila se výborně. Tak nějak
jsem si to představovala,“
smála se Šafářová, která
hladce získala první sadu
a sebevědomým výkonem
každým uhraným míčem
dostávala zaplněnou halu do
extáze. „Něco podobného
jsem ještě nezažila. Fanoušci
mají na našem úspěchu velký
podíl,“ pochválila diváky
hrdinka finálového duelu.
Z tempa Šafářovou nevyvedla ani delší pauza mezi
jednotlivými sety. Během
několika minut vedla 4:1 a
vzápětí přidala poslední dvě
hry celého duelu. „Byl to
den, kdy vám vyjde naprosto všechno. Jsem nesmírně
šťastná,“ říkala po mečbolu
hrdinka finále.

Finále: ČESKÁ REPUBLIKA - SRBSKO 3:1
Šafářová - Ivanovičová 6:4, 6:3
Kvitová - Jankovičová 6:4, 6:1
Kvitová - Ivanovičová 3:6, 5:7
Šafářová - Jankovičová 6:1, 6:1

očima bosse

ČERNOŠEK: „Jsem dojatý.
Je to úžasný pocit!“
Praha/lv – Úspěch prostějovských tenistek a celého fedcupového družstva si přímo v O2 aréně užíval Miroslav Černošek. Jeho marketingová agentura TK PLUS
a společnost Česká sportovní zajišťuje fungování
prostějovského tenisového klubu, který do reprezentace
dodal Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou. „Když budu trochu neskromný, tak můžu říct, že Prostějov porazil Srbsko
3:1. A věřte, že je to výborný pocit. Opět se potvrdilo, že to v
našem klubu děláme dobře, a to každého zahřeje u srdce,“
vyznal se ze svých pocitů po vítězném utkání Černošek.
Prostějovský manažer a jeho další společnost Česká sportovní
byla pořadatelem finálového střetnutí v O2 aréně. Také z tohoto pohledu mohl být Černošek spokojený. Vyprodaná hala
vytvořila tenistkám výjimečnou atmosféru a hnala české lvice
za konečným vítězstvím. „Pořádat takový zápas není jednoduché. Pro celý tým, který se na tom podílel, to bylo opravdu
hodně náročné. Jsem rád, že to nebyla marná práce. Podpora
příznivců byla fantastická. Moc rád bych si to letos ještě jednou vychutnal,“ připomenul Černošek blížící se finále Davis
Cupu, které se také bude hrát v Praze a Česká republika vyzve
Španělsko.

Gratulujeme prostějovským tenistkám,
které pro Českou republiku obhájily
v roce 2012 FED CUP
...s námi po cestách šampionů

www.tkplus.cz

Řádková inzerce

VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

Doškolení trenérů

licence „B“

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

již v sobotu

Příležitost pro podnikavé
www.pracezdomu.info
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
Přijmu kadeřnici a kosmetičku na
ŽL. Tel.: 775 079 985
Přivýdělek 4 000 Kč za týden.
Tel.: 608 716 556
RESORT FINANCE
KONKURS: hledáme schopné
adepty na pozici realitní makléř.
Tel.: 773 684 828
Hledám spolupracovníky na
stavbu střech. Praxe podmínkou. Tel.: 607 533 098
ADMINISTR. PRÁCE Z DOMU!
Nutná znalost práce na PC, internet, až 10 000 Kč. Podrobnosti na
mailu: pracezdomu@atlas.cz
Firma Hanakov spol. s r.o.,
přijme zaměstnance na pozici:
Přípravář (-ka), cenař (-ka), pro
oblast kovoobrábění a kovovýroba. Náplň práce: zpracování
výrobních postupů, administrace, zpracování cenových
nabídek, plánování výroby,
komunikace se zákazníkem,
vyhledávání nových výrobních
příležitostí. Požadujeme: SŠ/
VŠ vzdělání technického směru, zkušenost v oblasti kovoobrábění a výroby ocelových
konstrukcí, AJ alespoň základní znalost, komunikační schopnosti. Nabízíme: neformální
seriózní organizaci, přátelský
kolektiv, mezinárodní kontakty, odpovídající plat a benefity,
příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu. Životopisy zasílejte
na
hanakov@hanakov.cz.
Osobní kontakt pouze po tel.
dohodě.
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

Dne 66. listopadu
D
li
d 2012
201
uplyne 21 roků od úmrtíí
Dne 6. listopadu 2012
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustila
naše milovaná
maminka a babička,
paní Františka
MIKULÁŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu dcery
Iveta a Bronislava.

zzůstávajíj v našich
srdcích dál.l

Stále vzpomínají synové
s rodinami.

Prostějovská stavební firma
hledá mistra (parťáka), na práci na plný úvazek v Rakousku.
Požadujeme znalost německého jazyka a znalost v oboru.
Nástup od ledna. Životopisy zasílejte na svec@stavbysvec.cz
Firma KOOS s.r.o. přijme do
pracovního poměru ženu na
pozici obsluhy vyšívacího automatu. Manuální zručnost
a zkušenosti s šitím na průmyslových strojích výhodou.
Životopis s fotkou zasílejte na
email:administrativa@koos.cz,
nebo na adresu:Kostelecká 45,
796 01 Prostějov.
Přijmu muže a ženy s vlast. os.
autem k rozvozu zboží. Tel.:
608 336 821, 8 až 9 hod.
Obsazujeme prac. pozice: tel.
operátor/ka - zprostředkovatel/ka, asistent/ka, referent/ka,
obchodní zástupce, realitní
makléř, manažer týmu. Výdělek 24-40 000 Kč. měs. firemní
vůz a benefity. Praxe není podmínkou, nehledáme dealery. T.
728 958 301

Dne 2. listopadu 2012
012
1

ZAHÁJENÍ DOŠKOLENÍ:
Zemřel v pouhých 56 letech
Z
21. srpna 1968.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

Dne 9. listopadu 2012
uplyne 8 let od úmrtí
paní Heleny
VYSLOUŽILOVÉ..
VYSLOUŽILOVÉ
S láskou vzpomíná dcera
Helena s rodinou.

Děkujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Aloise KAŠTYLA
ze Smržic.
Poděkování patří také
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové z Mlýnské
ulice za důstojné rozloučení.
Manželka a děti
s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Dne 1. listopadu 2012
D
uplynulo 5. výročí úmrtíí

Dne 9. listopadu 2012
by se moje dcera
Lenka BABINCOVÁ
dožila 45 let.
Její mladý život vyhasl
po tragické nehodě
18. července před 28 lety.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Stále vzpomíná,
maminka s rodinou.

Dne 1. listopadu 2012
by oslavil 65 let
pan Bohuslav
ŠTRAJT
z Varhovic.
Kdo jste ho
znali, věnujte
mu tichou
vzpomínku.
S láskou
vzpomínají
dcera
s rodinou
a jeho
maminka

Brigáda z domova. Práce
na smlouvu. Ne vstupní poplatky. Peníze několikrát do
měsíce. Více info na mailu
Ozve se zdravotní sestra, která
mamina0007@seznam.cz
v r. 1966, 67 pracovala v neAutoservis-pneuservis v Be- mocnici a bydlela v okolí ulic
dihošti přijme automechani- St. Mandharda nebo Bulharská. Tel.: 721 450 317
ka. Tel.: 605 248 001

OZNÁMENÍ

10.11.2012 – 9.00 hod.

UKONČENÍ:
10.11.2012 v 17.00 hod.

POPLATEK:

INFORMACE:

Dne 8. listopadu 2012
uplyne 10 roků, od smrti
pana Františka
KORČÁKA
z Prostějova.
Prosím všechny, kdo jste
ho znali a měli rádi,
o tichou vzpomínku.
Děkuje Věra
Korčáková

Živote, živote,
kouzlo tvé uvadlo,
nad mojí mladostí
sluníčko zapadlo.

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.

300,-Kč
S sebou 1 fotografii a starý
průkaz trenéra.

S láskou a úctou manžell
Jan a dcera Jana
s rodinou.

Přijmu kosmetičku a nehtovou
designérku do salónu v centru
PV. Výhodné podmínky, bližší
info na 774 875 201.
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
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

Dne 11. listopadu 2012
vzpomeneme
9. výročí úmrtí
pana Stanislava
ČERNÉHO.
S bolestí v srdci
vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

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

Výsledkový servis MSFL:
13. kolo: MFK Frýdek-Místek - FC Slovan Rosice 2:0 (1:0). Branky: 37.
Švrček, 88. Chýlek. Diváci: 799 * SK HS Kroměříž - FK Slavia Orlová-Lutyně 1:2 (0:1). Branky: 78. Dobeš - 28. Jonek, 66. Hanus. Diváci: 310
* 1. SK Prostějov - FK Fotbal Třinec 0:3 (0:1). Branky: 17. Prokeš, 69.
Pavlík vlastní, 88. Eismann. Diváci: 780 * FC Hlučín - FC Fastav Zlín „B“
1:0 (0:0). Branka: 84. Lukáš. Diváci:80 * 1. FC Slovácko B - MSK Břeclav
1:1 (1:0). Branky: 12. Valenta - 76. Sasín. Diváci: 90 * FC Baník Ostrava
„B“ - SK Uničov 3:3 (1:1). Branky: 36. Onuchukwu, 65. Boháč, 87. Onuchukwu - 3. Richter, 64. Krč, 73. Krč. Diváci: 110 * FK Sulko Zábřeh - SK
Sigma Olomouc „B“ 2:0 (2:0). Branky:18. Linek, 32. Šichor. Diváci: 350
* FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou - SK Spartak Hulín 4:1 (3:0). Branky: 5.
Pohanka, 15. Šandera, 45. Pohanka, 87. Vacek - 66. Otruba. Diváci: 250.

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

Z V
14 10
14 9
14 9
14 8
13 7
14 7
14 6
14 7
14 5
14 5
14 4
14 3
14 2
14 3
13 1
14 1

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

P
2
3
3
3
1
5
3
5
6
7
7
7
7
9
8
11

S
44:15
41:28
24:11
34:18
19:10
27:23
26:24
27:26
17:17
28:29
17:22
18:28
14:25
14:29
12:27
11:41

B
32
29
29
27
26
23
23
23
18
17
15
13
11
11
7
5

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
14. kolo, neděle 11. listopadu 2012, 14:00 hodin: Orlová - Hulín, FASTAV
Zlín „B“ - Žďár n S. (10:30), Sigma Olomouc „B“ - Hlučín (10:15), Uničov - Zábřeh n.M. (10:15), Rosice - Baník Ostrava „B“ (10:15), Třinec Frýdek-Místek (sobota 10.11., 10:15), Břeclav - 1.SK Prostějov (sobota
10.11., 14:00), Kroměříž - Slovácko „B“ (sobota 10.11., 14:00)

„Měli jsme vyhrát. Výsledek je pro nás až moc
krutý,“ hlesl po utkání zklamaný ZDENĚK KOFROŇ
Prostějov - Těžký úkol měl v
sobotu před sebou dočasný
gólman „číslo jedna“ 1.SK
Prostějov Zdeněk Kofroň (na
snímku J. Možného). V duelu s
Třincem musel nahradit stálici
mezi třemi tyčemi s mnoha
zkušenostmi z první ligy i
třeba Intertoto Cupu Tomáše
Bureše, navíc čelil nejlepšímu
útoku celé soutěže v čele s
třináctigólovým
Tomášem
Gavlákem. Proti vedoucímu
týmu třetí ligy se vyvaroval
zaváhání a s jistotou si vedl při
centrovaných balonech i rozehrávce, přesto třikrát neměl
šanci zasáhnout a kapituloval.
Jiří Možný
Již od duelu v Rosicích
jste věděl, že budete chytat. Jak jste se na tento úkol
připravoval?
„Po fotbalové stránce jsem se
cítil dobře, ale chystal jsem
se psychicky, abych to zvládl
hlavou. Byl to sice již můj druhý
zápas v moravskoslezské lize,
ale první doma.“

Hrálo pro vás roli, že
přijel zrovna Třinec?
„Pro mě ano. Víc jsem se vyhecoval. Nevím, zdali si takový zápas ještě někdy zachytám. Byl to
hodně kvalitní zápas a jsem rád,
že jsem se ho mohl zúčastnit.
Mohl jste při brankách
udělat něco jinak?
„Možná při první střele, ale
asi ne. To byla taková rána, že
jsem nestačil ani zvednout ruce.
Bohužel. Myslím si, že jsme
hráli dobře a měli jsme vyhrát.
Výsledek 0:3 je pro nás až moc
krutý. Měli jsme minimálně čtyři
gólovky. Naopak druhý gól jsme
si dali sami. A ten to asi rozhodl.“
Třinec skoro vůbec
nestřílel. Jaký to byl tedy
zápas pro gólmana, který nakonec inkasuje tři góly?
„Je zima, takže jsem se pořádně
oblékl a pořád jsem musel pobíhat. Střel opravdu moc nebylo,
tak jsem se musel stále zahřívat,
abych byl v permanenci. Trenér
říkal, že budou hrozit hlavně ze
standardek, které mají dobré, a z
brejků. Byla to pravda. Hrozili až
moc...“

S hostujícími hráči přijel
i hlouček neustále povzbuzujících fanoušků. Jak jste
si atmosféru užíval?
„Třinečtí fanoušci byli super,
škoda, že my takové nemáme...
Přijelo jich deset dvacet a hráči
se tu museli cítit jako doma.
Našich je tu víc než sedm set a
téměř nikdo nahlas nefandil! Je
to škoda.“

Potrestaný Bureš sledoval duel s Třincem pouze z hlediště

Dne 9. listopadu 2012
vzpomeneme 9. smutné
výročí, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka
JANA KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

„Hodně mě to štve. Prakticky šlo

Dne 6. listopadu 2012
se připomene
4. výročí úmrtí
pana Jiřího BUREŠE
z Plumlova.
S láskou vzpomíná otec
s rodinou.

Dnes 31. října 2012
jsme vzpomenuli
nedožitých 30 roků našeho milovaného
syna, bratra a švagra
Honzíka VIČARA
VIČARA..
Vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 9. listopadu
v 10.00 hodin

o zápas podzimu...,“ netajil své zklamání
Prostějov/jim – Nezvykle
pouze na tribuně v roli diváka
musela strávit sobotní magnet
brankářská jednička 1.SK
Prostějov Tomáš Bureš. Nebyl v tom pokles výkonnosti,
zranění, ani prohřešek proti
životosprávě. Čtyřiatřicetiletá opora pykala za předchozí
vyloučení proti Rosicím.
„Hodně mě to štve. Půl roku se
těším na takové utkání a pak se
o něj vlastní blbostí připravím.
Prakticky jde o zápas podzimu,“ sypal si obrazně popel
na hlavu.
Nebylo žádným překvapením,
že odchovanec prostějovské
kopané by mnohem raději vyměnil bundu za dres a nervózní přešlapování za dirigování
spoluhráčů z brány. „Je to pro

mě hrozný pocit. Kofi (Zdeněk
Kofroň – pozn. autora) ale chytat umí a potřebuje pouze pomoct psychicky, aby to zvládl v
hlavě,“ přemítal Bureš.
Osudnou se mu stala hra rukou
mimo pokutové území, právě
ta mu udělila stopku pro duel s
Třincem. „Bohužel taková naše
klasika. Brejk z rohu a dlouhý
balon na hráče, který by šel
sám. Věděl jsem přesně, co se
stane a že balon tam přiletí, ale
byl jsem tam o chviličku později,“ popisoval smolnou situaci.
Jeho úmyslem tak bylo vyběhnout proti útočníkovi a výskokem mu zkomplikovat práci
s míčem. „Chtěl jsem jít proti
němu a vyskočit, aby mě musel
přehazovat. Ale byl jsem tam
pozdě, balon mi ale šel na hlavu

a reflexivně jsem zvedl ruce,“
vysvětlil s tím, že červená karta
pak byla logickým důsledkem.
Pro další duel o špici tabulky
na půdě Břeclavi by už ale měl
stát v bráně bývalý gólman
Sigmy Olomouc, Drnovic, či
Zbrojovky Brno. „Nevím, jaký
jsem dostal trest, ale standardně se dává jeden zápas.
Nebylo to nic surového, ani
urážka,“ věří v nejnižší možné
potrestání.
O délce jeho absence bude
disciplinární komise rozhodovat až ve středu. I kouč
František Jura ovšem věří,
že se nestane nic mimořádného a jeho gólman dostane dodatečně trest pouze na jeden
zápas. A ten si odseděl právě
proti Třinci.

MALÁ KOPANÁ v číslech...

1. okresní liga mužů 2012/13
Čtvrté kolo – odložené dohrávky: MK Brodek u Prostějova – SK Amatér 1993 Hluchov
10:6, DD Sport Dubany – SK Tomek Dobrochov 2:1.
Pořadí po podzimu
1. Chaloupka PV 6 1 0 44:17
2. DD Dubany
5 2 0 37:17
3. Griffins PV
4 0 3 42:32
4. Brodek u PV 4 0 3 33:32
5. Dobrochov
3 0 4 17:19
6. S. Dubany
3 0 4 22:37
7. Ariston PV
1 0 6 21:31
8. A. Hluchov
0 1 6 21:52

19
17
12
12
9
9
3
1

2. okresní liga mužů 2012/13
Čtvrté kolo – hřiště Vrbátky: 1.FC Betis
Prostějov – FC LadziMil Čehovice 1:3, 1.FC
Laškov – DD Sport Dubany B 2:5, Mexico
Víceměřice – FK Vrbátky 4:2, SK Dřevnovice – SK Kobra Kobeřice 2:2.
Rozhodčí Krátký.
Pořadí po podzimu
1. DD Dubany B 6 0 1 31:12 18
2. Dřevnovice
4 2 1 25:19 14
3. Víceměřice
4 0 3 33:27 12
4. Laškov
4 0 3 25:21 12
5. Kobeřice
2 2 3 22:22 8
6. Vrbátky
2 1 4 17:25 7
7. Betis PV
2 0 5 18:33 6
8. Čehovice
1 1 5 11:23 4

3. okresní liga mužů 2012/13
Čtvrté kolo – hřiště Husovo náměstí Prostějov:
KRS Abrahám Prostějov – FC LadziMil Čehovice
B 9:2, 1.FC Betis Prostějov B – MK Medvědi Prostějov 1:6, KMK Katastrofa Prostějov – FC Semos
Juniors Hluchov 2:0, Béci Smržice – FC Zavadilka
Prostějov 2:2. Rozhodčí Zatloukal.
Pořadí po podzimu
1. Katastrofa PV 7 0 0 33:7 21
2. Abrahám PV 5 0 2 36:14 15
3. Zavadilka PV 4 1 2 19:18 13
4. J. Hluchov
4 0 3 20:13 12
5. Smržice
3 1 3 22:19 10
6. Medvědi PV 2 1 4 18:36 7
7. Betis PV B
1 0 6 10:34 3
8. Čehovice B
0 1 6 9:26 1

Fotbal

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Šlágr podzimní části MSFL z pohledu 1.SK: herně vydařené utkání, výsledkově krutá bída...

„ESKÁČKO“ ZAZDILO PROTI TŘINCI NEMOŽNÉ, BODY PUTOVALY K LÍDROVI
Souboj dvou bodově i ofenzivně nejlepších mužstev
Moravskoslezské fotbalové ligy vyzněl výsledkově
zcela jasně pro vedoucí Třinec. Hosté využili téměř
vše, co se jim naskytlo, a pojistili si celkové vedení.
Domácí 1.SK Prostějov nedokázalo vstřelit branku i z
nejvyloženějších pozic a poprvé v sezoně ani jednou
neskórovalo. V tabulce i přesto zůstalo na druhém místě, ovšem jen o skóre před Frýdkem-Místkem.
Prostějov/jim

T

renér domácích František
Jura udělal od duelu v Rosicích dvě personální změny v
defenzivě, když vykartovaného
Bureše nahradil Kofroň a uzdravená stoperská dvojice Zbožínek, Hunal znamenala posunutí
Pavlíka do zálohy a Mazoucha na
lavičku. A hosté přílišnou volnost
málem potrestali hned v úvodu.
Již ve druhé minutě se zřejmě
Kazár nechal strhnout hrou a
nevšímal volného Malíře, jehož
volej po centru z levé strany prosvištěl k radosti domácích vedle.
Domácí odpověděli
ěli Pavlíkovým
obloučkem nad po
o rohu Kazára
a přihrávce Zelenky,
ky, Papouškův
tečovaný pokus doplachtil
oplachtil přesně
do rukavic třineckéé opory v bráně
Martina Lipčáka.
ajímavé a potenciálně
otenciálně
nebezpečné situace se
i nadále střídaly před
ed oběma
nácté mibránami. Ve dvanácté
pomenutý
nutě promáchl zapomenutý
enaltového
Prokeš z oblasti penaltového
puntíku a Kofroň míč v pohodě
traně Macháshrábl, na druhé straně
lek po Zelenkově přihrávce obešel gólmana, ale ve velkém úhlu
išel. Jako první
o míč nakonec přišel.
tak rozvlnili brankovou
ovou síť hosté,
jejich třetí možnostt se již ujala. Při
rohovém kopu z levé
vé strany zůstal
opět jeden hráč neobsazen
obsazen a s jeho
bombou z první nemohl Kofroň
nic dělat. Střela divv že nepřepůlila
břevno a po dopadu
du za čáru mohli třinečtí hráči spolu
olu s po celých
devadesát minut hlasitě povzbuzujícími a slušně se chovajícími
fanoušky oslavovatt – 0:1.
hvíli se zdálo,
álo, že Třinec
ovládne nejen
en skóre, ale i
hru, na jeho hráčích
ích byla patrná
sehranost, střídali krátké přihrávky
po zemi se záměry
y poslat míč za
nutá křídla. Se
obranu na rozběhnutá

vším nebezpečným si ale Prostějovští na dlouhé minuty poradili
a byli to právě oni, kdo byl několikrát velice blízko skórování.
Pavlík z dálky vypálil těsně vedle,
Zelenka zpoza šestnáctky atakoval levou šibenici, Machálek po
přihrávce zprava téměř z malého
vápna vysoko přestřelil.
osté reagovali v pětatřicáté
minutě neideálně zvládnutým přečíslením tři na dva, které
vedlo jen ke střele zblokované na

H

vzápětí po Zelenkově oslovení
Hirsch vykoupal obránce, ale zakončil z úhlu jen do podřepujícího
gólmana, Machálkova hlavička z
bezprostřední blízkosti neomylně
zamířila do Lipčákových rukavic.
stup do druhého poločasu
zcela navázal na konec
toho prvního. Domácí opět podnikli několik téměř úspěšných
ztečí, leč vždy kousek chyběl. Po
standardce v devětačtyřicáté minutě poslal Pospíšil svůj oblouček
kousek nad, o tři minuty později
se do mnohem nadějnější pozice
proháčkoval Papoušek, aby jeho
střelu po zemi na vzdálenější tyč
brankář skvěle vykopl. Vyrování nebylo daleko, ale místo toho
padla branka do opačné kasy. Po
Hunalově karetním faulu u levé

V

lajny rozehrávali hosté přímý kop,
Motyčkova hlavička trefila Pavlíka do tváře a od ní putoval míč za
čáru – 0:2. Vzápětí Hupkův pokus
po zemi k levé tyči musel zpacifikovat Kofroň.
za dvojnásob nepříznivého
stavu se hráči v modrém nevzdali, ne a ne to tam ale padnout.
Nejblíže byl Pavlík, jenž z pravé
strany prošel do vápna, dlouho
si sám před gólmanem chystal
střelu a nakonec neomylně trefil

I

tělo. Prostějov stupňoval riziko a
Třinec to potrestal. Když domácí
neúspěšně reklamovali ofsajd,
vydali se hned tři hosté sami na
Kofroně a Eismann navzdory
veškeré gólmanově snaze uzavřel
stav na 0:3.
aprázdno tak vyšli hlavní
kanonýři obou mužstev
Tomášové Machálek a Gavlák.
„Bylo to i způsobem hry. Když
má Machálek otevřené pole, tak
předvádí ligový výkon. Když má

N

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 13. KOLO

1.SK Prostějov:

trenér:
FRANTIŠEK JURA
Kofroň

Kazár
Ka
K
a

Papoušek

Zbožínek
Z
Hunal

orážkou s Třincem skončila pětizápasová domácí
série prostějovských výher.
Orámovali ji prohry s týmy z
absolutního čela tabulky – nyní
třetím Frýdkem-Místkem a
prvním Třincem. V posledním
kole první poloviny soutěže
pak na Prostějov čeká další silný tým – aktuálně čtvrtá Břeclav. „Herně je z mého pohledu
nejlepší v soutěži. Hra po zemi,
série krátkých přihrávek, kolmé přihrávky do vápna. Budeme chtít v Břeclavi minimálně
neprohrát, bylo by nepříjemné
prohrát dvakrát po sobě. Budeme hrát víc zezadu, možná
pozměníme rozestavení,“ nastínil úpravy Jura. Duel na jihu
Moravy začíná v sobotu ve dvě
odpoledne.

rozhodčí: O
Ondráš – Ogrodník,
Se
Sedláček
edláček
žžluté karty: 58. Papoušek,
68. Hunal - 7. Eismann

Machálek

Pavlík

D

P

branky:
br
ran 16. Prokeš, 69. Motyčka, 86. Eismann
ranky
st
střely
třely na bránu:
8:5
sstřely
st
třely mimo b
bránu:
8:3
rohové kopy
kopy:
6:3

Zelenka

Hloch

hrát do plných, tak je to krajský
přebor. Nám se takticky podařilo, že nemohl hrát svou hru, díky
které dává tolik branek. Na druhé
straně se kvůli zvolenému stylu
hry nedostal ke střele ani Gavlák,
ale jsou tam jiní borci, kteří ho
dokáží nahradit,“ radoval se hostující trenér Miroslav Kouřil. Před
zhruba deseti lety asistent i hlavní
trenér LeRKu Prostějov.
omácí trenér ocenil přes výsledek výkon zaskakujícího
gólmana Zdeňka Kofroně. „Obstál perfektně. Při první brance
jsme propadli v osobním bránění,
druhá byla nešťastná vlastní. Odehrál to velice dobře. Rozehrával
nohama, zakládal naše útoky, nebál se středem rozehrát. Odchytal
dobrý zápas, ale měl smůlu,“ zaznamenal Jura.
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y
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z
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u
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www

střídání: 64. Zatloukal za Pospíšila,
píšila,, 881.
1. F
1.
Fládr
l dr zza Hunala, 85. Dostál
lá
za Hirsche

Z
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Potrestaného Bureše nahradil Kofroň, na stopera se vedle Zbožínka vrátil Hunal

Gavlák
Pospíšil

diváků: 780

Malíř

Hirsch

Hupka

Pro
Pr
Prokeš
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eš

roh, po něm
poslal Malíř
velmi nebezpečně odražený
míč z osmnácti
metrů o centimetry vedle pravé tyče.
Závěr poločasu byl ale
zcela v režii domácích.
Po ruce kousek před šestnáctkou nechal rozhodčí
překvapivě výhodu-nevýhodu,

Lisický
Motyčka

Švec

Eismann
Cigánek
Sporysz

Lipčák

FK Fotbal Třinec

střídání: 60. Joukl za Sporysze, 85.
Matoušek za Gavláka
trenér: MIROSLAV KOUŘIL
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 32. V tutovce selhal Machálek, z pár metrů vystřelil vysoko nad.
 36. Malířům volej zpoza šestnáctky prosvištěl těsně vedle pravé

Kofroňovy tyče.

 37. Hirsch se na pravé straně zasekávačkou zbavil protivníka, aby

míč napálil jen do gólmana.

 45. Do další gólovky si na malém vápně naskočil Machálek, hla-

vičkoval však přesně do rukavic stojícího Lipčáka.
 52. Papoušek si proklestil cestu až do vápna, kde jeho střelu na
zadní tyč vykopl Lipčák.
 69. SMOLNÝ CENTR. Po faulu za žlutou kartu rozehrávali hosté standardní situaci a Motyčkovu hlavičku si nešťastně srazil
do brány Petr Pavlík – 0:2.
VIDEO tohoto okamžiku najdete na www.vecernikpv.cz
 78. Pavlík se z pravé strany dostal až před gólmana, ale dopadl
stejně jako Papoušek a nechal vyniknout třineckého brankáře.
 86. DRTIVÉ PŘEČÍSLENÍ. Hned trojice třineckých hráčů se
vydala do úniku vstříc Kofroňovi a Pavel Eismann se po
přihrávce před odkrytou část brány nemýlil – 0:3.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
MARTIN
M
A R T I N LLIPČÁK
IPČÁK

FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov:
„Nemůžu se ubránit dojmu, že jsme v prvním i druhém poločasu
byli lepším týmem. Jenže bychom asi nedali gól, i kdybychom
hráli tři dny. V prvním poločase jsme měli ze tří šancí aspoň dvě
proměnit, ve druhé půlce jsme opět tlačili a opět nám to tam nepadlo. Po druhé brance jsme to již otevřeli, hráli jsme na čtyři
útočníky a Petr Pavlík měl takovou šanci, kterou by měl hráč jeho
kalibru proměnit. Rozhodla produktivita. Nechci snižovat výkon
Třince, hrál to, co potřeboval. Takticky odehrál vynikající zápas a
proměnil standardky. Ničím mě ale nepřekvapil. Dneska jsme dali
jednoznačně najevo, že máme fyzický fond a i starší hráči se umí
vydat a vydržet hrát devadesát minut v tempu. Více jsme drželi
míč, hráli jsme po zemi, od beků jsme nenakopávali. Z mého pohledu to herně byl náš nejlepší zápas, ale prohráli jsme. Tak to je.
Někdy hrajete „tužku“ a vyhrajete. Dneska jsme předvedli výkon,
za který by kluci zasloužili poděkování. Mrzí mě, že někteří diváci
odcházeli ještě před koncem.“

FK FOTBAL TŘINEC
O nejlepším hráči utkání nebylo nejmenších pochyb. Brzy
sedmatřicetiletý Martin Lipčák pochytal celou řadu vyložených šancí a zejména jeho zásluhou Třinečtí potřetí
v sezoně neinkasovali a uzmuli si všechny body. Bývalý
hráč Košic, Trenčína, Petržalky i Trnavy a se slovenským
týmem též účastník olympiády v Sydney bezchybně zneškodnil pokusy Machálka, Hirsche, Papouška či Pavlíka a
dopomohl Třinci ke skóre 10:0 z posledních dvou zápasů.

MIROSLAV KOUŘIL – FK Fotbal Třinec:

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

SPORTOVNÍ POVRCHY

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Makali. Lukáš Zelenka (v modrém) i jeho spoluhráči dokázali hrát
ve vysokém tempu po celých devadesát minut. Proti Třinci chyběla
však lepší koncovka...
Foto: Jiří Možný

„Maximální spokojenost. Jsme ve finále soutěže a nechtěli jsme pokazit to, co jsme si vybudovali. Jdeme do nejtěžších zápasů včetně
českého poháru, v úterý začínáme s Mladou Boleslaví a v sobotu
máme druhého největšího soupeře v soutěži, kterým je Frýdek-Místek. Chtěli jsme sérii dobře zahájit, což se nám podařilo. Myslím si,
že jsme si body zasloužili. Ukázalo se, že vydržíme déle než domácí udržet kompaktní obranu, a jsem za to rád. Oni ji mají také, ale
vznikají v ní okýnka. Klíčem bylo porazit Prostějov jeho zbraněmi.
Viděl jsme ho pětkrát a všiml jsem si, že tři čtvrtiny branek dali z
brejkových situací. Takže my jsme si dnes počkali. A udeřili jsme
i ze standardek, které domácí také umí. Dobře jsme se připravili a
hrozně důležitý byl první gól. Věděl jsem, že kdo ho dá, tak neprohraje a spíš vyhraje. To se potvrdilo. O postupu se ale zatím nemluví. V zimě si sedneme a uvidíme. Jako trenér ale chci vyhrát každý
zápas, což se nám daří.“

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
13. kolo: Ústí - Konice „A“ 0:1 (0:0)
Novotný. Troubky - 1. HFK „B“ 0:3 (0:2)
Hornich 2, Blažkovský. Dolany - Zlaté
Hory 1:3 (0:1) Vaclavík - Plhák, Biedrava,
Charalambidis. Šternberk - Litovel 1:1 (0:1)
Kymlička - Kučera. Velké Losiny - Kralice
6:2 (1:1) Uvízl 3, Šinogl, Křepský, Smrž Lehký, Kocourek. Určice - Oskava 4:0 (3:0)
Vodák 3, Vaněk. Hněvotín - Želatovice 1:0
(0:0) Zapletal. Kozlovice - Opatovice 2:1
(0:1) Král M., Kaďorek - Janásek.
1.Určice
14 11 3 0 42:15 36
2.Kozlovice
15 9 2 4 30:21 29
3.Oskava
15 9 0 6 35:27 27
4.Konice ‚“A“‘ 14 8 2 4 24:17 26
5.1. HFK ‚“B“‘ 15 7 3 5 33:20 24
6.Šternberk
15 7 3 5 34:27 24
7.Zlaté Hory 14 6 3 5 20:19 21
8.Kralice
15 6 2 7 23:33 20
9.Velké Losiny 15 5 4 6 37:35 19
10.Želatovice 15 5 4 6 28:34 19
11.Litovel
15 4 5 6 20:22 17
12.Ústí
15 4 5 6 20:27 17
13.Hněvotín 14 4 3 7 18:23 15
14.Troubky
14 3 4 7 18:30 13
15.Dolany
15 2 4 9 12:30 10
16.Opatovice 14 2 3 9 15:29 9
I.A sk. „A“ muži:
13. kolo: Mohelnice „B“ - Jindřichov
nehráno, hosté se nedostavili. Konice „B“ Štěpánov 0:1 (0:0) Vrba. Písečná - Jeseník
1:2 (0:0) Sogel Pe. - Schneider, Keltner.
Leština - Šumvald 2:0 (0:0) Jurenka, Trunkát.
Loštice - Štíty 3:3 (1:1) Vinkler, Hejný, Pagáč
- Šlesinger, Lakomý, Teffer. Medlov - Bludov
7:2 (4:0) Kloss 4, Skopal, Novák, Okrouhlý Nimrichtr 2. Troubelice - Mor. Beroun 0:0.
1.Medlov
13 11 2 0 43:11 35
2.Mor. Beroun 13 7 4 2 38:24 25
3.Štíty
13 7 3 3 34:20 24
4.Jeseník
13 7 2 4 34:24 23
5.Leština
13 7 2 4 24:19 23
6.Mohelnice ‚“B“‘ 12 5 4 3 25:23 19
7.Bludov
12 6 1 5 25:24 19
8.Štěpánov
13 5 2 6 27:27 17
9.Troubelice 13 5 1 7 26:25 16
10.Šumvald 13 3 3 7 17:35 12
11.Konice ‚“B“‘ 13 3 2 8 18:29 11
12.Loštice
12 2 4 6 17:25 10
13.Jindřichov 11 2 2 7 19:34 8
14.Písečná
12 1 2 9 12:39 5
I.A sk. „B“ muži:
13. kolo: Hlubočky - Slatinice 3:0 (2:0)
Frýdek, Stloukal, Krajc. Lipník - Klenovice
3:0 (2:0) Simon 3. Bělkovice - Plumlov 1:1
(1:1) Theimer J. - Ševcůj. Kojetín - Nové Sady
1:1 (0:0) Lízal - Melichárek. Náměšť na Hané
- Bělotín 1:3 (1:1) Zajíček - Hanák, Novosad,
Vrána. Bohuňovice - Čechovice 1:2 (1:1)
Veselský - Matula, Hatle. Dub nad Mor. - Haná
Prostějov 2:1 (1:0) Došlík, Hegr - Zbožínek.
1.Kojetín
13 11 1 1 41:13 34
2.Nové Sady 13 10 2 1 46:10 32
3.Čechovice 12 8 1 3 29:12 25
4.Hlubočky
13 7 2 4 26:23 23
5.Lipník
12 6 2 4 28:15 20
6.Dub nad Mor. 12 5 3 4 24:23 18
7.Slatinice
13 5 3 5 17:27 18
8.Klenovice 13 5 2 6 25:23 17
9.Bohuňovice 13 4 3 6 22:29 15
10.Bělkovice 13 4 2 7 19:22 14
11.H. Prostějov 13 2 4 7 12:27 10
12.Bělotín
12 2 4 6 14:35 10
13.Náměšť n. H. 13 3 0 10 16:40 9
14.Plumlov 13 0 5 8 11:31 5
I.B sk. „A“ muži:
13. kolo: Býškovice - Lipová 1:4 (0:2) Bělík Liška2,Růžička,Spáčil.Radslavice-Kostelec
3:3 (0:1) Zich 2,Jemelka - Vařeka, Začal,
Menšík. Mostkovice - Hor. Moštěnice 3:1
(1:0) Dadák, Milar, Kroupa - Fišer. Všechovice
- Tovačov 2:0 (2:0) Přikryl, Derych. Jesenec
- Pivín 1:0 (1:0) Klicpera. Beňov - Hranice
„B“ 1:4 (0:3) Hrabovský - Kuchař 2, Smolár,
Holoubek. Vrchoslavice - Nezamyslice 4:1
(2:0) Holub 2, Lacina, Polášek - Přidal.
1.Beňov
12 10 1 1 43:12 31
2.Hranice ‚“B“‘ 12 7 2 3 29:20 23
3.Vrchoslavice 11 7 1 3 28:17 22
4.Tovačov
11 6 2 3 25:18 20
5.Lipová
11 6 2 3 28:23 20
6.Hor. Moštěnice12 6 2 4 23:22 20
7.Kostelec
12 6 1 5 28:26 19
8.Nezamyslice 12 6 1 5 20:22 19
9.Všechovice 11 5 1 5 23:21 16
10. Jesenec 12 3 4 5 19:24 13
11.Radslavice 12 3 1 8 16:26 10
12. Pivín
12 2 3 7 15:33 9
13. Mostkovice 12 2 2 8 16:29 8
14. Býškovice 12 1 1 10 14:34 4

608 706 148

sport@vecernikpv.cz
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Olomoucký KFS: Poslední podzimní kkolo
olo
STK O KFS na svém
pravidelném zasedání se odehraje AŽ NA JAŘE

dne 1. listopadu 2012
na základě čl.3 bod 9 RS
O KFS rozhodla o změnách v termínové listině,
a dohrávkách nesehraných utkání takto:

soutěž

kolo

původní termín nový termín

KP - muži

17.kolo 18. 11. 2012

17.3.2013, 14.30 hod.

I.A, I.B - muži

15.kolo 18.11.2012

31.3.2013, 15.30 hod.

KP - dorost

15.kolo 18.11.2012

17.3.2013, ÚZD

KS „B“ - dorost 15.kolo 18.11.2012

31.3.2013 ÚZD

Vodák nasázel Oskavě tři branky a Určice pojedenácté vyhrály I.B třída: Derby zvládli favorité, Kostelec ztratil dva body

Evženu Kučerovi se již uzdravil Michal Skopalík a tým je na konci podzimu téměř kompletní
Určice/jim – Další jasné ví- V prvním poločase se Oskava hrát,“ ocenil přes vysokou poráž- ka 17. kola se o víkendu 17. a 18.
4:0
listopadu neuskuteční a úspěšný
tězství mohou po víkendu snažila, byla nebezpečná. Měli ku přístup soupeře Kučera.
TJ Sokol Určice

oslavovat hráči a příznivci
určického A-týmu. Proti Oskavě přežili domácí dvě velké příležitosti hostí a sami
hned třikrát za první poločas dostali míč až do brány.
Čistým hattrickem se o to
zasloužil Petr Vodák, po přestávce ho jedním úspěšným
zakončením napodobil i Radim Vaněk. Souboj prvního
s druhým tak skončil jasným
výsledkem 4:0.
„Jsem spokojen. Odehráli
jsme jedno z lepších utkání.

dvě tutovky, kdy šli sami na
brankáře a nedali. To rozhodlo,“ domníval se šťastný kouč
domácích Evžen Kučera.
Jeho týmu se za první půli povedlo zužitkovat tři šance z pěti a po
pauze si výsledek pohodlně kontroloval. „Druhý poločas jsme na
hřišti byli jen my. Zápas nám vyšel. Oskava měla několik hráčů
nemocných a vyloučených, my
jsme ale také deset kol nehráli
komplet. Musím říct, že oproti
minulému zápasu se neuchýlila
k tvrdým zákrokům a snažila se

Určicím se tak podařilo i počtrnácté
v sezoně neprohrát a tým se může
s bilancí jedenácti výher a tří remíz
připravovat na poslední dvě utkání
podzimu. Další dobrou zprávou
je nečekaně brzký návrat Michala
Skopalíka do sestavy, proti Oskavě
odehrál více než půlhodinu. „Je pro
nás velkým pozitivem, že se vrátil,
začal znovu trénovat a naskočil do
hry. Zraněný tak je už pouze Michal
Ján,“ libuje si vyprazdňování marodky Kučera.
STK v minulém týdnu rozhodla,
že původně plánovaná předehráv-

Prostějovsko/jim – Velice úspěšně dopadlo 13.
kolo pro I.B třídy pro zástupce Prostějovska. V
„A“ skupině si v derby poradil Jesenec s Pivínem
a Vrchoslavice s Nezamyslicemi, tři body berou i Mostkovice a Lipová, blízko vítězství byl i
Kostelec. Ještě v závěru duelu proti Radslavicím
vedl 3:1, nakonec pouze remizoval 3:3. Díky porážce Beňova se navíc Lipová i Vrchoslavice dotáhli blíž prvnímu místu, a navíc mají odložený
zápas k dobru. V „B“ skupině měl blízko k bodům Protivanov, nakonec prohrál těsně 0:1.

trenér kvituje, že dohrávku proti
(3:0)
Konici může sehrát právě v neděli
18. listopadu od 13 hodin. „Na STK
jsme poslali, že to v týdnu hrát neBranky Kralic: Vodák 3, Vaněk
budeme. Buď o víkendu, nebo až
Rozhodčí: Krobot – Straka, Motlíček
příští rok. Klidně v sobotu, nebo
Sestava Určic:
neděli, ale ne v týdnu, protože by to
znehodnotilo celý podzim. Nedali
Nejezchleb – Pospíšil, Vaněk, Peka, Javořík (70. Petržela) – Bobychom dohromady víc než pět šest
kůvka, Holly (55. Skopalík), Matoušek, Hochman – Vodák (75.
hráčů,“ vysvětlil.
Halouzka), Los. Trenér: Evžen Kučera.
SK Jesenec
Duel s Konicí ale významněji
TJ Sokol Pivín
než jiná utkání nevnímá. „Ne1:0 (1:0)
beru to ale jako vrchol sezony. tak vrcholem je každý zápas, ať čeká na Určice v neděli od půl
Je to derby, ale vrchol sezony hrajete s prvním, nebo posled- druhé domácí utkání se Zlatými Branka: Klicpera. Rozhodčí:
ne. Když chcete soutěž vyhrát, ním,“ podotkl. Ještě před tím Horami.
L. Doležel – Janků, T. Doležel.
ČK: R. Švéda (P). Sestava Jesence: Kýr – Václavek, Takáč,
Tyl (60. Konečný), Horák – Burian, Klicpera, D. Čížek, Burget
(80. Z. Tichý) – P. Tichý ml. (75.
Zajíček), J. Tichý. Trenér: Josef
Takáč. Sestava Pivína: Dostál –
jsme jich víc, ale neproměnili zejména po standardních situa- Určice, ale prohrávala 0:3,“ R. Švéda, Nakládal, Novák, Nejsme je. Jednu chytl gólman a cích. Jednu střelu vytáhl na tyč připomněl Jedlička fakt, že pro svadbík – Bartoník, V. Švéda (57.
jinak jsme to řešili špatně a neza- Peter Kmecik, po dalším rohu bodový zisk nebývá vždy pod- Prášil), Fialka, Šišma – Tydlačka,
Sedlák. Trenér: Pavel Zbožínek.
končili,“ těšil se z výhry, ale nejá- skončil míč na zadní tyči. Na statné, jak vypadá hra.
sal nad produktivitou Jedlička.
exportu bodů na západ to pra- Do konce podzimu již čekají
Hodnocení trenéra Jesence
Těšil jej i fakt, že do sestavy se nic nezměnilo a výsledek 1:0 na Konici pouze domácí utkáJosefa Takáče:
mu vrátili zranění obránci Otakar pro Konici vydržel až do kon- ní a v obou případech regionálCetkovský s Martinem Růžič- ce. „Nevím, zda jsme domácí ní derby. Nejprve v neděli 11. „Soupeř byl od první minuty až
kou, díky čemuž se mohl Jan přehrávali, ale vyhráli jsme listopadu od půl druhé proti po prokopnutí dveří u šatny velSměták posunout zpět na křídlo. tam. Dali jsme jeden náhod- Kralicím, o týden později 18. mi nervózní. Moc velký dojem
Bahnité hřiště zcela nebránilo ný gól a oni vůbec nic. Třeba listopadu od 13 hodin proti na mě neudělal. Oba poločasy
jsme hráli převážně my, je to
hře po zemi, domácí ale hrozili Oskava v první půli přehrávala Určicím.
ovšem stále stejná písnička. Kdyby se hrálo na šance, tak jsme na
prvním místě. V šestnácté minutě
jsme zásluhou Martina Klicpery
dali branku a v prvním poločase jsme k tomu ještě přidali tři
břevna a jednu tyčku. Soupeř se
domácí porážku 0:2. „Doma
dostal do gólové šance jen po rojsme body ztratili, tak si pro ně
hovém kopu, ale čistý gól Tomáš
pojedeme do Konice. Poslední(1:1)
Kýr zázračně vytáhl na roh. Ve
mu zápasu musíme přizpůsobit
druhém poločase jsme zahodili
přípravu a porvat se o poslední
dvě gólovky, pak jsme přestaBranky Kralic: Lehký, Kocourek
tři podzimní body, abychom odli hrát a hosté krásnou střelou z
Rozhodčí: P. Dorušák – Horák, Polanský
skočili spodku tabulky,“ přeje
dvaceti metrů trefili břevno. To
si trenér aktuálně osmého celku
Sestava Kralic:
bylo z jejich strany vše. Jsem rád,
krajského přeboru.
Urbánek – Vitásek, Martinka, Kocourek, Chvojka (46. Jano) –
že před třemi koly jsem MichaPrávě derby, jež se loni shodou
Petrásek – Valtr, Dočkal, Vybíhal (83. Trnavský), Cibulka (73.
la Takáče stáhl na posledního, i
okolností hrálo taktéž na konci
Petržela) – Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
díky tomu máme tři nuly za sepodzimu a skončilo překvabou a sedm bodů. A po zranění
pivým výsledkem 0:6, uzavře
kralické putování podzimní části soutěže. „Rozhodnutí STK odehrát to a jsou daleko lepší te- ledne po práci. Je to rozumnější
odložit 17. kolo až na příští rok rény. A díky časovému posunu se řešení,“ ocenil krok krajského
vítáme. Na jaře je víc možností to může odehrát i ve středu odpo- svazu Gottwald.
Olomouc/rhe - Projekt „Kopeme za fotbal“ přináší vedle exkluzivních fotbalových zážitků
také věcné ceny. Aktuálně se o
tom přesvědčily čtyři celky. Každý tým byl odměněn pěti sudy
Gambrinus 11° Excelent. Výhru
šedesát metrů a jsou strašně silné tomu asi remíza. Byl to jeden z Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „B“ Petra Merty:
při standardkách. Soupeř podle našich nejlepších výkonů. Holky
mě patří do druhé ligy. Třeba v musím pochválit, až do poslední „Je to krutý výsledek, vůbec
osmadvacáté minutě nám hlavou minuty jsme hráli na maximum. neodpovídá. Podali jsme snaživý a bojovný výkon a vytvořili
dala gól 185 centimetrů vysoká a
FC Boskovice
jsme si dvě stoprocentní šance.
80 kilo vážící holka. Těžko bráFC Kostelec na Hané „B“
Boskovice měly územní přenitelná. Třetí branku jsme dostala
5:0 (2:0)
vahu, ale drželi jsme se. Rozpo chybičce v komunikaci mezi
stoperkou a gólmankou. První Sestava Kostelce „B“: Jarošo- hodla to čtrnáctiletá Lucie Fepoločas jsme byli malinko horší, vá – Václavková, Zapletalová, T. rugová. Obrovský talent, dala
ale ve druhé půli se to rapidně Kozlovská, Drápalová – Hrazdi- nám všech pět gólů. Už teď je
změnilo. Převzali jsme iniciativu, lová, Hájková, Adamová, Urba- na úrovni naší Tomešové. Mají
dokázali jsme souboje vyhrávat. nová – E. Píchalová, Paličková. šikovné hráčky, ale nepřehrály
Marťa Pitáková nastřelila tyčku, Střídaly: Zdráhalová, Pavlíčková, nás. Kdyby Lucka Ferugová nešanci měly i Lucka Tomešová a V. Kozlovská, Lobodassová. Tre- nastoupila, považoval bych to za
Kristýna Vykopalová. Slušela by néři: Petr Merta a Mojmír Drápal. remízový zápas.“

TJ Jiskra Oskava

Konice i s pomocí tyčí vyhrála v Ústí
0:1

TJ Sokol Ústí
Sokol Konice

(0:0)

Branka: Novotný
Rozhodčí: Křepský – Slota, Částečka

Sestava Konice:
Kmecik – Cetkovský, Rus, Řehák, Růžička (75. Malínek) –
Schön, Kořenovský (65. Schwarz), Klobáska, Bednář, Směták
– Novotný. Trenér: Roman Jedlička.

Ústí, Konice/jim – I trocha
štěstí se v neděli dopoledne
usmála na fotbalisty Konice.
Tým Romana Jedličky odjel
do Ústí po dlouhé době v kompletní sestavě a protože domácí
hráči dvakrát orazítkovali tyč
a hosté se zásluhou Adama
Novotného dočkali branky, tři
body náleží hostům.
„Byly to nervy až do konce. Na
šance jsme asi byli lepší, měli

Kralice zkolabovaly a „set“ ve Velkých Losinách prohrály 2:6
Velké Losiny, Kralice na Hané/
jim – Ještě pětadvacet minut
před koncem vedli kraličtí
fotbalisté na hřišti Velkých Losin 2:1. Pak ale přišla hrůzná
čtvrthodina, během níž pětkrát inkasovali a přišli nejen o
výhru, ale vysokou porážkou o
veškeré body.
Domácí překvapili o týden dříve výhrou 5:2 s Oskavou a proti
Kralicím ukázali, že to nebyla
náhoda. Hosté se sice díky gólům Jaroslava Lehkého a Kocourkovu přesnému umístění
Vitáskovy standardky ujali vedení 1:0 a 2:1, tím ale představení

z jejich strany skončilo a aplaus
sklidili hráči Losin.
„Je to nepochopitelné a nedokážu si to vysvětlit. Do šedesáté minuty máme zápas pod kontrolou,
hrajeme dobře zezadu dopředu,
vládneme ve středu hřiště a najednou jsme všude byli pozdě,
nestíhali jsme. Obratem se vše
změnilo o sto osmdesát stupňů.
Kolektivní selhání,“ nemohl
uvěřit realitě kralický trenér Petr
Gottwald.
Do šedesáté minuty a vstřelení
vedoucí branky na 2:1 měl pro
své hráče jen slova chvály, pak se
nestačil divit. „Nátlakovou hrou

a dobrým postavením uprostřed
zálohy jsme si získali vedení,
pak se ale naše hra vytratila. Jako
mávnutím kouzelného proutku
mančaft přestal hrát. Za stavu 3:2
jsme ještě doufal, že to byla momentální indispozice a znovu se
nastartujeme. Bohužel jsme ale
pokračovali v nedůrazu, nepřesnostech a byli jsme rádi, že už byl
konec zápasu,“ připadal si jak ve
zlém snu.
Nyní čeká na Kralické mnohem kratší cesta – do Konice za
tamějším Sokolem. A v předehrávce 16. kola chtějí hosté vrátit
aktuálně čtvrtému týmu tabulky

TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FC Kralice na Hané

6:2

„Áčko“ zakončilo podzim porážkou v Brumově, „béčko“ se rozloučí o víkendu

I.B sk. „B“ muži:
13. kolo: Černovír - Maletín 1:3 (1:0), Brodek u Př.
- Velký Týnec 3:1 (1:1), Doloplazy - Velká Bystřice
2:0 (1:0), Slavonín - Lutín 7:0 (2:0), Kožušany Protivanov 1:0 (1:0), Drahlov - Červenka 0:6 (0:1),
Chválkovice - Haňovice 6:0 (1:0)
1.Maletín
13 8 3 2 38:23 27
2.Chválkovice 12 6 6 0 35:11 24
3.Červenka
13 7 3 3 38:23 24
4.Slavonín
13 6 5 2 35:20 23
5.Kožušany
13 7 0 6 19:29 21
6.Velký Týnec 13 6 2 5 21:21 20
7.Doloplazy
13 5 4 4 29:30 19
8.Černovír
13 4 5 4 24:22 17
9.Brodek u Př.
12 4 2 6 23:26 14
10.Velká Bystřice 13 4 2 7 19:24 14
11.Haňovice
13 4 1 8 22:29 13
12.Lutín
12 3 3 6 13:26 12
13.Protivanov
12 3 2 7 21:24 11
14.Drahlov
13 2 2 9 21:50 8

postup zatím nepomýšlíme a
soustředíme se na stabilizaci kolektivu a zlepšování herního projevu. Herně to nevypadá vůbec
zle. Svůj účel to splnilo a budu v
tom pokračovat i dál,“ ohlédl se
velmi stručně za úvodními deseti
divizními zápasy Merta.

FC Elseremo Brumov
FC Kostelec na Hané „A“
3:1 (3:0)
Branka Kostelce: 85. Tomešová
Rozhodčí: Kneisl
Sestava Kostelce: Mikešová
– Pitáková (83. V. Kozlovská),

Zapletalová, Sekaninová, Urbanová – Vykopalová (66. Hrazdilová), Hájková, Knápková,
Adamová (83. Drápalová) – Tomešová, Jarošová (83. T. Kozlovská). Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „A“ Petra Merty:
„Již v šesté minutě jsme prohrávali, nebylo to ale tím, že
bychom něco zaspali. Proti tak
důraznému soupeři jsme ještě nehráli. Mají strašně urostlé holky,
které dokáží kopnout na padesát

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Krajský přebor starší dorost

Krajský přebor mladší dorost

13. kolo: Čechovice - Černovír odloženo,
dohoda na 18.11.. 1.FC Vikt. Přerov Mohelnice 3:0 (0:0), Velký Týnec - Nemilany
0:2 (0:0), Konice - Šternberk 3:0 (2:0)

13. kolo: Čechovice - Černovír odloženo,
dohoda na 18.11.. 1.FC Vikt. Přerov - Mohelnice 1:2 (1:2), Velký Týnec - Nemilany
2:3 (0:2)

1.Mohelnice
13 10
2.Nemilany
13 8
3.1.FC Vikt. Přerov 13 7
4.Konice
13 7
5.Šternberk
13 6
6.Velký Týnec 13 3
7.Čechovice
12 3
8.Černovír
12 2

1.Čechovice
10
2.Mohelnice
10
3.1.FC Vikt. Přerov 10
4.Černovír
10
5.Velký Týnec
11
6.Nemilany
10
7.Konice
11

0
1
1
1
1
3
1
2

3
4
5
5
6
7
8
8

43:19
38:16
32:22
26:30
32:28
28:49
25:41
19:38

30
25
22
22
19
12
10
8

8
8
6
4
3
2
0

2
1
4
1
1
0
1

0
1
0
5
7
8
10

36:10
56:7
31:11
18:23
18:29
10:49
9:49

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

26
25
22
13
10
6
1

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Haná Nezamyslice
4:1 (2:0)
Branky: Holub 2, Lacina, Polášek
– T. Přidal. Rozhodčí: Zavřel – Koláček, Knop. Sestava Vrchoslavic:
Jozek – Hradil, Zdražil, Zatloukal,
Spiller – Horák ml., Polášek, Lacina, M. Fousek (65. Novák) – P.
Horák st., Holub (85. Coufalík).
Trenér: Roman Šmíd. Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Horák
(46. Moravec), V. Fialka, Letocha

13. kolo: Lipník - Opatovice 1:1 (0:1), Hor.
Moštěnice - Brodek u Př. 4:0 (2:0), Určice - Nové
Sady 4:0 (0:0), Hlubočky - Mor. Beroun 4:3 (1:2),
Náměšť na Hané - Kostelec 2:9 (0:5), Litovel Tovačov 7:1 (6:0), Doloplazy - Želatovice 3:0 (3:0)
v 60. min. ukončeno pro malý počet hráčů hostů.
1. Litovel
13 10 0 3 71:34 30
2. Opatovice
13 9 3 1 55:24 30
3. Doloplazy
13 8 4 1 59:25 28
4. Nové Sady 13 7 2 4 42:28 23
5. Lipník
12 7 2 3 27:18 23
6. Hlubočky
13 7 1 5 38:36 22
7. Hor. Moštěnice 13 7 1 5 34:35 22
8. Kostelec
12 6 3 3 52:31 21
9. Želatovice
13 5 1 7 46:45 16
10. Tovačov
13 4 0 9 23:52 12
11. Mor. Beroun 13 3 1 9 33:58 10
12. Brodek u Př. 12 2 2 8 26:53 8
13. Náměšť n. H. 13 1 4 8 31:64 7
14. Určice
12 1 0 11 12:46 3

Moravskoslezská liga dorostu U-19

13. kolo: HFK Třebíč - HFK Olomouc 1:1 (0:1), MFK
Karviná - Fotbal Třinec 5:0 (2:0), Vítkovice 1919 Kroměříž 3:1 (1:0), Frýdek-Místek - 1.SC Znojmo
odloženo, Vyškov - 1.SK Prostějov 1:2 (1:0), Sigma
Olomouc - MSK Břeclav 12:0, FC Hlučín - Hodonín 2:4
1. MFK OKD Karviná13 12 0 1 42:13 36
2. SK Sigma Olomouc13 10 2 1 54:9 32
3. MFK Frýdek-Místek12 10 0 2 28:13 30
4. SK Líšeň
13 7 0 6 24:23 21
5. RSM Hodonín 13 6 3 4 21:20 21
6. 1.SC Znojmo 12 5 4 3 23:23 19
7. SK Kroměříž 13 6 1 6 21:23 19
8. MFK Vyškov 14 4 4 6 19:22 16
9. FC Vítkovice 1919 13 4 3 6 12:20 15
10. 1.SK Prostějov 13 4 1 8 21:31 13
11. 1.HFK Olomouc 13 3 4 6 14:28 13
12. FC Hlučín
13 2 5 6 20:28 11
13. FK Fotbal Třinec 13 2 4 7 10:20 10
14. HFK Třebíč
12 1 5 6 16:27 8
15. MSK Břeclav 12 0 4 8 10:35 4

Moravskoslezská liga dorostu U-17
13. kolo: FC Hlučín - Sigma Olomouc 0:3 (0:1),
1.SC Znojmo - 1.SK Prostějov 3:2 (1:0), Hodonín Vyškov 2:0 (0:0), Fastav Zlín - MFK Karviná 4:1 (1:1),
Zbrojovka Brno - Fotbal Třinec 3:1 (1:1), SFC Opava
- Vysočina Jihlava 2:1 (0:1), Baník Ostrava - MSK
Břeclav 15:0 (6:0), HFK Olomouc - 1.FC Slovácko
0:3 (0:1), Kroměříž - Frýdek-Místek 2:2 (0:1)
1. FC Ostrava
16 13 1 2 83:16 40
2. SK Olomouc 16 13 0 3 53:11 39
3. 1.FC Slovácko 16 12 2 2 88:13 38
4. FC Jihlava
17 12 1 4 49:19 37
5. FC Brno
17 11 3 3 51:21 36
6. FC Fastav Zlín 16 10 2 4 65:26 32
7. MFK Karviná 16 10 2 4 40:26 32
8. FC Opava
16 8 3 5 38:32 27
9. 1.SC Znojmo 16 8 2 6 47:52 26
10. RSM Hodonín 16 5 4 7 24:39 19
11. SK Kroměříž 16 5 4 7 24:49 19
12. 1.HFK Olomouc 16 4 4 8 21:53 16

13. MFK Frýdek-Místek16 4
14. FC Hlučín
16 4
15. FK Fotbal Třinec 16 2
16. MSK Břeclav 16 2
17. 1.SK Prostějov 16 2
18. MFK Vyškov 16 1

2
2
2
2
1
1

10
10
12
12
13
14

24:43
19:44
16:52
17:69
16:70
9:49

za celou sezónu 2011-2012 si na
olomouckém stadionu převzali
zástupci Sokolu Štarnov, Sokolu
Čechovice „B“, FC Výšovice a
Sokolu Újezd u Uničova.
Netradiční večer si náležitě
užili. Radost ovšem neměli

14
14
8
8
7
4

Okresní přebor
mladších žáků
13.kolo: Přemyslovice - Čechovice - nehlášeno,
Haná Prostějov - Kralice 13:0, Olšany - Plumlov 6:2,
Nezamyslice - Pivín 3:1, Bedihošť - Brodek u PV nehlášeno, Klenovice - Otaslavice 9:0.
1. Čechovice
12 11 0 1 80:14 33
2. 1.SK Prostějov 13 10 2 1 94:25 32
3. Olšany
12 10 1 1 81:26 31
4. Nezamyslice 13 7 3 3 65:59 24
5. Haná Prostějov 12 7 2 3 54:33 23
6. Pivín
12 7 1 4 51:34 22
7. Přemyslovice 11 6 2 3 50:35 20

vic: Lukáš – P. Zapletal (46. Karafiát, 70. Stodola), Kroupa, Milar,
V. Vojtíšek – Šlambor, O. Zapletal,
Chmelař (75. Kapounek) – M. Vojtíšek, Hanák – Dadák. Trenér: Jiří
Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Výrazně nás nakopl výsledek v
Hranicích. Nezažil jsem takové
nasazení, fotbalovost. Výsledek
byl zasloužený a nikdo nám nevěřil. Potřebovali jsme proti dobrému
soupeři odehrát kvalitní fotbal, a
to nás nakoplo. Proti Moštěnicím
jsme v tom pokračovali. Kluci to
odbojovali, prostřídali jsme nachlazené, nebo lehce zraněné a na
hře se to moc neprojevilo. Obdrželi zbytečnou branku, ale herní
projev byl dobrý. A skórovali jsme
po pěkných akcích téměř na jeden
dotek. Vrátil se nám Venca Dadák,
je velice platný hráč. Zranil se však
Pavel Musil a dlouhodobě zraněný
je Pospíšil. Navíc řádí chřipky a
nachlazení. Do Jesence však pojedeme s cílem bodovat.“

FK Býškovice/Horní Újezd
SK Lipová
1:3 (0:2)
Branky Lipové: Liška 2, Růžička, Spáčil. Rozhodčí: Hodaň –
Svačina, OFS. Sestava Lipové:
Jelínek – Žilka, Ohlídal, Spáčil,
Barák – Koudelka, Macourek, Růžička, Šmíd (60. Barták) – Přikryl,
Liška. Trenér: Jaroslav Ullmann.

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Bylo jednoznačné utkání. Od začátku jsme hráli aktivně, soupeře
jsme přehrávali, vytvářeli jsme si
šance, které jsme proměňovali.
Začátkem druhého poločasu jsme
zvýšili na 3:0 a bylo po zápase.
Soupeř rezignoval a otázkou bylo,
jak se to dohraje. Domácí byli
odevzdaní a projevila se kvalita
TJ Sokol Mostkovice
na naší straně. Nehrálo se vyloTJ Sokol Horní Moštěnice
ženě na půlce Býškovic, ale celý
3:1 (1:0)
zápas jsme kontrolovali. Gól jsme
Branky Mostkovic: Dadák, Krou- dostali až v závěru, kdy jsme hráli
pa, Milar. Rozhodčí: Langhammer bago. Kvůli práci nemohl chytat
– Šebesta, Petrů. Sestava Mostko- Jirka Abrahám, ale Jara Jelínek je

Kluby převzaly sudy piva od Sigmy

Kostelečanky narazily na špičkové soupeře a nebodovaly

Kostelec na Hané/jim – Druhé
Boskovice a druhý Brumov.
Tak znělo víkendové zadání
pro fotbalistky Kostelce na
Hané. Na oba soupeře hostující
hráčky po boji nestačily, kouč
Petr Merta ale z porážek nedělal velkou vědu a ocenil pozitivní aspekty. Pro A-tým šlo
současně o poslední podzimní
duel v divizi, B-tým čeká derniéra v sobotu od dvou doma
proti Ráječku.
„Věděli jsme, že lídrem budou
Nové Sady. Jsou vynikající a
soutěží kráčí bez prohry. Na

se navíc zapojil Pepa Konečný.
To je záložník, kterého potřebujeme.“
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„Nechtěli jsme v Jesenci prohrát.
První půle byla plná osobních kontaktů se spoustou šancí na obou
stranách a rozhodčí měl problémy
udržet hráče v klidu. Naše šance
bravurně zlikvidoval domácí brankář a domácí měli smůlu, když asi
třikrát trefili břevno. Do druhé půle
jsme nastoupili s cílem otočit výsledek, ale rozhodčí nám po druhé
žluté vyloučil obránce a museli
jsme hru otevřít. Šance se střídal na
obou stranách, ale bohužel jsme neuspěli. Jen Šišma trefil spojnici tyče
a břevna. Domácí měli asi vyloženější šance, ale i my jsme byli nebezpeční. Výsledek nás posouvá k
samotnému dnu a byli bychom rádi,
kdyby podzim již skončil a kluci
mohli doléčit zranění. Budeme muset na jaro posílit. Výkonnostně na
to mužstvo asi nemá. O rozbitých
dveřích nic nevím, kluci říkali, že
už to bylo.“

(85. Lakomý) – Přikryl, T. Přidal, J.
Přidal, R. Fialka (46. Kratochvíl) –
Musil, Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Utkání s Nezamyslicemi jsou derby a nerozhoduje při nich postavení
v tabulce. Vždy se na nás dokáží
nahecovat a je to o tom, kdo promění šance. Třeba loni to skončilo
4:3 pro ně. První poločas jsme měli
kombinační hrou a trpělivostí převahu, vytvořili jsme si spoustu šancí. Soupeř nás ohrozil jen jednou,
dvakrát z brejků, jinak šance neměl.
Dali jsme dvě branky, ale měli jsme
vstřelit ještě další. Soupeř se po nastřeleném balonu do vápna dostal
ke snížení, pak následovala dvacetiminutovka, kdy to bylo nahoru
dolů a lámalo se to. Jozek neudržel
balon a oni nastřelili před prázdnou
bránou břevno. Kdyby srovnali,
bylo by to zajímavé a možná by se
to zlomilo. My jsme ale rozhodli.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Výsledek je pro Nezamyslice
krutý. Myslím si, že by tomu slušela remíza. Na druhou stranu jsme
opět vstoupili vlažně do prvního
poločasu, nechali jsme soupeře hrát,
kluci vůbec neplnili pokyny. Měli
jsme šanci, ale následnou chybou
v obraně se soupeř dostal do brejku
a do poločasu upravil na 2:0. Bylo
to úplně stejné jako s Beňovem.
Zkrátka nemáme mužstvo, které by
dokázalo svůj fotbal hrát celý zápas.
Na slabší soupeře to stačí, na lepší
bohužel ne. Zcela určitě nám pak
chyběl nachlazený Návrat. O poločase jsme situaci probrali, začali
jsme hrát, Vrchoslavice jsme přetlačili, snížili jsme. Pak byl Kamil Oulehla sám před bránou, gólmanovi
propadl míč, ale Kamil to uspěchal
a trefil břevno. Holub se dostal do
hry až po našem vystřídání a za pět
minut nám dal dva góly.“

pouze ze sudů, ale i z nečekaného setkání. Předávání
sudů se totiž konalo za účasti
hráčů SK Sigma Olomouc.
Osobně pak výhercům potřásl pravicí útočník Michal
Ordoš.

8. Kralice
12 4 0 8 24:54 12
9. Otaslavice
12 4 0 8 24:66 12
10. Klenovice
13 3 2 8 46:61 11
11. Brodek u PV 12 3 1 8 17:42 10
12. Plumlov
11 2 1 8 18:36 7
13. Bedihošť
10 1 1 8 28:73 4
14. Brodek u Konice 13 1 0 12 10:84 3
Kanonýři: 28 - Soldán Radek (Nezamyslice), 25 Ježek Jan (Pivín), 17 - Čureja Dominik (Přemyslovice),

„Je to zajímavý projekt a
jsem rád, že jsem výhru
mohl předávat, i když
nejsem pivař,“ přiznal se
momentálně jeden z nejlepších střelců Gambrinus
ligy. „Kluci si sudy určitě
užijí,“ dodal s úsměvem.
„Děkuji Gambrinusu a
věřím, že v Čechovicích s
těmi pěti sudy piva správně naložíme,“ popsal s
radostí dojmy všech oceněných Jiří Nakládal ze
Sokola Čechovice „B“.
Přítomní zástupci aktivních
a úspěšných týmů se shodli,
že si nadílku 500 piv vychutnají při domácích utkáních
a pozvou i své fanoušky...

zkušený gólman a poradil si s tím
bez problému. Zneškodnil dvě tři
střely, jinak jsme domácí do ničeho nepustili.“

TJ Sokol Radslavice
FC Kostelec na Hané
3:3 (0:1)
Branky Kostelce na Hané: Vařeka, Začal, T. Menšík. Rozhodčí:
Majer – Milar, Krutovský. Sestava
Kostelce na Hané: Drčka – Synek, Začal, Gréza, Baláš – Vařeka,
T. Menšík, Grepl, Vyhlídal (75.
Mori) – Walter, Hon (46. Maška).
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Hoši mě neskutečně naštvali.
Ztratili jsme vyhraný zápas. Po
první půlce vedli 1:0, pak nás domácí začali přehrávat, ale z brejku
jsme zvýšili na 2:0 a 3:1. Ještě dvě
minuty před koncem jsme vedli
3:1, ale remizovali jsme 3:3. Toto
utkání budu hodně dlouho překousávat. Před zápasem bych bod
celkem bral, ale po průběhu je to
pro nás ztráta. Asi si hoši mysleli, že se nemůže nic stát a přišly
chyby. Byli jsme nedůslední při
rohu i po trestném kopu. Domácí
nás předčili v důrazu a z dorážek
dali dvě branky. Jedeme do Beňova, odkud se body nevozí. Pokud
budeme tak nedůslední jako v
posledních pěti minutách, mám
obavu, abychom nedostali deset
gólů.“

Kožušany
TJ Sokol Protivanov
1:0 (1:0)
Rozhodčí: Menšík – Kadaník,
Kulička. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – M. Bílek, Dvořák, T.
Pospíšil (70. L. Bílek), J. Vybíhal
– M. Sedlák, F. Pospíšil, Šindelka,
Nejedlý – Kropáč, R. Sedlák (46.
D. Sedlák). Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra
Protivanova Libora Bílka:
„Soupeř měl v prvních deseti
minutách herní převahu. Využil užšího hřiště, nakopával
balony, měl důrazné útočníky.

NAŘÍZENÍ STK O KFS

NESEHRANÁ UTKÁNÍ Z VÍKENDU
27.10. - 28.10.2012
KP muži:
Opatovice - Hněvotín 18. 11., 10.00
Konice “A” - Určice 18. 11., 13.00
Zlaté Hory - Troubky 17. 11., 13.00
I.A sk. “A” muži:
Jindřichov - Písečná 17. 11.,13.00
Bludov - Loštice
17. 11., 13.00
I.A sk. “B” muži:
Čechovice - Dub n. M. 18. 11., 13.00
Bělotín - Lipník
18. 11., 13.00
I.B sk. “A” muži:
Tovačov - Vrchoslavice 18. 11., 13.00
Lipová - Všechovice 18. 11., 13.00
I.B sk. “B” muži:
Lutín - Brodek u Př. 18. 11., 13.00
Protivanov - Chválkovice 18. 11., 13.00
I.B sk. “C” muži:
Ruda nad Mor. - Hrabišín 17. 11., 13.00
Žulová - Sudkov
17. 11., 13.00
Rapotín - SK Řetězárna 17. 11., 13.00
Lesnice - Vikýřovice 18. 11.,13.00
KS sk. “A” starší dorost:
Javorník - SK Řetězárna17. 11., 10.00
Velké Losiny - Zlaté Hory 3.11., 13.30
Bludov – Vikýřovice 11.11., 10.00
KS sk. “B” starší dorost:
Kostelec - Lipník
18. 11., 11.00
Brodek u Př. - Určice 18. 11., 13.00
KP - žáci:
Velké Losiny - Šternberk
4.11., 9.30 - 11.15
Konice - Jeseník 4.11.,9.00 - 10.45
KS – žáci :
Nemilany - Nové Sady
11.11., 12.00 - 10.00

více o změnách
najdete na
www.vecernikpv.cz
Nevytvořili si ale žádnou šanci. Ve dvacáté minutě po krásné kombinaci Kropáč nedal do
prázdné brány, domácí naopak
v devětatřicáté minutě dotlačili balon po několikerém centru
do naší sítě. Ve druhém poločasu to již i díky terénu bylo
horší. Víc se nakopávalo, bylo
to bojovnější. Šancí už nebylo
ani na jedné straně a odehrávalo se to ve středu, nebo u
krajů.“

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 10.11.,
14.00, rozhodčí Ondráš – Ogrodník, Gloser).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
16. kolo: Konice – Kralice (sobota 10.11., 13.30,
Částečka – Štětka, Boháč), Určice – Zlaté Hory
(neděle 11.11., 13.30, Knoll – Slabý, Kašpar).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
14. kolo: Loštice – Konice „B“ (neděle 11.11., 13.30,
Juřátek – Samek, Šťastný).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
14. kolo: Haná Prostějov – Čechovice (sobota
10.11., 13.30, Machala – Vyroubal, Kučera), Náměšť na Hané – Klenovice na Hané (neděle 11.11.,
13.30, Zavřel – K. Pospíšil, Kubec), Hlubočky –
Plumlov (sobota 10.11., 13.30, Koláček – Zavřel,
Grečmal).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 11. listopadu, 13.30: Jesenec –
Mostkovice (hřiště Dzbel, Vachutka – Přikryl, Fojtek), Beňov – Kostelec na Hané (Svačina – Hodaň,
Silný), Radslavice – Pivín (Menšík – Sigmund, Baďura), Všechovice – Nezamyslice (Kulička – Kouřílek, Navrátil), Vrchoslavice – Hranice „B“ (sobota
10.11., 13.30, Dokoupil – Krutovský, Majer), Horní
Moštěnice – Lipová (sobota 10.11., 13.30, Petr – Tomeček, Dömisch).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
14. kolo: Velká Bystřice – Protivanov (neděle 11.11.,
13.30, Lasovský – I. Antoníček, Jelínek).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín U18 (neděle
11.11., 10.15, Zika – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
14. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc (sobota
10.11., 10.15, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
14. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc (sobota
10.11., 12.30, Ol KFS – Podaný, Ol KFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
14. kolo: Černovír – Konice (sobota 10.11., 10.00,
Vojáček), Mohelnice – Čechovice (sobota 10.11.,
9.00, Motlíček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
14. kolo: Černovír – Konice (sobota 10.11., 12.15,
Vojáček), Mohelnice – Čechovice (sobota 10.11.,
11.15, Motlíček).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
14 kolo: Určice – Moravský Beroun (sobota 10.11.,
11.15, Kopecký), Litovel – Kostelec na Hané (sobota
10.11., 11.15, P. Dorušák).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
16. kolo, neděle 11. listopadu, 13.30: Čechovice
„B“ – Otaslavice (sobota 10.11., 13.30), Držovice
– Vrahovice (sobota 10.11., 13.30), Olšany – Otinoves (sobota 10.11., 13.30), Kralice „B“ – Hvozd,
Výšovice – Haná Prostějov „B“, 1.SK Prostějov „B“
– Přemyslovice (hřiště v Olympijské ulici), Určice
„B“ – Brodek u Prostějova (sobota 10.11., 13.30),
Zdětín – Smržice.
III. TŘÍDA:
16. kolo, neděle 11. listopadu, 13.30: Dobromilice – Horní Štěpánov, Ptení – Mostkovice „B“,
Ivaň – Kostelec na Hané „B“ (sobota 10.11., 13.30),
Bedihošť – Pivín „B“ (neděle 11.11., 10.00), Vícov
– Brodek u Konice, Zdětín „B“ – Nezamyslice „B“
(sobota 10.11., 13.30), Němčice nad Hanou – Vrahovice „B“, Pavlovice – Tištín.
IV. TŘÍDA:
16. kolo, neděle 11. listopadu, 13.30: Protivanov
„B“ volno, Malé Hradisko – Plumlov „B“ Biskupice
– Otaslavice „B“, Tvorovice – Skalka (sobota 10.11.,
13.30), Hrubčice – Přemyslovice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Želeč, Čechy pod Kosířem – Jesenec
„B“ (sobota 10.11., 13.30), Doloplazy – Kladky.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
14. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Ráječko (sobota
10.11., 14.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Přebor OFS Prostějov II.třída
9.kolo: Kralice B-Vyšovice 7:2 (5:2)
13.kolo: Hvozd - Čechovice “B” 3:0 (2:0),
Poles 2, Muzikant, Otinoves-Přemyslovice
“A” 1:4 (0:2), Zapletal - Kovář 3, Slaviček,
Olšany-Vrahovice 0:3 (0:2), branky: -,
Dvořák, Studený, Kralice B-Brodek u PV
– 0:3(0:2), 1.SK Prostějov B-Smržice 0:0
(0:0), Držovice - Haná Prostějov B 3:1
(1:0), Hausknecht, Rolný, Šatný - Lošťák,
Určice B-Otaslavice 1:5 (0:2), Mlčoch - 3,
Drmola, Koudela, Zdětín-Vyšovice 1:1 (1:0),
Hlavinka
1. 1.SK PV B 15 12 2 1 52:13 38
2. Hvozd
15 10 1 4 47:30 31
3. Smržice
15 8 4 3 34:18 28
4. Čechovice “B” 14 8 2 4 27:16 26
5. Otaslavice 15 7 5 3 36:29 26
6. Určice B
15 8 0 7 28:39 24
7. Vrahovice 14 7 2 5 32:22 23
8. Zdětín
14 6 3 5 29:32 21
9. Olšany
14 6 2 6 26:31 20
10. Brodek u PV 13 5 4 4 34:28 19
11. Přemyslovice “A” 15 4 4 7 29:33 16
12. Otinoves
14 4 3 7 31:34 15
13. Držovice
15 3 3 9 25:44 12
14. Kralice B
14 3 2 9 21:34 11
15. Haná PV B 15 2 3 10 19:39 9
16. Vyšovice
15 1 4 10 16:44 7
Kanonýři: 17 - Zapletal Petr (Otinoves), 11
- Poles Zbyněk (Hvozd), 10 - Halouzka Petr
(Určice B), Kaláb Michal (Otaslavice)
III. třída
13.kolo: Kostelec B-Dobromilice 4:4 (2:0),
Mostkovice B-Pivín B 1:2 (1:0), PteníVrahovice B 2:0, Ivaň-Brodek u Konice 0:8,
Bedihošť-Nezamyslice B 7:4, NěmčiceTištín 4:0, Vícov-Horní Štěpánov 3:4, Zdětín
B-Pavlovice 0:0.
1. Němčice
14 11 0 3 52:12 33
2. Bedihošť
15 10 1 4 42:25 31
3. Dobromilice 15 9 4 2 41:24 31
4. Nezamyslice B 15 9 2 4 45:24 29
5. Pavlovice 15 8 5 2 27:14 29
6. H. Štěpánov 14 9 1 4 38:19 28
7. Tištín
15 7 3 5 39:24 24
8. Ptení
14 6 4 4 30:25 22
9. Vrahovice B 15 5 3 7 33:42 18
10. Zdětín B
15 5 2 8 24:22 17
11. Brodek u K. 14 4 3 7 32:38 15
12. Vícov
15 4 3 8 20:32 15
13. Mostkovice B 15 4 2 9 24:36 14
14. Pivín B
14 4 2 8 26:51 14
15. Kostelec B 14 3 1 10 20:35 10
16. Ivaň
15 1 0 14 9:79 3
Kanonýři: 21 - Bosák David (Němčice), 13 Musil Martin (Bedihošť), 10 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice)
IV. třída
13.kolo: Plumlov - Přemyslovice B 2:0, Malé
Hradisko - Želeč 4:1, Tvorovice - Kladky 4:0,
Hrubčice - Otaslavice B 1:11, Brodek u PV B Jesenec B - nehráno, Doloplazy - Protivanov
B 1:3, Biskupice - Čechy pod Kosířem 1:0.
1. Skalka 2011 14 13 0 1 77:14 39
2. Plumlov
14 12 2 0 57:18 38
3. Protivanov B 14 9 3 2 47:15 30
4. Biskupice 14 7 3 4 39:24 24
5. Tvorovice 14 7 2 5 35:32 23
6. Doloplazy 14 7 0 7 36:40 21
7. Otaslavice B 14 6 2 6 42:36 20
8. Čechy p. K. 14 6 2 6 42:36 20
9. Jesenec B 12 5 4 3 21:18 19
10. Kladky
13 4 2 7 30:42 14
11. Přemyslovice B 14 4 2 8 11:34 14
12. Malé Hradisko 13 4 1 8 23:36 13
13. Hrubčice
13 1 3 9 21:55 6
14. Brodek u PV B 13 2 0 11 15:56 6
15. Želeč
14 1 2 11 18:58 5
Kanonýři: 16 - Kučera Jakub (Plumlov), 13 Křeček David (Kladky), Spisar Ondřej (Skalka
2011), 11 - Kolečkář Petr (Tvorovice)
Okresní přebor dorostu
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)
Okresní přebor žáků
13.kolo: Pivín-Vyšovice 9:1, Kralice-Volno,
Protivanov-Vrahovice, Držovice-Plumlov
3:4, Volno-Smržice, Určice-Brodek u PV
-nehráno, Dobromilice-Kostelec 6:1.
1. Pivín
10 8 2 0 58:6 26
2. Dobromilice 10 8 1 1 36:16 25
3. Protivanov 9 7 1 1 57:8 22
4. Určice
8 5 1 2 26:15 16
5. Smržice
10 5 1 4 21:35 16
6. Kostelec
10 5 0 5 39:22 15
7. Plumlov
9 3 1 5 17:21 10
8. Kralice
10 3 1 6 17:32 10
9. Držovice
11 3 1 7 29:46 10
10. Vyšovice
10 2 1 7 18:45 7
11. Vrahovice
2 0 0 2 2:19 0
12. Brodek u PV 9 0 0 9 4:59 0
Kanonýři: 12 - Blumenstein Zdeněk
(Dobromilice), Makoš Josef (Pivín), 10 Holomek Marek (Vyšovice), Hruban Dominik
(Kostelec), 8 - Milar Ondrej (Protivanov)

Lední hokej

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. listopadu 2012

Prostějovští hokejisté se nadále drží na špici prvoligové tabulky

2
3

1:0

K JESTŘÁBŮM SE po půl roce VRÁTIL útočník ŠEVČÍK

HC SLEZAN OPAVA

p

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

Na Hanou zamířil zpět z Valašského Meziříčí a k porážce svého dosavadního týmu hned přispěl asistencí

1:1 0:1

Branky a nahrávky: 8. Měch (Kukol, Herman), 46. Herman (Černý, Tichý) - 25.
Jedlička (Handl, Novosad), 56. Zachar (Kumstát), 62. Zachar (Kolibár). Rozhodčí:
Czubaj - Barteček, Moravec. Vyloučení: 8:4, navíc Tichý (OPA) 10 osobní trest za
nesportovní chování. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.

Sestava HC Slezan Opava:

Šafránek (Kober) - Vrabel, Galvas, Tichý, Tůma, Kukol,
Bednárek - Mlýnek, Džemla, Měch, Herman, Vítek, Polok,
Vlašánek, Pavelek, Wolf, L. Černý, Baďura, Chalupa.
Trenér: Karel Suchánek

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

4
2

0:0

Kumstát, Arnošt,
Kaluža

Branky a nahrávky: 25. Popelka (Kovařík, Ševčík), 34. Novosad (Handl,
Jedlička), 37. Kolibár (Kumstát), 60. Šebek (Černý, Kumstát) – 29. Martiník (Schejbal), 58. Coufal (Bokroš, Ambruz). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváků: 1133.

Sestava lhK jestřábi
Vrba

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek.

Kumstát, Kaluža,
Arnošt, Dufka

Handl, Duba, Novosad
Černý, Šebek, Zachar
Kovařík, Ševčík, Popelka
Kryl, Stráněl.

Sestava Valašského Meziříčí:

Netolička – Heča, Kolovratník, Kvapil, Maršálek, Mikel,
Schejbal, Škůrek, Vajda – Ambruz, Bokroš, Coufal – D.
Varga, M. Varga, Voznica - Kundera, Lehečka, Martiník –
Machala, Šoula. Trenér: Josef Málek.
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


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

Tým

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

se tady objevil. Dohodli jsme se
na smlouvě do konce sezóny a
já doufám, že navážu na celkem
povedený minulý ročník,“ popsal
Ševčík pozadí bleskového přesunu, který se upekl během prvních
dvou listopadových dnů.
Přitom ve Valmezu se Robinovi poměrně dařilo, vzhledem
k týmové mizérii zaznamenal
během dvanácti utkání velmi
slušných osm kanadských bodů
za pět branek a tři asistence.
V loňské sezóně měl za Jestřáby
průměr půl bodu na zápas, když

v 50 střetnutích dosáhl bilance
13 + 12. A za velmi solidního
plejera platil i na svých předchozích štacích ve Zlíně, Vsetíně,
Kroměříži, Uničově a Přerově.
„Určitě jsem rád, že přišel. On
není špatný útočník, dokáže se
prosadit a v minulém roce patřil
ke stabilním členům naší sestavy.
Teď má ale tři dny nové brusle a
jeho výkon nebyl nijak výborný,
proto jsem ho po druhé třetině stáhl ze hry. Martin Kryl si v Opavě
vedl mezi oběma Zlíňáky velice
dobře a zasloužil si i dnes příle-

žitost. Od Robina očekávám,
že bude mít alespoň tak kvalitní
ročník, jako ten předchozí,“ řekl
na téma Ševčík lodivod prostějovských hokejistů Petr Zachar.
Co se týká kvarteta z Olomouce
Filip Smejkal, Petr Žajgla, Ivo
Peštuka a Jiří Paška, není ani po
dalším týdnu v celé kauze nic
nového. Naopak hostující borci Zdeněk Novosad i Lubomír
Korhoň stále zůstávají ve službách LHK, byť druhý jmenovaný vynechal dva duely kvůli
nemoci.

Ve středu derby na ledě Přerova, poté doma s Porubou
značně pro soupeře, který svěřence Petra Zachara po téhle
stránce v letošní sezóně doslova drtí. Zubři nejprve vyhráli
přípravný mač doma 6:4 a poté
suverénně ovládli dva souboje
v prostějovské Víceúčelové
hale: přátelák 8:2 a úvodní soutěžní utkání ročníku 2012/13
podobně drtivě 5:0. Výběr
HC teď navíc po dlouhé sérii

vítězství vede tabulku 2. ligy
Východ!
„Nejde ani tak o to, jestli jsou
první nebo pátí, ale spíš o význam vždy prestižního derby.
Navíc jsme s Přerovem za
poslední dobu už třikrát jasně
prohráli, dvakrát v přípravě a
jednou v mistráku. Tím pádem
máme co napravovat a soupeři
vracet. Nachystáme se špatnou

bilanci vzájemných zápasů zlomit, k tomu však musíme předvést opravdu kvalitní výkon,“
věděl Zachar.
Naopak na velmi oblíbeného
protivníka narazí jestřábí letka
v sobotu 10. listopadu, kdy od
18.00 hodin přivítá na vlastním
ledě HC RT Torax Poruba. Nad
Severomoravany Hanáci vyhráli všechny vzájemné duely loň-

ského ročníku, načež v letní přípravě přivezli z tamního kluziště
výsledek 4:2. A svou dominanci
potvrdili také ve 3. kole soutěže
dalším vítězstvím venku 4:2.
„Poruba však oproti předchozí sezóně posílila a zdolat ji
nebude vůbec lehké. Doma
každopádně chceme ztrácet co
nejméně bodů,“ stručně konstatoval kouč LHK.

„Hráli jsme dobře, jen škoda zahozených šancí,“ lituje Petr Zachar

1:1

Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes,

va a já zavolal panu Tomigovi,
s nímž jsme byli v kontaktu. Ze„Na žádost trenéra Málka mi ptal jsem se ho, jestli o mě ještě
v Meziříčí byla ukončena smlou- má zájem, a protože měl, tak jsem
Prostějov/son

Neuplynulo příliš mnoho
času a naše hokejisty znovu
čeká ze všech nejatraktivnější bitva. Hanácké derby HC
ZUBR Přerov versus LHK
Jestřábi Prostějov je na programu ve středu 7. listopadu
od 18.00 hodin na přerovském zimním stadionu.
Dlouhodobá bilance vzájemných střetnutí hovoří jedno-

Handl, Novosad, Duba
M. Černý, Šebek, Zachar
Kryl, Kovařík, Popelka

HC BOBŘI VAL. MEZIŘÍČÍ

3:1

Přestupový veletoč jako z hokejového románu si
během posledního půlroku prožil čtyřiadvacetiletý forvard Robin Ševčík. Z LHK Jestřábi Prostějov
do HC Bobři Valašské Meziříčí a zase zpět, to byla cesta hráče, který je zvyklý nastupovat hlavně
v centru útoku. Razítko na svůj návrat do hanáckého klubu dal tím, že Valachy počastoval přihrávkou
na vedoucí trefu.
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kam za hokejem....
14.kolo. středa 7. listopadu, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC AZ Havířov 2010 (17:30), HC RT TORAX Poruba - HC Nový Jičín * HC
Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí
- HC Frýdek-Místek, HC Slezan Opava - HC Baník Karviná
15.kolo, sobota 10. listopadu, 17:00 hodin: HC Baník Karviná - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek - HC Zubr Přerov, LHK
Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba, HC Nový Jičín - HC
AZ Havířov 2010, VHK Vsetín - HC Slezan Opava (17:30)

Papírově slabé Valašské Meziříčí mohli Jestřábi
klidně smést rozdílem dvou tříd. Prošustrovali však
kupu loženek a z potenciálně jednoznačné partie
udělali v závěru tak trochu drama. Jejich kouč Petr
Zachar ale strach o výsledek neměl, což potvrdil
v pozápasovém rozhovoru.
Marek Sonnevend
Jak byste zhodnotil
před chvílí skončený

duel?
„V prvních deseti minutách byl
zápas vyrovnaný a nás podržel
gólman Adam Vrba. Klukům
trvalo, než se do utkání pořádně
dostali, ale pak už soupeře přehrávali. Bohužel naším velkým
problémem dnes bylo proměňování šancí. Pokud během střetnutí nedáme pět samostatných
nájezdů, je to těžké. Celkově
jsme ale byli lepší a utkání dotáhli do vítězného konce, byť
v závěru trochu se štěstím.“
Nebál jste se po snížení
hostů na 3:2 zbytečné
bodové ztráty?
„Obavy jsem ani neměl. Do té
doby jsme nehráli vůbec špatně
a celkově jsem kluky pochválil
za výkon i nasazení, výtku dostali jedině za to množství zaho-

zených příležitostí. Kdybychom
jich proměnili aspoň pětinu,
výsledek by narostl o čtyři pět
gólů a nebylo by co řešit. I takhle
jsem ale věřil, že nás Valmez při
těsné ztrátě nijak nezatlačí, naopak se my udržíme vepředu na
puku. Což se přesně potvrdilo.
Oni se cpali dopředu a my dali
do otevřené obrany rozhodující
čtvrtou branku.“
Hodně se dnes prosazovala třetí útočná
formace se zlínskými juniory
Popelkou a Kovaříkem. Lepší
se zápas od zápasu?
„Podle mě hráli solidně i všechna předchozí utkání a prosazovali se podobně jako dneska.
Zpočátku však měli smůlu na
chyby svých spoluhráčů, proto
v hodnocení plus mínus rychle
nasbírali fůru záporných bodů.
Po hokejové stránce to ale
z jejich strany bylo a je dobré,
poslední dobou navíc střílejí i

góly. Byť jich tentokrát mohli
dát mnohem víc, šancí měli pět
nebo šest. Rozhodně nám v současné situaci pomáhají a ještě
určitě pomohou.“
Co říct k návratu Robina Ševčíka?
„Určitě jsem rád, že přišel. On
není špatný útočník, dokáže
se prosadit a v minulé sezóně
patřil ke stabilním členům naší
sestavy. Teď má ale tři dny nové
ové
brusle a jeho výkon nebyl nijak
ijak
výborný, proto jsem ho po druhé
uhé
třetině stáhl ze hry. Martin Kryl
si v Opavě vedl mezi oběma
ěma
Zlíňáky velice dobře a zasloužil
užil
si i dnes příležitost. Od Robina
bina
očekávám, že bude mít alespoň
poň
tak kvalitní ročník, jako ten
předchozí.“
p
Kola přibývají a vy
itní
se stále držíte v elitní
oké
trojici. Můžete takhle vysoké
nce
postavení uhájit až do konce
základní části?
tím
„Klíčové je, že se nám zatím
vyhýbají zranění, což musím
sím
tem
hned zaklepat. (ťuká si prstem
edina hlavu – pozn. redakce) Jediálně
ným zraněným je momentálně
Tomáš Berčák, který doplatill na
otevřená dvířka střídačky v Hahoň
vířově. K tomu je Luboš Korhoň

nemocný, ale když si vzpomenu
na situaci zpřed dvou let, tam
jsme jednou měli k dispozici
snad jen dvanáct hráčů. Letos
se nám zdravotní problémy ve
větší míře vyhýbají a rovněž
tomu vděčíme za fakt, že mančaft šlape. Daří se nám, jedeme
a každé další získané body pomáhají psychice kluků. Navíc
platí, že co teď nahrajeme, může
se později dost hodit. Jedna dvě
porážky nás nedostanou pod
takový tlak, jako kdybychom
se pohybovali dole a pokaždé
museli.“
Jak to vypadá se zmíněnou dvojicí Berčák,
Korhoň?
„Tomáš má pochroumané rameno a vypadá to, že ještě týden
bude na marodce. Naopak
Luboš se uzdravuje, v pondělí by
měl naskočit
do přípravy.“

Čeká vás středeční derby v Přerově. Na ledě
rozjetého lídra tabulky to asi
bude hodně náročné, že?
„Nejde ani tak o to, jestli jsou
Zubři první nebo pátí, ale spíš o
význam vždy prestižního derby.
Navíc jsme s Přerovem za poslední dobu už třikrát jasně prohráli, dvakrát v přípravě a jednou
v mistráku. Tím pádem máme
co napravovat a soupeři vracet.
Nachystáme se špatnou bilanci
vzájem- ných zápasů zlomit,
k tomu však
musíme
předvést
opravdu
kvalitní výkon.“

Foto: archív

Robin Ševčík: „Letní odchod mě mrzel, za návrat jsem rád!“
V minulé sezóně válel za Prostějov, po jejím skončení odešel do Valašského Meziříčí, uprostřed
uplynulého týdne zamířil zase zpět. A co čert nechtěl – Jestřábi zrovna nastoupili proti Bobrům.
Svůj předchozí tým Robin Ševčík načal asistencí
u prvního gólu a se svým (staro)novým mužstvem
nakonec slavil vítězství 4:2.
Marek Sonnevend
Co říkáte na souboj
s Valmezem?
„Řekl bych, že jsme je určitě dost
přehrávali a měli spoustu šancí.
Už první třetina mohla klidně
skončit 5:0 a nikdo by se nedivil, místo toho jsme všechny
příležitosti včetně nájezdů sami
na gólmana zahodili. Což byla
škoda, naštěstí jsme ve druhé
části vstřelili první branku. To
podle mě rozhodlo, i když soupeř
vyrovnal. My jsme pak ale hráli
klidněji, konečně nám tam něco
spadlo a všechno dobře dopadlo.“
Bylo pro vás střetnutí
hodně zvláštní tím, že
jste ještě před dvěma dny
patřil do tábora hostů?
„Je to tak. Na žádost trenéra
Málka mi v Meziříčí byla

ukončena smlouva a já zavolal
panu Tomigovi, s nímž jsme
byli v kontaktu. Zeptal jsem se
ho, jestli o mě ještě má zájem,
a protože měl, tak jsem se tady
objevil. Dohodli jsme se na
smlouvě do konce sezóny a já
doufám, že navážu na celkem
povedený minulý ročník.“
Panuje v kabině Bobrů
hodně špatná nálada?
„Já si myslím, že o takových
věcech bych neměl nic říkat. To
je jejich záležitost, každopádně
atmosféra asi odpovídá tomu, že
mančaft nasbíral během třinácti
kol pouhé čtyři body.“
Jak jste nesl svůj letní
odchod z Prostějova?
„Docela těžce. Minulý rok tady
byl totiž skvělý a zůstali jsme jen
krůček od finále, v Havířově mohl
rozhodující semifinálový zápas

dopadnout v případě prodloužení
úplně jinak. Zdejší skvělou partu
hokejistů a současně i super
kluků se mi těžko opouštělo,
odchod mě určitě mrzel. Chtěl
jsem v Prostějově pokračovat,
jenže se to delší dobu řešilo a
nějak nedořešilo. Nakonec jsem
tedy skončil ve Valmezu, teď
mám velkou radost z návratu
k Jestřábům.“
Nepřekvapilo vás, že se
omlazený tým LHK bez
řady loňských opor drží v tabulce tak nahoře?
„Kvalita celé druhé ligy šla oproti předchozí sezóně dolů. Třeba
Karviné coby jarnímu finalistovi
odešla polovina mančaftu, z pěti
šesti poměrně silných mužstev
zůstaly v soutěži tak tři. Obecně
teď dostávají mnohem víc šancí
mladí kluci a východní skupina
se dost vyrovnala. Prostějovu se
v téhle nové situaci zatím daří,
proto je tak nahoře.“
Naskočil jste do třetí
útočné formace ke
dvěma zlínským juniorům.
Nakolik klapala vzájemná
spolupráce?
„Docela dobře. Oni dva si na
ledě viditelně rozumí a dokážou

si vyhovět, já se jim spíš snažil
nahrávat.
hrávat. A nakonec jsme
dali
li i jeden gól, takže
snad
ad můžeme být
okojení.“
spokojení.“
Do poslední třetiny
jstee však už
nastoupil.
nenastoupil.
oč?
Proč?
renér mi
„Trenér
k , že Markl
řekl,
tin Kryl hrál
středu
ve
v
Opavě
bře
a
dobře
zasloužil
nezasloužil
by
si
ešní
dnešní
zápass celý prosedět
na střídačce. Můj
kon asi nebyl tak
výkon
brý, aby mu to
dobrý,
uč udělal, proto
kouč
po druhé třetině
sadil
posadil
mě.“
mích)
(smích)

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

Foto: archiv

Lední hokej, fotbal
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David Zachar zařídil Jestřábům v Opavě dva body „Béčko“ 1.SK se rozešlo se Smržicemi bez branek
PP
Mladý útočník s extraligovým potenciálem David Zachar opět řádil v mateřských
barvách hokejistů LHK Prostějov. Ve středečním utkání
12. kola 2. ligy Východ na
ledě opavského Slezanu nejprve srovnal vedení soupeře,
poté rozhodl v prodloužení a
lví měrou se tak zasloužil o
cenné vítězství nad kvalitním
protivníkem.
Spíš poklidnější začátek duelu
oživil v 5. minutě únikem Vlašánek, který poslal bekhendový blafák těsně vedle. Varování
Hanákům nestačilo a tak v 8.
zaplatili inkasováním, když
přesilovkové nahození Kukola
důrazně dorazil Měch – 1:0.
Vyrovnat mohla o čtyři minuty
později dvojice zlínských posil
na střídavé starty, jenže Kovaříkovu nabídku v brejku dvou

na jednoho poslal Popelka jen
do Šafránka. Jinak se mdle
hrající hosté nedokázali prosazovat přes pozornou defenzivu
soupeře, a to ani během několika početních výhod.
Jak na to ukázal hned po devětadvaceti vteřinách druhé
třetiny Duba, ovšem v tutovce
ztroskotal na Šafránkovi. Na
sklonku 25. minuty už to však
vyšlo, neboť v další přesilové
hře se puk odrazil k volnému
Jedličkovi a ten z mezikruží nezaváhal – 1:1. Tím bylo
srovnáno nejen skóre, ale
také dění na kluzišti, kde už
Jestřábi netahali za kratší konec zápasového provazu. Na
bomby Chalupy s Galvasem
odpověděli jedovkami Handla
s Kolibárem, celkově se šance
v převážně opatrném boji daly
počítat na prstech jedné ruky.
S průběhem střetnutí pohnula
až další přesilovka, tentokrát
v podání Slezanu. Zkraje 46.
minuty kotouč rychle putoval
od Tichého přes L. Černého
k Hermanovi, jenž pohodlně

Očima trenérů

Karel SUCHÁNEK - HC Slezan Opava:
K

„Z naší strany to byl velice těžký zápas. Dva hráči nám hráli se sebezapřením,
Mosler díky vysokým teplotám nenastoupil vůbec. Všechno se to shromáždilo
dohromady a taky proto jsme z hlediska obrany nepodali optimální výkon. Utkání
ovlivnila hrubá chyba rozhodčího, který nás poslal za stavu 2:1 pár minut před
koncem do tří, když byl vyhozený kotouč jasně tečovaný holí jednoho z hráčů
soupeře a o přímé vyhození tedy nešlo ani náhodou. Trest navíc dostal vyloučen,
který tou dobou vůbec nebyl na puku. Pochybuju o tom, zda rozhodčí tuto situaci
zvládli.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Do utkání jsme vstoupili opravdu špatně. Hráli jsme zakřiknutě. Ve druhé třetině
jsme si začali konečně víc dovolovat, což přineslo vyrovnání, ale bohužel jsme
hned na začátku třetí části inkasovali po zbytečném oslabení. Ale nakonec se nám
podařilo se štěstím srovnat a v následném prodloužení vyhrát.“

zasunul do odkryté klece – 2:1.
Naši borci reagovali zvýšenou
aktivitou, leč trvala jen krátce a následně to vypadalo, že
Opavští těsné vedení bez problémů uhlídají. Jenže pět minut před koncem nabídli LHK
dvojnásobnou početní převahu,
což neměli dělat, Kumstátovu
ránu totiž pohotově doklepl
Zachar – 2:2. V pokračující přesilové situaci navíc mohl roz-

Prostějov/jim – Žádný gól, ale
spousta šancí a nervy až do konce. Tak vypadalo nedělní střetnutí
13. kola okresního přeboru mezi
1.SK Prostějov a Smržicemi. Vyhrát mohly oba celky, nakonec se
zrodila remíza po stejném stavu
jako na začátku duelu.
Hostující Smržice se pustily do
rekonstrukce trávníku a již zhruba dva měsíce mohou trénovat
pouze na menší umělce. Přesto to
byl právě loni druhý nejlepší tým
III. třídy, kdo se více prosazoval v
prvním poločasu. V druhé půli se
dalo to stejné říct o domácích, ani
jednomu se však míč až do brány
dostat nepodařilo.
Domácí kouč David Mezuliánek
musel oželet start Lakomého a
pouze na několik minut se odvážil
poslat na hřiště taktéž ne zcela stoprocentního Grygláka, v putování
sestavou pokračoval veterán Drahomír Zelina. Opora zadních řad a v
posledních několika utkáních útoč-

hodnout Duba, bohužel znovu
nevyzrál na Šafránka.
Tohle však Prostějovany nemuselo pranic mrzet, protože
v čase 1.32 pětiminutového
prodloužení přece jen urvali na
svou stranu alespoň dvoubodové vítězství. O vše se postaral
znovu Zachar, který zezadu
objel domácí svatyni a pod Držovice/jp – Před utkáním
Šafránkovým betonem lišácky by si určitě oba týmy přály být
v úplně jiné pozici, přesto bitva
zasunul do sítě – 2:3!
dvou týmů z chvostu tabulky
přinesla pohledný fotbal na
obou stranách. Zápas pravdy,
jak bychom jinými slovy mohli
plynul celkem v poklidu bez tento souboj nazvat, mohl být
vyložených příležitostí. Dvě tím potřebným impulsem pro
jedovky Voznici a jednu Heči odpoutání se ze dna tabulky.
spolehlivě zneškodnil Vrba, Lépe se tohoto úkolu zhostily
během 52. minuty jestřábí letka domácí Držovice, které dvěma
hravě přežila i krátké dvojná- brankami v rozmezí dvou misobné oslabení. Na opačném nut rozhodli o vlastním vítězství.
konci hřiště zaujaly pokusy Poslední podzimní klání svedlo
Kumstáta od modré, obří závar na hřišti Sokola Držovic mužstva
bez efektu a Netoličkou vytěs- z druhého konce tabulky, než by
něná šumivka Popelky. Vše si oba tými zcela jistě přály. Do
směřovalo k závěru bez dalších utkání vstoupili lépe domácí, kteří
změn stavu, ale tenhle scénář zatlačili svého soupeře do obranné
Bobři odmítli. V 58. minutě ulity, avšak k efektivnímu zakonBokroš v přesilové hře nahrál čení se nedostali. Když už to vypapřed bránu Coufalovi a ten dalo, že se ke slovu hlásí také hosRadost. Stále častý obrázek letošní sezony v podání hokejistů
pohotově procedil Vrbu – 3:2. té, došlo k nedorozumění jejich
Prostějova, kterým se tento ročník zatím daří víc, než by sami očeŽádné drama se však nekonalo, obrany, míč propadl až k osamokávali...
Foto: Zdeněk Pěnička.
muži LHK protivníka vůbec cenému Rolnému, který pohodlně
nepustili k power play. Naopak skóroval do opuštěné brány – 1:0.
do vedení, ale dlouho jim nevy- Do poslední třetiny náš tým vy- 56 sekund před koncem Černý Stav utkání se za necelé dvě midrželo. O čtyři minuty později razil s evidentním cílem hlav- uvolnil Šebka a útočný štírek si nuty měnil podruhé. K přímému
je zchladila ledová sprcha v po- ně si zbytečně nekomplikovat spravil chuť za své předchozí kopu se postavil domácí Šatný a
vymetl pavučinku Hlávkovy svadobě trefy volného Martiníka, zbytek zápasu. To se dařilo, čas promarněné tutovky – 4:2!
tyně – 2:0. Více ostrých soubojů
který doklepl střelu Schejbala
než fotbalového umu bylo potom
– 1:1. Hrozilo další trápení, nak vidění na obou stranách, přeci
štěstí prostějovští borci okamžitě
jen se ke slovu přihlásili i dosud
přeřadili na ještě vyšší rychlostní
Petr Zachar (LHK Jestřábi Prostějov):
Pe
nepříliš nebezpeční hosté z Hané.
stupeň. Valachy doslova uzamkli na jejich polovině kluziště a „V prvních deseti minutách byl zápas vyrovnaný a nás podržel gólman Adam Střely Frnky, Lošťáka či únik
bylo jen otázkou času, kdy zno- Vrba. Klukům trvalo, než se do utkání pořádně dostali, ale pak už soupeře Křížka však zůstaly nevyužity.
vu strhnou vývoj duelu na svou přehrávali. Bohužel naším velkým problémem dnes bylo proměňování šancí. Druhý jmenovaný se přeci jen
stranu. Stalo se zkraje 34. minu- Pokud během střetnutí nedáme pět samostatných nájezdů, je to těžké. Celkově dokázal prosadit, když vyskočil
jsme ale byli lepší a utkání dotáhli do vítězného konce, byť v závěru trochu se
ty, na konci pěkné přesilovkové štěstím.“
nejvýše na centrovaný míč – 2:1.
kombinace skóroval Novosad –
To byl také poločasový stav.
2:1. Vzápětí sice Šebek nedal už
Do druhé půle vlétla rezerva
Josef Málek (HC Bobři Valašské Meziříčí):
své druhé sólo během střetnutí, „Na tento zápas jsme jeli s velkou obavou, protože nám vůbec nic nevychází. Hané s větším nasazením a jen
ovšem v 37. přece jen zavládla Hráli jsme však slušný hokej a spokojený nemohu být pouze s tím, že jsme ztratili díky výborným zákrokům domáještě větší radost zásluhou Koli- druhou třetinu 1:3. A to ne tím, že by nás Prostějov přehrál, ale trošičku jinou cího Grmely neskončil některý
bára a jeho úspěchu zblízka opět záležitostí, která se mi nejeví úplně férová. To je však otázka těch lidí, kteří si vše z pokusů vyrovnávající brankou.
musí přebrat ve svém svědomí.“
v početní výhodě – 3:1.
Zejména pohotovou střelu z vo-

Očima trenérů

I.A třída: Body braly Čechovice a Plumlov, zbývající trio vyšlo naprázdno
Prostějovsko/jp – Své poslední zápasy podzimní
části pomalu, ale jistě dohrávají i zástupci prostějovského regionu. Některá mužstva mohou být
v zimní přestávce relativně v pohodě, jiná budou
muset zapracovat na svých chybách, aby se tak
vyvarovaly nepříjemným starostem v jarní části
soutěže. Ve skupině A se všechny týmy představily na hřištích soupeřů, odkud si z možných dvanácti vezou jen čtyři body za výhru Čechovic a
remízu Plumlova, který o své první vítězství přišel
až v devadesáté minutě. Jediný zástupce skupiny
B, rezerva Sokola Konice, směřovala utkání k remízovému stavu, bohužel jedna chybička stála
konické hráče alespoň zasloužený bod.
Sokol Dub n. Moravou
Haná Prostějov
2:1 (1:0)

tohoto okamžiku jsme se stali
lepším týmem, ovládli jsme střed
hřiště, ale nedařilo se nám přes
Branka Hané: 89. Zbožínek
zhuštěnou obranu soupeře doRozhodčí: K. Pospíšil – Kolá- stávat do brankových příležitostí
ček, Zavřel
a kontaktní gól již bohužel přišel
Sestava Hané: Pastyřík - Kru- pozdě.“
pička, Kolář M., Zbožínek,
SK Bělkovice - Laštany
Chum - Studený (83. Vyskočil),
Sokol Oresvo Plumlov
Mašík, Strouhal (78. Kolář D.),
1:1 (0:0)
Varga (59. Krč) - Zatloukal, Světlík. Hrající trenér: Daniel Kolář Branka Plumlova: 62. Ševcůj
Rozhodčí: Zemánek - PodhajHodnocení trenéra Hané
ský, Hetmánek
Daniela Koláře:
Sestava Plumlova: Piták - Vrá„Domácím jsme byli vyrovna- na, Kutný, Hladký, Kiška J. nými soupeři, a i když byl Dub Ševcůj, Bureš, Plajner - Křupka,
v prvním poločase před bránou Frýbort st, Frýbort ml. (60. Daněpřece jen o něco nebezpečnější ček). Trenér: Jan Pešek.
než my, vstřelil krásný gól, jemuž
předcházela naivní ztráta míče z
Hodnocení trenéra Sokola
naší strany až v poslední minutě
Plumlov Jana Peška:
první půle. Ve druhé se znovu „ Vzhledem k tomu, že jsme
hrál vyrovnaný fotbal a my si inkasovali branku v devadesáté
znovu po zbytečné ztrátě míče a minutě, tak nás ztráta velice mrzí.
následné standardtní situaci ne- Po celý zápas jsme byli vyrovšťastně vstřelili vlastní gól. Od naným soupeřem, posledních

dvacet minut nás soupeř sice
dostával pod tlak, ale bez pořádného zakončení. K naší škodě
jsme nedali v průběhu osmdesáté
minuty dvě vyložené šance, kdy
šli naši útočníci sami na brankáře. Bohužel v devadesáté propadl
centrovaný míč a ani vynikající
Piták v naší bráně nedokázal
gólu zabránit. Mančaft je přesto
potřeba po delší době, hlavně po
výpadku v Náměšti, pochválit za
bojovnost a nasazení. Bod bereme, ale v naší svízelné situaci je
to rozhodně málo.“

Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
Sokol Klenovice na Hané
3:0 (2:0)
Rozhodčí: Petrů - Jelínek, Kouřílek
Sestava Klenovic: Špalek - Šubrt (78. Kaděra), Rušil, Cetkovský, Liška - Rozehnal, Slaměnec
(55. Přikryl), Všianský, Šlézar Labonek, Laník. Trenér: Milan
Nekuda.
Hodnocení trenéra Sokola
Klenovic Milana Nekudy:
„Utkání jsme začali tradičně,
když jsme hned ve třetí minutě
inkasovali první branku. Docela
záhy jsme však měli možnost
k vyrovnání, ale ani prázdná
branka nevedla k našemu gólu,
stejně tak následná dorážka. To
byl asi zlomový okamžik zápasu.
Místo toho, abychom vyrovnali,
soupeř nás v závěru první půle
potrestal podruhé. Když se po
dlouhém nákopu domácí nemýlili potřetí, bylo o osudu utkání
rozhodnuto. V osmdesáté minutě se k tomu přidalo vyloučení
Všianského po druhé žluté kartě,

né hvězdy a hrajeme to pro potěšení. Kluky to povzbuzuje a mám
radost, že nás nikdo jako nováčka vyloženě nepřehrál. Nám se
v okrese líbí, jsme spokojeni a
daří se nám,“ usmíval se Jaroslav
Řehák.
Ohlasy trenéru na
www.vecernikpv.cz

1.SK Prostějov „B“
TJ Smržice
0:0
Rozhodčí: Dokoupil – Cipryán,
Pechová
Sestava 1.SK: Zelinka – Kvapil, Ballek, Olejník, Martínek
– Jodl (80. Gryglák), Zelina,
Pořízka, Ovčáček (70. Sedláček)
– Dostál, Lexa (46. Komárek).
Trenér: David Mezuliánek. Vychodil, Martiňák, Doseděl, T.
Studený – Ježek (55. Bošek),
Klus, Štěpánek, Kotlár – Hošák
(80. V. Studený), Filgas. Trenér:
Jaroslav Řehák.

Zápas pravdy zvládly lépe domácí Držovice

Splněná povinnost proti Valmezu = upevnění 3. místa

Naši hokejisté se pevně uchytili
mezi elitní trojkou 2. ligy mužů
Východ a vypadá to, že popředí tabulky jen tak neopustí. Ve
13. kole soutěže před nimi ležel
zrádný úkol povinně zdolat
beznadějně poslední Valašské
Meziříčí, což se jim vzdor dílčím problémům povedlo. Znamená to další zpevnění průběžné třetí pozice jediný bodík za
vedoucím Přerovem!
Stále bez nemocné posily Korhoně začali Jestřábi velmi vlažně
a během úvodní pětiminutovky
dovolili soupeři tři nebezpečné
střely (dvakrát Coufal, jednou
Šoula). Až poté domácí přidali,
v 7. Novosad sám před bránou
nevyzrál na Netoličku. Totéž vzápětí potkalo Zachara při dorážce
Finkesovy rány a ve 12. Kovaříka, jenž to po individuální akci
zkoušel z mezikruží. K ničemu
nevedla ani efektní kouzla Černého s pukem, Šebek selhal ve 14.
minutě při samostatném úniku.
V sílícím tlaku LHK pak třikrát
slibně zakončoval Handl, jenže
Netolička byl zatím nepřekonatelný.
Kouzlo gólmana zlomil až ve
25. Popelka, když proklouzl
obranou HC a zavěsil do šibenice – 1:0. Hanáci tak šli konečně

ník se tentokrát posunul do středu
zálohy a trenéra nezklamal.
Hostující trenér Přemysl Procházka se mohl spolehnout mimo jiné
na gólmana Přemysla Procházku,
jenž zahájil sezonu v Klenovicích,
aby nakonec zamířil na hostování
do Smržic. Perličkou u Smržických
jsou i propracované internetové
stránky, na něž klub umisťuje i videogalerii z utkání. Ta pak slouží
jako podklad pro přípravu smržickým soupeřům. „Zjistili jsme, že to
sledují. I asistent trenéra 1.SK pan
Ullmann to přiznal. Na jednu stranu
máme radost, ale na druhou to soupeřům hodně pomáhá. Nikdo jiný v
soutěži takové stránky nemá, takže
musím jezdit soupeře sledovat a je
to těžší,“ zmínil Řehák.
Eskáčku ale ani tyto poznatky
nepomohly a stav 0:0 znamená,
že hostitel zůstal první se sedmibodovým náskokem na Hvozd,
Smržicím patří o další tři body
zpět třetí místo. „Nejsme ale žád-

nebylo už více v silách mužstva
s výsledkem něco udělat. Musím
nicméně konstatovat, že domácí
vyhráli zaslouženě.“

Sokol Bohuňovice
TJ Sokol Čechovice
1:2 (1:1)
Branky Čechovic: 33. Jansa, 76.
Matula
Rozhodčí: Januš - Kubíček, Reich
Sestava Čechovic: Švéda - Hatle,
Vinklárek, Zacpal, Šťastný - Klimeš, Hodulák, Kolečkář, Haluza,
Matula - Jansa. Trenér: Jaroslav
Liška.
Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Utkání jsme odehráli s houževnatým soupeřem, který se na nás
velice dobře připravil, hrál převážně na rychlé brejky. Po jednom
zahrávali rohový kop a vstřelili
úvodní branku utkání. V té době
jsme měli spíše my míč na kopačkách, ale akce končily před šestnáctkou soupeře. Netrvalo dlouho
a náš útočník šel sám na brankáře,
kterého úspěšně přeloboval. Soupěř stále hrozil rychlými brejky,
dobře zahrával standardní situace,
nám to v těchto fázích trochu skřípalo. Zda to bylo vinou zápasové
pauzy, či nemožnosti vzhledem
k počasí trénovat na kvalitním
hřišti, na to se ovšem nemůžeme
vymlouvat. Ve druhé půli soupeř
nedal dvě vyložené šance, a tak
udeřilo z našich kopaček. Hodulák
namísto zakončení volil přihrávku
na volného Matulu a ten neměl
problém uklidit míč do odkryté
brány. Opravdu krásný moment!
Hektický závěr, dlouhé nákopy

soupeře, ale obrovská šance Jansy při samostatném úniku zůstala
nevyužita. Herní kvalita byla více
na naší straně, přesto mne soupeř
velice překvapil. Kluci však podali
dobrý, kolektivní výkon, což je určitě kladným impulsem do dalších
zápasů. Musíme se připravit na
blížící se derby proti Hané Prostějov, které jistě bude tradičně vyhecované. Dle počasí je možné, že
se zápas odehraje na čechovickém
hřišti, ale to více napoví až samotný stav povrchu na konci týdne.“

Sokol Konice „B“
Štěpánov
0:1 (0:0)
Rozhodčí: P. Jílek - Jar. Šmíd,
Hampl
Sestava Konice „B“: Machač
- Bílý (65. Drešr M.), Růžička,
Burget, Jurník - Dostál, Šén,
Kořenovský, Antl, Malinek (73.
Gottwald) - Mohelník (55. Drešr
F.). Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Sokola
Konice Romana Jedličky:
„Pro nás to bylo špatné utkání, s několika neproměněnými
šancemi, neuhranými akcemi, soupeř rozhodl o vítězství
velmi šťastnou brankou. Ta
padla po nuceném vystřídání
zraněného Bílého, a než jsme
se dokázali zpátky zformovat,
zrodil se rozhodující moment
utkání. První půlhodinku jsme
byli lepším týmem, později se
hra vyrovnala, zápas směřoval
k remíze a my udělali chybu,
která nás stála alespoň bod.
Mohlo to skončit jakkoliv, ale
ztráta v domácím prostředí nás
samozřejmě mrzí.“

TJ Sokol Držovice
TJ Haná Prostějov „B“

3:1
(2:1)

Branky: 22. Rolný, 24. Šatný, 86. Hausknecht – 38. Lošťák
Rozhodčí: Cipryán – Duda, Protivánek.

Sestava TJ Sokol Držovice:
Grmela – Krčmář, Valenta, Fiferna, Pavlát – Dokoupil, Šatný,
Hausknecht, Hrubý – Zahradníček, Rolný (80. Kořínek). Trenér:
Jan Repeš.
Sestava TJ Haná Prostějov „B“:
Hlávka – Jančiar, Rek, Burget, Ondráček – Masný, Frnka, Bartoš,
Vybíhal – Lošťák, Křížek (62. Levinský). Trenér: Pavel Ociepka.

leje
Lošťáka,
l j kkanonýrka
ýk L
šťák mířící
íří í
do šibenice, lapil stejně povedenou „robinsonádou“. Čím více
se zápas chýlil ke konci, hra byla
nervóznější, osobních soubojů
přibývalo. Do obrovských šancí
se dostal domácí Zahradníček,
jenž překonal i brankáře Hlávku,
na brankové čáře vše hasil hostující Levinský. Definitivní tečku za
utkáním přeci jen domácí přidali,

to
t se po obrovské
b ké minele
i l bbrankáře
kář
Hané do prázdné brány prosadil
drnovický Hausknecht, a dal tak
finální podobu výsledku. Držovičtí si připsali teprve letošní třetí
výhru a bodově se alespoň částečně odpoutali od soupeřů v jejich
těsném závěsu. Rezerva Hané
tak má určitě o čem přemýšlet, co
v průběhu zimní přestávky změnit
do jarních bojů.

Jan Repeš – TJ Sokol Držovice:
„Za dnešní výkon musím kluky pochválit. Chybičky se tam samozřejmě našly, ale byl to kolektivní výkon, díky kterému slavíme
domácí vítězství. K vidění bylo i několik pohledných akcí jak na
straně soupeře, tak především na naší straně. Bohužel ty vyloženější nebyly využity, na čemž musíme zapracovat, proměňování
šancí je naší slabinou. Věřím, že se v zimě dáme více dohromady
a jaro bude tradičně lepší.“

Pavel Ociepka – TJ Haná Prostějov „B“:
Trenér hostí byl utkáním natolik rozhořčen, že nám nebyl schopen
poskytnout rozhovor.

ČECHOVICKÁ ZKÁZA:

Z Bohuňovic se tým vrátil
s propíchnutými pneumatikami
Bohuňovice, Prostějov/jp – Utkání 13. kola I.A třídy se
odehrávalo jako každé jiné. Akce se střídaly na obou
stranách, tři z nich dokázali jeho aktéři využít. Zástupce
prostějovského regionu byl v tomto ohledu úspěšnější, když
dokázal vsítit dvě branky, domácí Sokol Bohuňovice pouze
jednu. Pozápasové řádění však nemělo nic společného se
slušným vychováním.
„Soupeř si vypracoval obrovské šance, v jednom případě
sám před Švédou hráč domácích zamířil těsně vedle
tyče, v tom druhém to byla právě tyč, která zachránila
náš tým od další branky. Při nás stálo v těchto případech
štěstí, jinak by se utkání mohlo vyvíjet lépe pro domácí,“
prozradil nám důležité momenty zápasu trenér Sokola
Čechovic Jaroslav Liška. Výsledek se samozřejmě nemohl
líbit domácím příznivcům, kteří to dali také patřičně najevo. Po hektickém závěru a neúspěchu bohuňovických
hráčů se snesla tradičně vlna kritiky na trio rozhodčích,
které vyústilo až v „ubohý“ čin. Projev nevole se nelíbil
některému z fanoušků do takové míry, že propíchal pneumatiky na autě hlavního rozhodčího. Ten si tak s nadsázkou vydělal na nové pneumatiky. „Několikrát jsem v tomto
prostředí hrál s Lipovou a vždy se vše obešlo bez problémů,
tohle jsem za svou kariéru opravdu ještě nezažil. Je to vrchol drzosti a ubohosti některých lidí, kteří tak vnesou
špatné světlo na zdejší klub,“ dodal rozporuplně Jaroslav
Liška. Zda byl, či bude viník označen se nám nepodařilo
zjistit, stejně jako naši čtenáři však věříme v potrestání tohoto nelidského činu.

NYNÍ MŮŽETE
T I V PRÁCI
SURFOVAT

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté začali vyhrávat, avšak klub nadále sužují ekonomické problémy

104 BK PROSTĚJOV

87 LEVHARTI CHOMUTOV
55:39

čtvrtiny: 32:15, 23:24, 20:18, 29:30
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

55/33:53/22
18/7:24/8
27/17:25/19
46:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

19:15
20:23
10:11
14:14

Rozhodčí: Macela, Kapl, Nejezchleb
Diváků: 970

Sestava a body Prostějova:
Sleezák 20
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk 19
19
K ho
Ko
hout
u 15
ut
Marko 155
Bohačík 122
Dufault 122

Paanddul
ula 111
Brat
attče
č nk
nkov
ov 0
Poolááše
šek 0

svěřil se jeden z hráčů. Ostatně masér Olbert už neodjel s týmem do Kolína!

Jak nastiňujeme na straně 17 dnešního vydání,
na palubovce se Orlům začalo konečně dařit, ale
v zákulisí už je to horší... A i vrabci po střechách ví,
že nejde o pouze nahodilou situaci či špatné období, ale přetrvávající stav, z něhož jsou nervózní i ti
největší optimisté. Podle nepotvrzených informací
je totiž ekonomická situace prostějovslého basketbalového klubu nemilá, ba dokonce až vážná.
Údajně hráči nedostávají peníze už od začátku
sezony a ještě nemají doplaceny srpnové výplaty!
Komentování situace se ale vesměs vyhýbají.
Prostějov/lv

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

„Není to jednoduchá situace.
Kdyby k nějakému zpoždění
došlo třeba v polovině ročníku, dalo by se to pochopit. V
dnešní době občas ke zpoždění dojde. Třeba díky tomu, že
sponzoři pošlou své příspěvky
později. Když ale peníze chybí
od začátku, není to dobré,“
řekl jeden z hráčů, který si
však nepřál zveřejnit své jméno.

Sestava pardubic:
Bosák 20, Glover 14, Hanzlík 14, Pecka 9, Štěpánek 8, Bašta 7,
Žampach 7, Pack 4, Honomichl 2, Jakeš 2, Halada 0
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„NA HŘIŠTI DĚLÁME, CO MŮŽEME, ALE KAŽDÝ TO MÁ V HLAVĚ...,“

BC KOLÍN

45:42
čtvrtiny: 17:20, 28:22, 15:14, 18:26
22/15:31/18
57/24:41/23
17/5:20/6
42:36

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:14
25:22
8:4
10:11

Rozhodčí: Macela Miroslav, Vondráček Marek, Kučerová Ilona
Diváků:

Sestava a body Prostějova:
Boohačík 23
Duufa
Dufa
faul
ullt 21
21
ŠŠvvrd
rdlílílíkk 15
Sl k 8
Sezák
Koho
h ut 7

Paandduulla 6
Maarkko 2
Brratče
aattče
čenkovv 0
P lášše
Po
šek 0

Foto: www.bkprostejov.cz

Orli spláchli Chomutov za deset minut

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

Podobně se zdráhají také další
basketbalisté prostějovských
Orlů. „Děláme, co můžeme. Na
hřišti se ukazuje, že tým nic nezabalil. Nálada ale pochopitelně
není optimální. Každý to má v
hlavě,“ přiznala další opora
týmu.
Indicií, která potvrzuje finanční potíže, je také odchod
maséra Luďka Olberta od
mužského áčka. „V Kolíně už
s námi nebyl,“ přiznal trenér
Zbyněk Choleva.

Těžkosti se sháněním financí
už před časem připustil jednatel
klubu Milan Matzenauer, který
se snaží naplnit rozpočet. „Je to
opravdu hodně těžké. Doba je
složitá,“ řekl před měsícem.
V posledních týdnech se přes
dobré výkony odvracejí od
hráčů také diváci. Proti Levicím
se jejich malý počet v hledišti dal
vysvětlil pozdním začátkem utkání. Kvůli televiznímu přenosu
se hrálo až od půl deváté večer.
Pouze několik stovek věrných
fanoušků ale do haly dorazilo
také při posledním domácím
vystoupení Orlů proti Chomutovu. Jedním z důvodů může
být také malá propagace zápasů.
V Prostějově nenajdete jediný
plakát, který zve na zápasy.
Důvodem je maximální šetření
finančních prostředků. „Návštěvy
nejsou ideální,“ uznává generální
manažer Petr Fridrich. „Tým si
ale určitě podporu za své výkony
zaslouží. Všechny mrzí, že si lidé
zatím nenašli cestu do haly ve
větším počtu,“ dodal Fridrich.

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava kolín:
Bolds 30, Radulović 12, Gonzalez 9, Zuzák 8, Field 7, Jelínek 7, Benáček
3, Kříž 2, Adamec 0, Hubálek 0, Machač 0, Němeček 0

koše Mattoni nbl v číslech:
9. kolo: Děčín - Ostrava 70:82 (14:20, 29:51, 49:62) Nejvíce bodů:
Sedmák 15, Alič a Pope po 12, Soukup a Stria po 10 - Stehlík 16, Jurečka
14, Číž a Gniadek po 11, Ames 10. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Baudyš. Trestné hody:
17/10 - 14/10. Fauly: 18:20. Trojky: 8:14 * Levice - Jindřichův Hradec 93:84 (17:18, 42:32,
70:55) Nejvíce bodů: Nuhanovič a Pane po 16, Mrviš 14, Gottseling 12, Nuber 11 - Zachrla
29, Dygrýn 13, Tomanec 12, Fröhde 10. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Holubek. Trestné hody:
41/26 - 20/15. Fauly: 20:30. Trojky: 5:9 * Opava - USK Praha 71:91 (16:27, 34:45, 52:72)
Nejvíce bodů: Blažek a Cage po 17, Tóth 16 - Vocetka 23, Meno 17, Votroubek 15, Mareš 12.
Rozhodčí: Hruša, Matějek, Večeřa. Trestné hody: 26/23 - 26/19. Fauly: 26:22. Trojky: 4:12.
* Prostějov - Chomutov 104:87 (32:15, 55:39, 75:57) Nejvíce bodů: Slezák 20, Švrdlík 19,
Kohout a Marko po 15, Bohačík a Dufault po 12, Pandula 11 - Bosák 20, Glover a Hanzlík po
14. Rozhodčí: Macela, Kapl, Nejezchleb. Trestné hody: 27/17 - 25/19. Fauly: 20:23. Trojky:
7:8 * Ústí nad Labem - Svitavy 87:81 (16:21, 36:45, 60:60) Nejvíce bodů: Reese 18, Horák
17, Hrubý 15, Ličartovský 13 - Miloš 13, Mróz 12, Deloach a Sedlák po 11. Rozhodčí: Hošek,
Znamínko, Linhart. Trestné hody: 22/14 - 26/23. Fauly: 21:23. Trojky: 3:8.
10. kolo: Ostrava - Levice 80:67 (16:19, 38:33, 61:43) Nejvíce bodů: Gniadek 15, Jurečka
14, Ames 13, Číž 11, Pelikán 10 - Pane 15, Gottseling 12, Kyles 11. Rozhodčí: Dolinek, Kapl,
Nejezchleb. Fauly: 19:19. Trestné hody: 15/11 - 13/11. Trojky: 9:4. Kolín - Prostějov 78:82
(17:20, 45:42, 60:56) Nejvíce bodů: Bolds 30, Radulovič 12, Gonzalez 9 - J. Bohačík 23,
Dufault 21, Švrdlík 15. Rozhodčí: Macela, Vondráček, Kučerová. Fauly: 25:22. Trestné hody:
22/15 - 31/18. Trojky: 5:6. Jindřichův Hradec - Opava 95:84 (22:21, 54:51, 77:70) Nejvíce
bodů: Zachrla 33, Tomanec 18, Pavlík 14, Kramný 12, Dygrýn 10 - Blažek 22, Miklošík
15, Cage 12. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek, Kec. Fauly: 31:26. Trestné hody: 27/21 - 41/30.
Trojky: 12:6. Svitavy - Chomutov 87:77 (28:24, 51:38, 72:54) Nejvíce bodů: Deloach 21,
Leško 18, Mróz 13, Miloš 10 - Bosák 14, Honomichl 13, Žampach 12, Pack 10. Rozhodčí:
Paulík, Kurz, Baudyš. Fauly: 25:24. Trestné hody: 23/19 - 22/14. Trojky: 8:7. Nymburk Pardubice 99:73 (22:30, 53:47, 79:66) Nejvíce bodů: Rančík 22, Hruban 18, Pavkovič 13,
Benda 12 - P. Bohačík a Žabas po 18, Faifr 14, Muirhead 13. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Baudyš.
Fauly: 17:18. Trestné hody: 14/11 - 18/11. Trojky: 12:8.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 10. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

Ostrava
Nymburk
Kolín
USK Praha
Prostějov
Levice
Jindřichův Hradec
Svitavy
Děčín
Opava
Ústí nad Labem
Pardubice
Chomutov

10
9
9
9
9
9
10
9
7
9
9
7
8

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

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

801:685
811:598
754:727
692:682
752:725
700:720
814:866
695:789
605:578
655:746
656:748
571:586
638:694

19
18
15
15
14
13
12
12
11
11
11
10
10

KAM PŘÍŠTĚ
dohrávka 10. kola, středa 7. listopadu, 20:00 hodin: SLUNETA Ústí nad Labem
- BK Děčín
11. kolo, pátek 9. listopadu, 18:00 hodin: BK Děčín - Tuři Svitavy (čtvrtek 10. 11.,
18:00), Astrum Levice - SLUNETA Ústí nad Labem (sobota 10. 11., 18:00), BK
Opava - NH Ostrava, BK JIP Pardubice - USK Praha (18:15), BK Prostějov - ČEZ
Basketball Nymburk, Levharti Chomutov - BC Kolín (neděle 11. 11., 16:30)

Prostějov/lv - Ani Levharti z
Chomutova nezastavili úspěšnou sérii Orlů, kteří se po rozpačitém začátku Mattoni NBL
dostávají do formy. Potřetí v
řadě zvítězili, i když kvůli absenci Mateje Venty a Jaroslava Prášila nemohli nastoupit
v kompletní sestavě. Přesto
vyhráli s přehledem 104:87,
když rozhodující náskok získali už v první čtvrtině.
Hned úvodní minuty naznačily,
že domácí budou na palubovce kralovat. Zahajovací sestava
překypovala energií a rychlé

útoky často končily přesným
zakončením. V 6. minutě střetnutí už Marko upravil na 18:8
pro Orly a to ještě nebyl účet
desetiminutovky uzavřený. Po
desetibodové sérii Hanáci zvýšili svůj náskok až na 30:13 a
Chomutovu k zastavení náporu
nepomohly ani oddechové časy.
Severočechy alespoň na několik
okamžiků vrátilo do hry menší
nasazení prostějovských basketbalistů, díky němuž se Levharti
dvakrát přiblížili na sedm bodů.
Po krátké domluvě trenére
Zbyňka Cholevy hráči opět přidali a po dobovém trháku 14:2
získali osmnácti bodové vedení
55:37. Na tento úder soupeř reagoval do přestávky pouze jediným košem za dva body.
Jednoznačný průběh poločasu

se projevil na výkonu obou stran
po návratu z kabiny. Orli si bez
větším problémů drželi vysoké
vedení, o které se postaralo hned
sedm dvouciferných střelců.
Při střelbě trojek se dařilo především Pavlu Slezákovi, pod
košem podal výborný výkon
Ondřej Kohout, který dosáhl na
první double-double v prostějovském dresu. Bodový rozdíl
mezi týmy se téměř neměnil a
po 30. minutách domácí vedli
75:57.
Dojem z pohodového střetnutí
trochu pokazily závěrečné minuty. V nich Chomutov na chvíli
Hanáky zaskočil vysunutou
obranou. Přesto v závěru domácí
překonali i hranici stovky bodů a
potvrdili herní zlepšení z minulých zápasů.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„Hráli jsme s chutí a tomu odpovídá také
výsledek. Menší komplikace přišly ve chvíli, kdy
tým na několik minut ztratil koncentraci. Horší
okamžiky jsme ale rychle překonali. Potěšila
střelecká potence většiny hráčů. Díky tomu jsme
v závěru mohli více prostřídat sestavu a šetřit
Pandulu, Bohačíka nebo Slezáka na další zápasy.“

Tomáš EISNER - Levharti Chomutov:
„O naší porážce bylo rozhodnuto velice rychle.
Neodkázali jsme se vůbec dostat do zápasu
a soupeř trestal naše chyby v obraně. Kolem
patnácté minuty to vypadalo, že bychom
ještě mohli průběh zdramatizovat. V tomto
okamžiku ale hráči udělali několik zbytečných
ztrát a Prostějov nabídnutou šancí okamžitě
využil z opětovnému získání vysokého
náskoku.“

BOHAČÍK V KOLÍNĚ TÁHL spoluhráče za další výhrou
Očima trenérů
Kolín/lv - S cílem ukončit
kolínskou neporazitelnost v
domácím prostředí vyrazili
basketbalisté Prostějova do
Polabí. Po třech výhrách v
řadě měli Orli dostatečné
sebevědomí a to přetavili v
další úspěch. V Kolíně vyhráli
82:78 a začínají se dotahovat na špici tabulky Mattoni
NBL!
Hosté vstoupili do utkání bez
jakéhokoliv respektu a díky
sedmibodové sérii se dostali
do vedení 7:2. Domácím navíc

dělal v prvním poločase velké
problémy křídelník Bohačík,
který přidal ještě trojku a trestný
hod zvyšoval na 11:4. Soupeř
pak sice šesti body v řadě stáhnul, ale my jsme si naše vedení podrželi a první část jsme
vyhráli poměrem 20:17.
V úvodu druhé fáze šli domácí
díky dvěma bodovým minisériím do vedení 25:22, ale
následná osmibodová série
Orlů znamenala zvrat, vedení 30:25 a oddechový čas
domácího celku. Od té chvíle byl na palubovce k vidění
poměrně zajímavý souboj
B-B, tedy domácího Boldse a
našeho Bohačíka. Oba doslova
hýřili úspěšnými střelami,
které posouvaly skóre hodně

kupředu. Za stavu 38:31 pro
Hanáky se domácí ale vzepjali a závěrečným náporem
12:4 otočili na poločasový stav
45:42 ve svůj prospěch.
Ve druhé polovině se domácí
drželi v mírném vedení, následování Orly, kteří čekali na
zaváhání soupeře. Ještě před
poslední částí tak domácí vedli rozdílem čtyř bodů, ale s
ubývajícím časem převzali
otěže utkání svěřenci trenéra
Cholevy. Díky podkošové dvojici Dufault a Švrdlík, kterou z
perimetru doplnil Slezák, šli
hosté do vedení. V dramatické
koncovce pak byli hráči
Prostějova úspěšnější a těsný
náskok udrželi a zaznamenali
čtvrté vítězství v řadě.

Predrag BENAČEK - BC Kolín:
„Jednou jsme doma prohrát museli, i když jsem věřil, že
úspěšnou sérii v zápase proti Prostějovu ještě prodloužíme.
Nedokázali jsme ubránit Bohačíka a také podkošovou
dvojici Default, Švrdlík. To byl největší problém. Tedy
společně ještě s jedním mužem, o němž však čtyřiadvacet
hodin mluvit nemůžu... I proto musím pogratulovat
soupeři k vítězství a doufat, že už v dalším zápase podáme
lepší výkon a budeme se radovat z úspěchu.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„První půlku jsme měli problém s útočným doskokem
Kolína, tam jsme byli menší a vždycky nějaký důležitý
balón jsme prohráli. Z toho následovaly protiútoky, ale
po přestávce se to zlepšilo. Důležité bylo, že se do hry
dneska nijak nezapojil Machač a ostatní hráči. Ale o to
více vynikl Bolds, což nakonec nebylo tak na škodu.
Sice dal 30 bodů, ale druhý dvouciferný byl jenom
Radulović. Kdežto u nás to byli tři hráči.“

„Zlepšili jsme se hlavně v obraně,“ všiml si z marodky Matej Venta

Slovinský rozehrávač by měl být zpět za dva týdny
Prostějov - Podle očekávání se mezi opory prony zařadil
stějovského týmu od začátku sezony
Matej Venta. Slovinský rozehrávač v úvodních
ěru kolem
šesti kolech strávil na palubovce v průměru
šestadvaceti minut, v posledních dvou zápasech
ale pouze burcoval své spoluhráče ze střídačky.
Stopku mu vystavilo zraněné koleno a menší chirurgický zákrok.
Ladislav Valný
Jak vážné je vaše
zranění?
„Není to tak strašné. Ale musel
jsem podstoupit artroskopii.
Na hraní to nebylo. Koleno
při rychlejších pohybech
bolelo, a to každého sportovce
omezovalo.“

Umíte odhadnout,
dnout, kdy se
alubovku?
vrátíte na palubovku?
„Předpokládám, že koleno bude
potřebovat ještě čtrnáctidenní
pauzu, pak přijde naa řadu krátká
rehabilitace. Do tříí týdnů bych
měl být zpátky.“
Po horším rozjezdu se
kově zvedli.
Orli výsledkově
Bylo to také z důvodu,
vodu, že jste

narazili na papírově slabší
soupeře?
„Ani bych neřekl. Třeba
Pardubice, které jsme porazili
v jejich hale, nejsou rozhodně
slabým týmem. Naše výkony
se zkrátka zlepšily. Hlavně v
obraně jsme dokázali přidat, a
tomu výsledky odpovídají.“
Při vaší absenci se na
rozehrávce střídá
Roman Marko, Pavel Slezák a
Jaromír Bohačík. Jak se vám
líbí jejich výkony?
„Kluci hrají výborně. Ukazují,
že jsou to výborní basketbalisté
schopni zaskočit na jiném postu.“
V dalším kole vás čeká
repríza posledního
finále. Jaký bude zápas s
Nymburkem?

„Bude to hodně těžké, ale
chceme si utkání užít. Nymburk
je velký favorit. Po sérii vítězství
jsme ale v herní pohodě,
a to by mohla být naše
výhoda. Chceme šampiona
minimálně
potrápit.“

Jde to i bez něj. Přestože rozehrávačská jednička laboruje
na marodce, jeho spoluhráčům to šlape. Každopádně kouč
Choleva na Ventův návrat čeká.
Foto: archiv
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje

Po třech kolech tak nadále vedou extraligovou tabulku, nyní soutěž čeká dlouhá pauza až do nového roku

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

3. kolo Extraligy ČR

Oslabení boxeři vyválčili cenný bod v Plzni!
Obrovské problémy se sestavou řešili před zápasem 3. kola extraligy mužských družstev ČR boxeři
BC DTJ Prostějov. Do Plzně nakonec jeli v hodně
kombinovaném složení, přesto dokázali urvat alespoň jeden bod za remízový výsledek. Díky tomu
zůstali v čele průběžného pořadí.

CHIMERA FIGHTERS PLZEŇ
BC DTJ PROSTĚJOV

8:8

Josef Popelka

Váhové kategorie:
výsledkový servis
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.
3. kolo (3. a 4. listopadu): Plzeň – Prostějov 8:8, Č. Kamenice + Most
– Ostrava 12:4.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 3. kole

1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
Prostějov
Č. Kamenice + Most
Ústí nad Labem
Plzeň
Ostrava

Z
3
3
2
2
2

V
2
2
1
0
0

R
1
0
0
1
0

P
0
1
1
1
2

S
32:16
26:22
16:16
12:20
10:32

B
5
4
2
1
0

KAM PŘÍŠTĚ
4. kolo: Ostrava – Plzeň, Ústí nad Labem – Č. Kamenice + Most.
5. kolo: Prostějov – Ostrava, Plzeň – Ústí nad Labem.
6. kolo: Prostějov – Ústí nad Labem, Plzeň – Č. Kamenice + Most.
7. kolo: Č. Kamenice + Most – Prostějov, Ústí nad Labem – Ostrava.
8. kolo: Prostějov – Plzeň, Ostrava – Č. Kamenice + Most.
9. kolo: Plzeň – Ostrava, Č. Kamenice + Most – Ústí nad Labem.
10. kolo: Ostrava – Prostějov, Ústí nad Labem – Plzeň.
Od 4. kola budou termíny stanoveny později, soutěž pokračuje až
v novém kalendářním roce 2013.

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

váhová kategorie do 56kg:
Shakaldaev
Jakub Vávr
Vávraa
2:0
Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„První nováček v našem týmu,
který naskočil do utkání, je junior z Kroměříže. Složitě dělal
váhu, ale přesto se dlouho statečně držel. Až ve třetím kole
mu trochu došly síly a po napomínání zaslouženě prohrál.
Rozhodně však nezklamal, je
příslibem do budoucna.“
váhová kategorie do 60kg:
Hamo Aperjan
2:0 bez boje
Jan Korec
Miroslav Šerban
0:2
Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„Domácí mladík byl méně zkušený a Mirek od začátku prokazoval svou větší vyboxovanost.
Jenže ve druhém kole se trochu
zbláznil, přestal dodržovat taktiku. Musel jsem mu o přestávce domluvit a potom už znovu
udržoval protivníka na distanc,

Patrik Balog
Emil Kocvelda
2:0
Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„V úvodu měl soupeř hodně síly, vyšlo mu první kolo.

gardy a našemu kapitánovi
vůbec nestačil. Peťa postupně
zvyšoval tlak a duel předčasně
ukončil. Suverénní výhra s naprostým přehledem.“

váhová kategorie nad 91kg:
Jakub Mencl
Dominik Musil
0:2

Emil nedokázal plnit pokyny a
z tlaku netrefoval údery mezi
Balogovy ruce, nepomohla ani Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
velká převaha v závěru. Domá- „U tohoto rozhodujícího soubocí zástupce měl náskok a byť je jsem dost zešedivěl. Uzdravený Dominik totiž po návratu
z marodky skvěle začal, ale
nešťastně inkasovaný úder mu
Michal Vodárek způsobil velkou bolest a druhé
Vladimír Lengál kolo bylo z jeho strany kata2:0 strofální. Musel jsem mu dát o
. Hodnocení trenéra Pavla Dudy: přestávce před posledním ko„Kvůli onemocnění Vítka Krále lem ránu do hlavy, aby se vzpajsme do této váhy narychlo se- matoval. Naštěstí to pomohlo a
hnali kluka ze Znojma, který opětovným zlepšením výkonu
proti kvalitnímu Vodárkovi vy- ubojoval důležité vítězství.“
držel v ringu celé střetnutí. Na
výhru to však nestačilo, favorit Původně si Hanáci chtěli jet na
byl mnohem zkušenější, jistější západ Čech pro dva body, nakoa celkově lepší. Spravedlivý vý- nec byli rádi i za jeden. „Když
zohledním obrovské potíže,
sledek.“
které jsme řešili se skládáním
sestavy, tak remízu beru. Navíc
Lukáš Černík domácí vedli už 8:4 a z takovéTomáš Dubský ho průběžného stavu zkrátka
0:2 - RSC musíme být s nerozhodným výHodnocení trenéra Pavla Dudy: sledkem spokojení,“ oddechl si
„Tahle porážka mě fakt hodně kouč DTJ Pavel Duda.
naštvala. Tomáš coby posila na Proč mu chybělo tolik opor?
hostování z Třeboně totiž výbor- „Arkadius Toborek si při tréně začal, jenže po prvním kole ninku otevřel ránu v obličeji
se ukázalo, že se před utkáním z předchozího zápasu a Mas odpuštěním přežral. Udělalo teusz Maczik po pádu při hraní
se mu špatně a v daném stavu basketbalu leží v nemocnici,
se zády k rozhodčímu nechal ve čímž jsme zůstali bez cizinců z
druhém kole nesmyslně odpočí- Polska. Snaha narychlo povolat
tat. Rozzlobil mě jak on, tak jeho Maďary nevyšla, od pátečního
osobní koučové tím, že ho neu- večera bylo na jejich sehnání už
příliš pozdě,“ upozornil Duda.
hlídali s tím jídlem.“
„Kromě toho dostal týž den horečky Vítek Král, takže za nás
Lukáš Wacker v Plzni nastoupili hned tři týPetr Novotný moví nováčci. Proto je celkové
0:2 skóre 8:8 velice dobré.“
Oddíl boxu BC DTJ ProstěHodnocení trenéra Pavla Dudy: jov děkuje za podporu městu
„Mladý Plzeňák měl viditelně Prostějov a Olomouckému
respekt, asi z nervozity měnil kraji!

Basketbalistky Prostějova deklasovaly v domácí premiéře Zlín „B“

Prostějov/jp - Po více jak padesáti letech se ženský basketbal
vrátil na palubovku prostějovských hal. A premiéra to byla
vskutku skvostná. Po celé utkání byly domácí hráčky výrazně
lepším týmem, což se projevilo
zejména v rozdílu skóre. Pouze
třetí čtvrtinu můžeme hodnotit
z pohledu soupeře jako povedenou, ke zdramatizování utkání
však měly hráčky Zlína přeci
jen daleko. Zaplněná tělocvična
ZŠ Dr. Horáka tak byla svědky
jednoznačného vítězství domácích basketbalistek, které dělilo
pouze dva koše od magické stovky bodů v jednom zápase. I díky
střelecké potenci zejména Martiny Kalábové zvítězily „oděvářky“ s vysokým skóre 96:52
a připisují si tak třetí vítězství
v obnovené premiéře basketbalu
žen na Prostějovsku.
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN
- 4. KOLO

TJ OP Prostějov
– Proton Zlín „B“
96:52 (31:16, 25:10,
19:17, 21:9)
Rozhodčí: Bešina, Janoušek. Diváků: 70
Sestava a body Prostějova: Svo-

bodová G. 7, Svobodová N. 8,
Zatloukalová 4, Kalábová M. 31,
Kalábová J. 3, Maťovčíková 5,
Hrabovská 10, Chytilová 4, Schneiderová 4, Krátká 7, Melková (8),
Růžičková. Trenér: Václava Mazalová

V sestavě se sestrami Svobodovými, jenž okusily i atmosféru první
ligy za UP Olomouc, vstoupily
basketbalistky Prostějova k domácí premiéře nového ročníku Krajského přeboru žen. „Oděvářky“
hnány bouřlivým publikem naznačily hned v úvodní čtvrtině, jakým
směrem se utkání bude ubírat. Pohodlné vedení trvalo až do stavu
10:0 ve prospěch domácích, teprve
poté se osmělily i hostující hráčky.
To probíhala desátá minuta, kdy
basketbalistky Zlína zaznamenaly
své první body. Domácí však ve
svém rytmu nepolevily, zejména
kapitánka Gabriela Svobodová a
Martina Kalábová se dokázaly výrazně prosadit.
Druhá čtvrtina jakoby té první
z oka vypadla. Domácí basketbalistky snadno procházely obranou
Zlína a pohodlně skórovaly. Některé akce byly opravdu povedené,
což ocenilo i přítomné publikum.
Trenérka domácích tak mohla už
i v těchto minutách sáhnout ke
střídání a dát šanci širšímu kád-

ru k zapojení do hry. Na výkonu
se to nicméně vůbec neprojevilo,
basketbalistky Prostějova stále
navyšovaly svůj náskok, který se
v polovině utkání zastavil na rozdílu třiceti bodů – 56:26. Za zmínku stojí neuvěřitelná bilance čtyř
trojek, které zaznamenala během
osmdesáti vteřin nejlepší střelkyně
utkání Martina Kalábová.
Závěrečná čtvrtina dala opět šanci všem hráčkám, které se chtěly
velkou měrou podílet na dalším
vítězství a získat tak potřebné herní zkušenosti. Skóre stále narůstalo, tempo hry poněkud opadlo
s blížícím se koncem hry, avšak
nervozita domácích hráček přibývala. Důvodem bylo již několikrát
zmiňované pokoření hranice sta
bodů v jednom zápase. Rozhodující byla neproměněná trojka
Prostějova půldruhé minuty před
závěrečným hvizdem. Zlíňanky
v posledních vteřinách zápasu
dokázaly podržet míč, přemíra
snahy domácích tak k vytoužené
„stovce“ nevedla. Přesto mohou
být právě hráčky TJ OP Prostějov
spokojeny, konečné skóre vyznělo jednoznačně pro svěřenkyně
trenérky Mazalové – 96:52. Po
dvou venkovních vítězstvích se
tedy i na domácí palubovce mohly „Oděvářky“ radovat z dalšího
vítězství.

Potvrdí Kostelečtí svůj vzestup na hřišti Kuřimi?
Po třech kolech byli pomalu zralí
na odpis, nyní už se vyšplhali do
horní poloviny tabulky na šesté
místo. Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK zvítězili ve 2. lize
mužů Morava jih třikrát za sebou a
po sváteční pauze chtějí své zmrtvýchvstání potvrdit i ve zbytku
podzimní části.
„Nerad vyzvedávám jednotlivce,
ale týmu dodal ohromný impuls
návrat Michala Jurky do kolektivu před derby v Prostějově. Tenkrát jsme byli hodně dole, nikomu se nedařilo a výkony nestály
za nic. Míša jako správný srdcař
strhnul ke zlepšení další zkušené
borce, navíc se přidali i někteří
mladí. A najednou to jde,“ popsal
pozadí vzestupu trenér HK Alois
Jurík.

Zlomová byla právě zmíněná
bitva na palubovce rivalského
Sokola II. „Tamní zápas jsme
zvládli opravdu skvěle, mančaft dva cenné body nakoply.
Následně jsme si poradili s brutálními Ivančicemi a díky troše
štěstí i s Velkým Meziříčím,
čímž máme do dalšího průběhu
sezóny přece jen trochu klidu,“
oddechl si Jurík.
Usínání na vavřínech však
rozhodně není na pořadu dne.
„Naše hra má k ideálu pořád
strašně daleko. Jak s oblibou
říkávám, čeká nás práce jako
na kostele. Mužstvo nesmí táhnout jen několik jedinců v čele
s Martinem Grulichem, Davidem Ševčíkem, Milanem Varhalíkem či Michalem Jurkou,

zabrat musejí rovněž ostatní. Je
nutné na hřišti makat jako jeden
tým,“ zdůraznil kouč.
Pomoci by mohla vyprázdněná marodka, kde zůstal pouze
dlouhodobě zraněný Anatoliy
Vasyliev (úspěšně se převtělil
do role trenérského asistenta).
„Teď jedeme do Kuřimi, kterou jsem na vlastní oči sledoval
při utkání v Prostějově. Získala
sice už sedm bodů, ale určitě
jde při vší úctě o hratelného
soupeře. Hrozně rádi bychom
odmazali jeden minusový bod
v tabulce pravdy a dostali se
do plusu,“ jasně Jurík naznačil
kostelecké ambice pro duel,
který se hraje na kuřimské
půdě v sobotu 10. listopadu od
16.00 hodin.

Nadcházejícími soupeřkami jim bude
ambiciózní mužstvo z Olomouce,
basketbalistky Prostějova však budou
chtít potvrdit dobrou formu a zcela
jistě i svou neporazitelnost.

pohledem trenérek:
Václava MAZALOVÁ
- TJ OP Prostějov:
„Hrály jsme poprvé doma, atmosféra skvělá, holky hrály výborně,
nějaké chyby se tam samozřejmě
našly, ale dokázaly se jako kolektiv vyburcovat k velkému výkonu.
Bylo tam spousta nádherných akcí,
jak se říká ´nahrej a běž´, což je
úplně nejideálnější, celkem pěkná
střelba. Jsme rády, že je to třetí
vyhraný zápas. Hlavním faktorem
byla naše výšková převaha, a i
když jsem se obávala, že hráčky
Zlína budou rychlejší, nakonec se
tak vůbec nestalo. Škoda té trojky
v závěru, nepovedlo se, ale to by
byl jen bonus povedeného utkání.
Byl to opravdu kolektivní výkon,
zkušené hráčky vyburcovaly k výbornému výkonu i ostatní. Byly

jsme tak domluveny, k utkání nastoupily všechny hráčky, což je
velké plus do dalších důležitých
zápasů. Trénujeme dvakrát týdně,
k tomu se v neděli věnujeme pouze střelbě. Proti Olomouci chceme
vycházet z dobré obrany, ze kterých můžeme přejít do rychlých
protiútoků.“
očima kapitánky
Gabriela Svobodová
„Vyhráli jsme díky tomu, že zlínské hráčky jsou podstatně mladší
než my, jsou méně vyhranější,
nemají ty zkušenosti jako některé hráčky z našeho družstva. Ty
mladší u nás se nebojí učit novým
věcem a chtějí ukázat, co v nich
je, což se projeví pozitivně ve hře.
Nekoncentrovanost na konci zápasu byla příčinou lepšího skóre,
přesto jsme dosáhly výrazného
vítězství. Je dobré, že na rozdíl
od jiných týmů u nás neexistuje
rozdělení pozic dle věku či odehraných utkání, tady jsme všechny
jedna parta, která chce hrát a baví
se basketbalem.“

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
6
Vetřelci Prostějov
6
Dobří bobři Olomouc
6
Hanácká šipka Olomouc
6
Miagi Mohelnice

Hosté
Atlant Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Sportingbet.cz Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice

BD
8
14
10
9

BH
10
4
8
10

LD
18
30
23
21

LH
23
13
21
24

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

Body

1 Dobří bobři Olomouc

Tým

6

3

2

0

0

1

0

70:40

164:108

13

2 Atlant Olomouc

4

3

1

0

0

0

0

43:30

98:69

11

3 Pitbulls Prostějov

4

3

0

0

0

1

0

43:29

101:82

9

4 Miagi Mohelnice

5

2

0

0

2

1

0

48:44

115:109

8



Kol V VP R PP P K Skóre

5 Vetřelci Prostějov

5

2

0

0

1

2

0

47:44

107:107

7

6 Sportingbet.cz Olomouc

4

2

0

0

0

2

0

37:35

89:85

6

7 Zavadila o jedl. Čechovice

5

1

1

0

1

2

0

45:47

109:113

6

8 Hanácká šipka Olomouc

6

1

0

0

1

4

0

36:73

99:161

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

5

0

1

0

0

4

0

32:59

84:132

2

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
6
6
6
6
6
6

Domácí
Darts Club Držovice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
Jiřina Black Bears Prostějov
Mexičani Čelčice
Asi Prostějov

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

BD BH LD LH
8
10 19 23
neznámo v době uzávěrky
4
14 10 31
přeloženo na 4.11.2012
přeloženo na 5.1.2013
přeloženo na 19.1.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre
6

4

2

0

0

0

0

70:40

159:100

16

2 Darts Club Držovice

6

5

0

0

0

1

0

79:29

166:82

15

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 V Zeleném Prostějov

6

3

0

0

1

2

0

62:47

146:113

10

6 Orli Kojetín

5

2

1

0

1

1

0

52:40

114:104

9

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 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

5

1

0

0

0

4

0

26:64

69:140

3

11 Seniors Hamry

6

1

0

0

0

5

0

33:75

86:163

3

12 Rafani Čelčice

5

0

0

0

1

4

0

35:56

91:124

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.

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

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
3 15 7
33
10 8 21
20
neznámo v době uzávěrky
10 8 24
24

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre
6

5

1

0

0

0

0

81:28

Legy

BO

181:75

17

2 Fénix Prostějov

6

4

0

0

0

2

0

57:51

129:124

12

3 Soběsuky 49

5

3

1

0

0

1

0

46:45

108:104

11

4 Twister Kroměříž

4

3

0

0

1

0

0

58:15

125:51

10

5 Němčická střela

6

2

1

0

0

3

0

44:65

110:150

8

6 Hroši od Jedličky Čechovice

5

2

0

0

0

3

0

54:36

124:101

6

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

4

2

0

0

0

2

0

30:42

82:104

6

8 U Žida Ivanovice na Hané

5

2

0

0

0

3

0

33:57

97:137

6

9 Capa team U Jedl. Čechovice

5

1

0

0

1

3

0

37:54

91:127

4

10 Skalní Na Nové Doloplazy

4

0

0

0

1

3

0

29:44

72:105

1

11 Žabáci Ivanovice na Hané

4

0

0

0

0

4

0

20:52

70:111

0

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

Prostějovští házenkáři

si zpestřili volno přáteláčkem Farmářské trhy zvláštností nejsou,
Prostějov/jim – Třetí nejvyšší
domácí házenkářská soutěž si o
víkendu vybrala první krátkou
zápasovou přestávku. Prostějovský trenér Josef Zedníček tuto
zprávu přijal s radostí a věří, že
pomůže jeho týmu překonat špatný začátek a dopomůže k výsledkovému zlepšení. Po šesti kolech
totiž Sokolu II patří se třemi body
až předposlední místo.
„Přestávka nám přišla velmi vhod.
Doléčíme zranění, nemoci. Prvních
pět kol bylo špatných, až v šestém
jsme získali první vítězství, takže to
nelze hodnotit pozitivně. Navíc je
podstatné říct, že jsme čtyři utkání
hráli doma,“ podotkl Zedníček.
Přes týden se tak s hráči věnoval
klasické tréninkové přípravě, na
pátek si domluvil typické přátelské
utkání se společným výběrem starších hráčů Kostelce a Prostějova. V
něm se představili mimo jiné bratři
Flajsarové, Varha, Jurka, Ordelt,

Chalupecký. „Dobří hráči a pro nás
prospěšné utkání. Předpokládali
jsme, že soupeř bude hrát pravděpodobně to stejné, co Sokolnice.
Soustředili jsme se, abychom to
odehráli kvalitně a také jsme nechtěli vypadnout ze zápasového
rytmu,“ užil si střetnutí Zedníček.
V tomto týdnu se do přípravy opět
zapojí Gazdík s Černíčkem a po pracovní směně i Kosina s Valachem a
kolektiv bude prakticky kompletní.
„Kromě dlouhodobě zraněných Bečičky, Tomáše Jurika a Münstera by
neměl chybět nikdo,“ těší Zedníčka.
Nyní čeká na Sokol II Prostějov
duel v telnické nafukovací hale
proti devátým Sokolnicím. Na neoblíbeném pomalém japexu. „Pohyb i odraz balonu je pomalý, ale
musíme se s tím vyrovnat. Zvolna
si na to zvykáme, protože na tomto
povrchu odehrajeme čtyři utkání za
rok,“ věří v body z jihu Moravy Josef Zedníček.

ale Farmářský vrh je zatím jen jeden...
Českomoravský šipkový
svaz a mediální partner
šipkového sportu na Moravě, Týdeník Prostějovský
Večerník si Vás dovolují
pozvat na ryze amatérskou
sérii šipkových turnajů
s názvem Farmářský vrh
do Baru Na Farmě v Prostějově, Západní 75. Jak už
sám název napovídá, půjde

zde o sport pro začátečníky a také o farmářské ceny
jako jsou salámy, sýry,
vína a podobné pochutiny. Začínáme 7. 11. 2012
v 18.00 hodin a už teď se
těšíme na Vaši účast. Nebojte se začít! Hrát se bude
501 Single out a na hladký průběh bude dohlížet
krásná rozhodčí…

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

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova sehrály během čtyř dnů hned tři zápasy!

ATOM TREFL SOPOTY

JAK ŠEL ČAS „AGELEK“ MINUTU PO MINUTĚ?

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 74 minut
Rozhodčí: Miklošič (Slovinsko) a Christensen (Dánsko)
Diváků:
1. set: 26:24 27 minut 2. set: 25:17 23 minut
3. set: 25:16 24 minut

Sestava sopot:
pot:
Belčiková, Kaczorowská, Pykoszová, Rourkeová, Coimbraová,
Šeluchinová, libero Ženiková. Střídaly: Podolecová, Wilková,
Cabrerová, Kwiatkowská.
Trenér: Jerzy Matlak.

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Žarkova

Střídaly: Miletičová, Hippeová,
Jelínková, Hrončeková
Připravena byla: Soaresová

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

Výsledky CEV Champions
League 2012/2013 - 2. kolo
Základní skupina „A“:
Uraločka Jekatěrinburg – Vakifbank Istanbul 1:3 (-23, 22, -24,
Volero Curych – RC Cannes 0:3 (-22, -19, -22)
Z V3 V2 PB P PS
PM
 Tým
1. VB Istanbul (Turecko)
2 2 0 0 0
6:1
173:133
2. Cannes (Francie)
2 1 0 1 0
5:3
177:173
3. Jekatěrinburg (Rusko)
2 0 1 0 1
4:5
195:200
4. Curych (Švýcarsko)
2 0 0 0 2
0:6
111:150

Prostějov/son - Špičkový mezinárodní volejbal,
to zdaleka není jen pinkání do míče na trénincích
a v zápasech. Tohle si možná uvědomuje každý
sportovní fanda, ale pouze málokoho by napadlo,
co všechno obnáší program jednoho týmu během opravdu našlapaného týdne. Pro představu jsme s hlavním trenérem VK AGEL Prostějov
Miroslavem Čadou zkompletizovali přesnou náplň družstva v pěti dnech od 29. října do 2. listopadu tak, jak šel čas minutu za minutou.
Pondělí 29. října
7.30 hodin odjezd autobusem z Prostějova do Vídně,
11.30 oběd na letišti ve Vídni,
12.40 odlet z Vídně přes Mnichov do Gdaňsku, 17.20 příjezd autobusem z Gdaňsku do
hotelu Sheraton v Sopotech,
17.45 odjezd na trénink, 18.00
až 19.45 trénink, 20.30 večeře,
21.40 až 22.15 video porada na
zápas, 23.00 večerka.

Vincourová
Gomesová
Kossányiová
de Assisová
Velikiyová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Program VK byl skutečně nabitý...

-13),
B
6
4
2
0

Základní skupina „B“:
Trefl Sopoty - VK AGEL Prostějov 3:0 (24, 17, 16), Rabita Baku Villa Cortese 3:1 (15, -22, 21, 22)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Rabita Baku (Azerbajdžán) 2 2 0 0 0
6:1
172:140 6
2. Trefl Sopoty (Polsko)
2 1 0 0 1
4:3 164:154 3
3. Villa Cortese (Itálie)
2 1 0 0 1
4:4
180:185 3
4. AGEL Prostějov (Česko)
2 0 0 0 2
0:6
114:151 0
Základní skupina „C“:
Busto Arsizio - Galatasaray Istanbul 1:3 (-19, 20, -22, -20), ASPTT
Mylhúzy - Dinamo Bukurešť 3:1 (23, 12, -23, 15)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Galatasaray Istanbul (Turecko) 2 2 0 0 0
6:2
188:168 6
2. Mylhúzy (Francie)
2 1 0 0 1
4:4
180:168 3
3. Arsizio (Rumunsko)
2 1 0 0 1
4:4
175:180 3
4. Bukurešť (Rumunsko)
2 0 0 0 2
2:6 160:187 0

Čtvrtek
Č
t
1. listopadu
10.00 až 11.15 hodin
trénink, 12.00 oběd, 16.00
odjezd autobusem na zápas
Úterý 30. října
do Přerova, 18.00 utkání
8.15 hodin snídaně, Přerov – Prostějov, 21.00
9.30 až 10.15 video porada na příjezd autobusem z Přerova
zápas, 10.15 odjezd na trénink, do Prostějova.
10.30 až 11.40 trénink, 12.30
Pátek 2. listopadu
P
oběd a poté odpočinek, 15.45
svačina (káva, čaj, ovoce,
10.00 až 11.00 hodin
moučník), 16.30 odjezd na trénink, 12.00 oběd, 17.00
zápas, 18.00 utkání Sopoty – utkání Prostějov – Olomouc,
Prostějov, 20.45 večeře, 21.30
až 22.15 mítink k hodnocení poté volno až do pondělního
rána.
zápasu, 23.00 večerka.

Základní skupina „F“:
Lokomotiv Baku – Dynamo Moskva 3:0 (20, 18, 13), Fakro Muszyna
– CZ Bělehrad 3:0 (13, 15, 15)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Loko Baku (Ázerbajdžán) 2 1 1 0 0
6:1
188:145 5
2. Fakro Muszyna (Polsko)
2 1 0 1 0
5:3 177:152 4
3. Dinamo Moskva (Rusko)
2 0 1 0 1
3:5
160:177 2
4. Bělehrad (Srbsko)
2 0 0 1 1
1:6
137:188 1

Zájezd fanoušků VK

Společně na hřišti i mimo ně. Utkáními a tréninky přímo na palubovce
tráví prostějovské volejbalistky jen část společného času. Mnoho dalších
hodin spolkne cestování, taktické porady a podobně.
Foto: J. Popelka
„Z předchozích odstavců si
každý může udělat obrázek, že
někdy máme program nabitý od
rána až do pozdního večera řadu
dní za sebou. Není to tak pořád,
ale docela často. V tom případě
je nezbytná dokonalá příprava
všeho, aby veškerá navazující
náplň rozfázovaná doslova na
minuty dokonale klapala bez
jakýchkoliv zádrhelů. A je výborné, že v našem klubu máme
lidi schopné to takhle precizně
nachystat,“ uvedl kouč Čada.

„Současně bych rád zdůraznil, jak tvrdý je chleba profesionální volejbalistky. Široká
veřejnost to tak možná nevnímá, ale kdokoliv by jej okusil, musel by změnit názor.
Během sezóny mají holky
opravdu minimum volného
času a většinu dní se musejí
přizpůsobovat pevně danému
programu bez nároku na vypadnutí z něj. Rozhodně nejde o žádný med,“ upozornil
Čada.

na extraligový šlágr do Frýdku
Fanklub
volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov
pořádá autobusový zájezd
na utkání 6. kola UNIQA extraligy žen 2012/13 mezi TJ
Sokol Frýdek-Místek a VK
Prostějov.
Duel dvou moravských týmů
v rámci základní části nejvyšší
české soutěže se hraje v sobotu 10. listopadu od 17.00
hodin, sraz fanoušků je týž den
v 15.00 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 v pátek 9.
listopadu do 12.00 hodin.

Michaela Jelínková: „Cítím, že už bychom teď
měly hrát lépe, jenže se nám to zatím nedaří“
Prostějov - Nelehký začátek sezóny 2012-2013
prožívá nahrávačka VK AGEL Michaela Jelínková
(na snímku). Kromě úvodního extraligového duelu
se Šternberkem dostává v základní sestavě přednost mladší Pavla Vincourová, do obou dosavadních střetnutí v Champions League naskočila šestadvacetiletá navrátilkyně z Německa jen krátce na
střídání. Až v Přerově po delší době dostala novou
zápasovou příležitost a zhostila se jí velice dobře.
Marek Sonnevend
Hanácké derby bylo dost
těžké, se soupeřem jste
měly hodně starostí. Proč?
„Pro mě osobně to bylo ještě těžší
tím, že jsem docela dlouho nehrála žádné utkání a to pak člověk
vypadne z rytmu. Takových nás
dneska šlo na hřiště víc a ono je pak
složité vyrovnat se s vlastními chybami a s výkonem ne podle svých
představ, i když bez toho zápasové-

ho rytmu nejde o nic nečekaného.
Přerov navíc nehrál vůbec špatně,
v koncovce úvodního setu jsme mu
samy pomohly zbytečnými hrubkami v mezihře i útoku. Celkově
jsme byly lepší, jen se v některých
momentech projevila naše určitá
nejistota a nesehranost v mistráku,
což je oproti tréninkům rozdíl. Na
druhou stranu jsme se s komplikacemi dobře popraly a přes vnitřní
pocit nepohody se dokázaly hecnout k vítězství 3:0.“

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

Základní skupina „D“:
Eczacibasi Istanbul – Azerrail Baku 3:0 (22, 23, 12), SC Drážďany –
Dabrowa Gornicza 3:2 (21, -19, 24, -21, 12)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. VitrA Istanbul (Turecko)
2 2 0 0 0
6:1
170:141 6
2. Azerrail Baku (Ázerbajdžán) 2 1 0 0 1
3:4
155:145 3
3. SC Drážďany (Německo)
2 0 1 0 1
4:5
176:205 2
4. Gornicza (Polsko)
2 0 0 1 1
3:6 191:201 1
Základní skupina „E“:
Dynamo Kazaň – Robur Urbino 3:0 (19, 13, 14), Tomis Constanta –
SC Schweriner 3:2 (11, 27, -16, -21, 15)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Constanta (Rumunsko)
2 1 1 0 0
6:3
204:188 5
2. Kazaň (Rusko)
2 1 0 1 0
5:3 175:153 4
3. Schweriner (Švýcarsko)
2 0 1 1 0
5:5
210:208 3
4. Urbino (Itálie)
2 0 0 0 2
1:6
131:171 0

Středa 31. října
Individuálně snídaně,
10.20 odjezd autobusem ze
Sopot na letiště v Gdaňsku,
12.50 odlet z Gdaňsku přes
Mnichov do Vídně, 20.45
příjezd autobusem z Vídně
do Prostějova.

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Ke ztrátě minimálně
jedné sady bylo dost
blízko, že?
„Podle skóre to tak určitě vypadalo, ale ani jedna z nás si nepřipouštěla, že bychom set ztratily. Ani ve
třetí sadě, kdy jsme
sme nějakou dobu
prohrávaly o tři body. Stačilo
v pravou chvíli zapnout motor
a donutit domácí
ácí k chybám,
čímž jsme nakonec
onec vyhrály.
Byť těsně.“
Mohlo vás
ás s holkama
ovlivnit poměrně dlouhé cestování
ování
t?
do Sopot a zpět?
oz„Na tohle se rozme
hodně nechceme
ya nebudeme vyoť
mlouvat, neboť
m
jsme o takovém
ěprogramu věo
děly
dlouho
udopředu. Na drumá
hou stranu nemá
smysl říkat, že se

na nás nijak nepodepsal návrat ve
středu večer s tím, že hned druhý
den po náročném dopoledním tréninku hrajeme další zápas. Nešlo
o optimální situaci, slabší výkon
však tímto nelze nijak zdůvodňovat. S nabitým kalend
kalendářem se musíme vyrovnat a bojovat.“
Jaký máte
m celkově doj
dojem ze hry
Po
týmu? Posouváte
se
výkonnostn nahoru?
výkonnostně
„Upřímně sse mi to zatím m
moc nezdá
a ne
nevím, co je
pří
příčinou. Třeba teď v Sopo
potech bylo
ja
jasně cítit,
žže máme na
zzisk jednoho,
ddvou nebo i
tř
tří setů, jenže
an
ani tentokrát
jsm
jsme nedokáFoto: archív zaly využít své

šance. Zlepšení pořád nepřichází a
každý může vidět v našem herním
projevu obrovské rezervy. Máme
potenciál, který dosud zůstává
zavřený, nedaří se jej dostat ven.
Osobně jsem si myslela, že momentálně budeme po volejbalové
stránce dál, než jsme.“
Loni to ale dlouho vypadalo velmi podobně.
Uklidňuje vás to trochu?
„Ani ne. Naše nevýhoda totiž
je, že letos odstartovala Champions League o měsíc dřív a tím
pádem máme už teď na začátku listopadu za sebou dva nejdůležitější zápasy, bohužel se
skóre 0:6. A další utkání v Lize
mistryň přijde za necelé dva
týdny. Prostě se musíme rychle
zlepšit tak, abychom výkonnost
posunuly nahoru pokud možno
hned. Prohrát i s Cortese dvakrát 0:3 by totiž bylo hodně nepříjemné, jakkoliv jde o velice
silného soupeře.“

ZRANĚNÁ KOSSÁNYIOVÁ bude Volejbalistky
překonaly ...
možná chybět delší dobu

Prostějov/son - V úterý na
palubovce polských Sopot
nastoupila v základní sestavě,
ve čtvrtek do Přerova už ale
necestovala a páteční bitvě
s Olomoucí přihlížela jen z
hlediště. Na noze přitom měla
dlahu, chodila o berlích. Mladou prostějovskou smečařku
Andreu Kossányiovou (na
snímku) trápí zranění...
„Přivodila si jej v pátek 26. října
na tréninku a jde o problémy s
nártem. První rentgen neukázal
žádné porušení kostí, byť jí
noha dost otekla a bolí. Přesto
obětavě naskočila do utkání v
Sopotech, ačkoliv při normální
chůzi kulhala,“ vyložil hlavní
trenér VK AGEL Miroslav
Čada.
Jenže po návratu z Polska
se stav nohy ještě zhoršil a
proto „Kossy“ v pátek 2. listopadu ráno absolvovala druhé,
podrobnější vyšetření. „To
ukázalo, že zranění asi bude

Foto: archív
vážnějšího charakteru. Jestli
má Andrea jednu z nártních
kůstek naštípnutou nebo ne, to
se definitivně dozvíme v úterý
6. listopadu,“ připojil Čada.
Pokud bude zmíněná diagnóza potvrzena, následné
léčení se protáhne minimálně
na jeden měsíc. V opačném
případě Kossányiová naskočí
zpět do hry o poznání dřív.
„Nejbližších čtrnáct dnů s
ní však určitě nemůžeme
počítat,“ doplnil kouč.

(dokončení ze strany 17)
„Já jsem sice byla u všech vítězství z těch sta, ale vůbec by mě
nenapadlo je takhle počítat. Kdo
mne zná, dobře ví, že neustále
zdůrazňuji důležitost profesionálního přístupu ze strany nás hráček.
A jeho součástí je i schopnost být
maximálně připravené na každé
utkání tak, abychom v něm mohly
uspět bez ohledu na kvalitu soupeře. A je podle mě jedno, zda z toho
vznikne šňůra dvaceti, padesáti,
sto nebo tisíce výher. Přesná čísla
ať sledují média, my jsme tady od
předvádění co nejlepšího volejbalu,“ připojila dlouholetá kapitánka
prostějovské party Solange Soaresová.
Tak jako tak. Ženy prostějovského
volejbalového kluby naposledy
padly 15. dubna 2009 na palubovce KP Brno (2:3) a od té doby proti
českým celkům pořád jen triumfují. V pátek to bylo už po stoprvní, co vyslankyně VK odcházely
do šatny jako vítězky...

Volejbal

Agelky v Polsku neproměnily setbol a pak už nestačily
AT Sop
VK Pv
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Bodový vývoj – první set: 1:2,
3:2, 4:4, 6:4, 10:5, 10:9, 11:11,
15:13, 15:15, 17:16, 17:20,
18:21, 21:21, 23:22, 23:24,
26:24. Druhý set: 1:0, 1:3, 2:5,
4:5, 7:7, 11:8, 13:10, 13:12,
18:12, 19:14, 21:14, 22:16,
24:16, 25:17. Třetí set: 2:0, 4:2,
4:5, 7:5, 9:8, 12:8, 12:10, 14:10,
17:11, 21:12, 24:15, 25:16.
Prostějov/son - Stejně jako týden předtím proti Baku naše
volejbalistky ani v Sopotech
nemusely podlehnout hladce
bez jediné získané sady. Ale
znova k tomu došlo a tentokrát ženy VK AGEL Prostějov dokonce v zahajovacím
dějství (jinak dobrém) nevyužily setbol. Zbytek utkání
poté proběhl jednoznačně
v režii papírově silnějšího
soka, čímž vyslankyně České
republiky v Champions League 2012/13 zůstávají po dvou
kolech základní skupiny B
bez bodu, navíc se skóre 0:6.
Úvod střetnutí se týmu z Hané
nepovedl. Domácí hráčky zpo-

čátku nepůsobily moc jistě,
jenže se dočkaly pomoci v podobě několika nevynucených
chyb VK a tím snadno získaly
náskok 10:5. Čadovy svěřenky se zvedly až po následném
time-outu, a to hlavně zásluhou
výborného podání Kossányiové. Čtyřbodová šňůra na 10:9
vrátila Agelky zpět do první
sady, dál byl průběh naprosto vyrovnaný (11:11, 15:13
– 15:15). Útočnicím se dařilo
při zakončení často vytloukat
polské bloky a když se znovu
během servisu Kossányiové povedla série čtyř bodů za sebou

ze 17:16 na 17:20, byl set rozjetý hodně slibně na vítězství.
Bohužel od stavu 18:21 naše
děvčata jakoby znejistěla možností dílčího úspěchu, vyrobila
několik nepřesností včetně útoku daleko do autu při setbolu
(23:24) a celé dějství v koncovce ztratila. Hřebík do palubovky
přitom zatloukla závěrečným
esem Rourke – 26:24.
Těsně promarněnou nadějí se
hostující kolektiv nenechal deprimovat a druhé pokračování
duelu otevřel velice dobře. Sopotům dělal potíže kvalitním
podáním i rychlostí hry, vstup-

Očima kapitánek
Izabela Belcik - Atom Trefl Sopoty:
„Byl to zápas plný chyb jak z naší, tak z hostující
strany. Prostějovu se v prvním setu hodně dařilo vytloukat naše bloky, ale od druhé sady opravdu moc
chyboval, čehož jsme využily. Tahle výhra je velmi
důležitá pro morálku družstva a vytvoření správného
týmového ducha.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Podobně jako proti Rabitě Baku jsme měly na víc,
než prohrát 0:3. Znovu jsme však nevyužily své šance
a dobře rozjetý první set nedotáhly do vítězného konce, což pak ovlivnilo zbytek utkání. Stále děláme příliš
mnoho chyb a musíme hodně pracovat, abychom je
odstranily, celkově se zlepšily.“

ní část sady zaslouženě patřila
jemu (1:3, 2:5, 5:7). Jakmile
však přestala fungovat přihrávka proti servisu Šeluchiny,
vznítil se oheň na prostějovské
střeše (11:8). Obrat Atom nastartoval, díky úderné dvojici
Rourke (univerzálka) + Coimbra (smečařka) spolehlivě bodoval a navíc poslal přímo na zem
několik ukázkových bloků. To
vyústilo v rozhodující trhák
z 13:12 na 18:12, po němž si
favorit zbytek sady bezpečně
pohlídal – 25:17.
Nabranou pohodu si Trefl přenesl do třetího dějství, leč ne

trvale. Jen škoda, že pozvednutí
výkonu party z ČR trvalo pouze
chvíli (4:2 – 4:5). Hned vzápětí
spolehlivěji hrající protivník
otočil zpátky ve svůj prospěch
(7:5) a od stavu 12:10 dominoval. Výběr VK se vlastně celý
zápas vůbec neprosazoval středem sítě (kromě několika bodových ulívek), kůly si rozjetá
sopotská družina stále důsledněji hlídala a tím pádem nebylo
jak uspět (14:10, 17:11, 21:12).
Nepomohla ani četná střídání,
vyšší volejbalová kvalita prostě
náležela úřadujícím šampiónkám Polska – 25:16 a 3:0.

Očima trenérů
Jerzy Matlak - Atom Trefl Sopoty:
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PVK PŘEROV

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 80 minut
Rozhodčí: Vojtíšek a Gall
Diváků: 300
1. set: 23:25 29 minut 2. set: 19:25 23 minut
3. set: 22:25 28 minut

Sestava přerova:
rova:
Dedíková, Kohoutová, Mátlová, Gambová, Rosenbergerová, Ticháčková,
libero Radivojevičová – Gálíková, Nucová, Skřičková.
Trenér: Leopold Tůma

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

„Udělali jsme méně chyb než soupeř a naší největší
opoře Rachel Rourke spadl do hřiště skoro každý míč,
který zakončovala. To byl klíč k našemu vítězství, ale
tím nezmizí herní problémy, které máme. Věřím, že se
budeme postupně zlepšovat.“

Jelínková

Miletičová
Hrončeková
Žarkova
Soaresová
Velikiy

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Sopoty byly celkově lepší než my, dělaly méně
chyb a herně působily jistějším dojmem. Velká škoda
úvodního setu, který jsme určitě mohli získat. Ve
druhé i třetí sadě už nás domácí tým jasně předčil
zejména díky konzistentní obraně, my jsme se přestali
prosazovat v útoku.“

Střídaly: Hippeová, de Assisová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Kossányiová,
Melichárková, Vincourová

Stá výhra je na světě, v Přerově se však rodila těžce 3 VK AGEL PROSTĚJOV
PVK Př
VK Pv
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Bodový vývoj – první set: 2:2,
2:5, 5:6, 6:10, 7:13, 9:13, 11:14,
11:18, 12:20, 17:20, 17:22,
21:22, 23:25. Druhý set: 1:1,
3:1, 3:3, 4:5, 5:8, 7:10, 9:11,
10:16, 13:19, 15:19, 15:22,
17:24, 19:25. Třetí set: 0:2, 3:5,
5:5, 8:6, 9:9, 12:9, 14:11, 14:15,
15:19, 20:21, 22:23, 22:25.
Přerov, prostějov/son - Letošním ročníkem UNIQA extraligy ČR procházejí naše volejbalistky nadále bez ztraceného
setu, ovšem ve 4. kole soutěže
na hřišti Přerova měly k tomuto dílčímu klopýtnutí velice
blízko. Dobře však zvládly obě
vyrovnané koncovky a dosáhly
stého vítězství v řadě za sebou
v soutěžních utkáních nad českými soupeři.
Několika chyb domácího týmu
využily Agelky k rychlému
nabrání uklidňujícího náskoku
(2:5). Ten po chvilkovém snížení
na 5:6 pestrou i jistou hrou výrazně zvýšily (7:13), ovšem ani ony

se vzápětí nevyhnuly několika
zbytečným nepřesnostem. Ze
stavu 11:14 odskočily čtyřbodovou šňůrou při servisu Velikiy na
11:18, jenže problém měly naopak proti podání střídající Nucové (12:20 – 17:20). Tím se výběr
PVK chytil a díky další sérii bodů
ze 17:22 na 21:22 udělal z koncovky drama. K zisku úvodní
sady pak favoritky potřebovaly i
trochu štěstí – 23:25.

Rovněž zkraje druhého dějství
se naše děvčata potýkala s horší přihrávkou (3:1), naštěstí ne
dlouho. Jejich výkon sice pořád
nedosahoval maximálních parametrů, ale vyšší celkovou kvalitou otočila průběh (4:5) a poté se
jala budovat dostatečný odstup
(5:8, 10:16). Tentokrát se navíc
vyvarovala komplikujícímu výpadku, tudíž závěr tohoto setu
doplynul v poklidu – 19:25.

Očima trenérů 1 SK UP OLOMOUC
Leopold Tůma - PVK Přerov:

„Jsem spokojený s nasazením holek a částečně, nikoliv
plně s výkonem. Udělali jsme hodně nevynucených
chyb, třeba ve třetím setu při vedení o tři body nám do
pole zcela zbytečně spadl balón zadarmo. Děvčatům
jsem po utkání řekl, že nehrály špatně, ale mají stále
značné rezervy. Dneska to byl z naší strany takový
náznak, jak dobrý volejbal můžeme předvádět. K tomu
je však potřeba makat a neprohrávat 0:3 zápasy, ve kterých máme
minimálně na jednu získanou sadu.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Nehráli jsme v pohodě, družstvo dělalo hodně chyb a
zdánlivě hladké vítězství ubojovalo silou vůle. Holky zápasily
samy se sebou, špatně řešily lehké situace. V projevu na hřišti
byla křeč a nefungovala opět slabší obrana, celkově z toho
vznikl takový malátný výkon. Máme hodně co zlepšovat,
aspoň že týmu pomohla obě střídání. Nejlépe střetnutí
zvládly Míša Jelínková a Anna Velikiy. Nakolik se projevil náročný program
s dlouhým cestováním do Sopot a zpátky? Nešlo o nic extrémního, s tímhle se
prostě musíme umět vypořádat. Není možné hledat žádné výmluvy.“

Hurá, máme stovku! U kompletní série vítězných zápasů nad
českými soupeři byly z Agelek kapitánka Solange Soaresová (uprostřed) a libero Markéta Chlumská (vpravo zády). Foto: Jiří Vojzola

Ve třetí sadě bojovné Přerovanky chytily lauf a podruhé
během střetnutí šly do vedení
(3:5 – 8:6), když zlobily podáním a dobře útočily. Určité trápení VK zejména s příjmem a
obranou vyvrcholilo nabráním
tříbodového manka (12:9), načež se hosté krátký čas marně
snažili s nepříjemnou situací
něco udělat. Od skóre 14:11

ale nastal razantní obrat na
15:19, k němuž pomohlo odvážnější, razantnější i preciznější pojetí Prostějova. Souboj
plný herních výkyvů vzápětí
znova zdramatizoval opětovný
nástup Prechezy, která úřadující mistryně trápila téměř do
úplného konce (22:23). Definitivně rozhodly až poslední dvě
výměny – 22:25 a 0:3.

Proti Olomouci obrat z horšího úvodu ke konečné výhře
VK Pv
UP Ol
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Bodový vývoj – první set: 3:2,
3:4, 4:7, 6:8, 6:10, 8:10, 9:12,
13:12, 13:14, 16:14, 18:17,
20:17, 23:20, 23:23, 24:23,
24:26. Druhý set: 1:0, 1:4, 3:4,
10:5, 10:7, 12:7, 12:9, 14:9,
16:10, 18:11, 20:12, 22:13,
23:15, 25:15. Třetí set: 0:2, 2:4,
15:4, 15:6, 19:9, 19:11, 21:12,
21:15, 25:15. Čtvrtý set: 1:1,
4:1, 4:3, 6:3, 10:4, 13:5, 17:6,
17:8, 19:9, 19:11, 20:13, 23:15,
23:17, 25:18.
Prostějov/son - V 5. kole
UNIQA extraligy ČR přišly
volejbalistky VK AGEL Prostějov o nulu v kolonce ztracených setů, ale proti SK UP

Olomouc byly určitě rády i
za vítězství 3:1. Nebezpečný
sok jim totiž v souboji dvou
hanáckých klubů sebral hned
zahajovací sadu a duel následně mohl pokračovat jakkoliv. Realita byla taková, že
zbytek utkání jasně ovládly
obhájkyně titulu, čímž upevnily své vedení v tabulce.
Velmi koncentrovaně vstoupily hostující hráčky do derby.
Jejich vysoké bloky a útoky
z velké výšky dělaly Agelkám
problémy, zvlášť když ty se
viditelně rozjížděly spíš zvolna (4:7, 6:10). Až díky zlepšené střední části úvodní sady
tým VK otočil skóre na 13:12
a zdálo se, že situaci zvládne.
Za stavu 23:20 se však Olomoučanky vzepjaly k výborné koncovce, naopak lídryně
tabulky zachybovaly. A třemi
body za sebou se zrodilo dílčí
překvapení – 24:26.

Němka boduje. K obratu hanáckého derby s Olomoucí přispělo i
útočné zlepšení Saskie Hippeové na univerzálu. Foto: Josef Popelka

Hned zkraje druhého setu se
schylovalo k pokračování nečekaného průběhu (1:4), leč
vysokoškolačky nasazenou
laťku neudržely. Prostějovské
družstvo výrazně přidalo na
obrátkách, pronikavě zlepšilo všechny herní činnosti
a hlavně rozdílem v kvalitě
svého podání proti špatné přihrávce soupeřek univerzitní
výběr postupně převálcovalo
– 25:15.
Třetí díl zápasu se tomu předchozímu dost podobal. Vékáčko znovu hůř odstartovalo,
načež ztrátu 2:4 doslova brutálním způsobem obrátilo třinácti body v řadě (při vynikajícím servisu Gomes) na 15:4!
V dané pasáži přidaly Čadovy
svěřenky k výbornému podání i útoku všech plejerek také
dobrou obranu, snad poprvé
v letošní sezóně rostl počet
úspěšných bloků hodně přes
desítku. Bezradné ženy SK
nedokázaly většinu času téhle
síle nijak čelit – 25:15.
Stejně jednostrannou podívanou sledovali fandové rovněž polovinu čtvrtého dějství
(17:6), přitom se však ani
náhodou nenudili. Mač kořenila spousta dlouhých výměn
včetně některých opravdu
krásných, s výstavními individuálními zákroky, zvlášť pokud olomoucká parta ve svých
světlých okamžicích zdárně
sekundovala AGELu. Jelikož
však mnohem častěji převažovala dominance rozpumpovaného Prostějova, výsledkově
nebylo co řešit – 25:18 a 3:1.

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„V úvodním setu se nám nedařilo na podání ani v obraně.
Zkazili jsme pět servisů, přitom většina ostatních také
neměla potřebnou kvalitu. Hlavně kvůli tomu i slabší
obranné činnosti byla celá sada vyrovnaná, nepomáhal
ani dobrý útok. A v závěru měl soupeř trochu víc štěstí.
Od druhého setu jsme ale hru po všech stránkách
zlepšili, střetnutí následně probíhalo plně v naší režii. Přesto v projevu
týmu stále postrádám větší jistotu v mezihře a byl bych rád za mnohem
preciznější provedení řady akcí. Plně spokojený tedy nejsem, na druhou
stranu je pravda, že navzdory zápasově náročnému programu pořád
tvrdě trénujeme a proto věřím, že zlepšení brzy přijde. Jasně nejlepší
hráčkou dnes byla Flávia de Assis.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Věděli jsme, že proti Prostějovu nesmíme hrát u
zdi a naopak musíme riskovat. To se nám dařilo
v úvodním setu včetně zvládnuté koncovky, ale pak
jsme bohužel šli do šíleného útlumu, což v této sezóně
zatím pravidelně opakujeme. Soupeř výrazně přidal
na servisu a my naopak hodně ubrali, přidaly se
problémy s přihrávkou, nedařilo se skládat útoky. Postupně jsme se
dostali do velké křeče a dělali takové chyby, jaké bychom normálně
dělat neměli. Druhá, třetí i čtvrtá sada byly z naší strany hrozně
ustrašené a celkově špatné, domácí kralovali. Přesto chci vyzvednout
dobré výkony Heleny Kojdové a Hanky Maléřové.“

Očima kapitánek
Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Začátek byl z naší strany takový zpomalený a když
jsme průběh prvního setu otočily, přišlo polevení v koncovce. Kvůli tomu jsme sadu ztratily, naštěstí od druhého setu šel náš výkon hodně nahoru. Náročný týden
jsme zakončily vítězstvím a je podstatné, že jsme utkání
z nepříznivého vývoje takhle zvládly.“

Veronika TINKLOVÁ - SK UP Olomouc:
„První set jsme odehrály velice dobře, bohužel tím
naše spokojenost skončila. Pak jsme přestaly bojovat,
hromadily chyby a Prostějov si nás úplně rozebral.
Výkon od druhé sady je pro nás všechny velkým zklamáním.“

Čas: 85 minut
Rozhodčí: Kovář a Z. Grabovský
Diváků: 500
1. set: 24:26 25 minut 2. set: 25:15 20 minut
3. set: 25:15 19 minut 4. set: 25:18 23 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská.
Vincourová

Miletičová
Hrončeková
de Assisová
Hippeová
Gomesová

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

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava olomouce:
Košická, Silva, Vanžurová, Kojdová, Rutarová, Tinklová, libero Maléřová
střídaly: Honková, Nachmilnerová, Uhrová.
Trenér: Jiří Teplý

4.
bo
po 11, Žarkovová 8. Diváků: 220 * TJ Ostrava - VK SG Brno 3:1
(15, -23, 24, 17). Nejvíce bodů: Kadlecová 25, Langová 16, Polášková
15 - Nálezková 16,, Kubíčková 13,, Holečková 8. Diváků: 120 * VC
Slavia Praha - TJ Sokol Šternberk 3:1 (22, -19, 14, 16). Nejvíce bodů:
Hanzlová 29, Vinecká 10, Vašutová 9 - M. Janečková 16, S. Janečková
14, Holásková 8. Diváků: 100 * VK Královo Pole Brno - PVK Olymp
Praha a SK UP Olomouc - TJ Sokol Frýdek-Místek odloženo na
čtvrtek 8. listopadu
5. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek - VC Slavia Praha 3:2 (-18, 11,
-19, 17, 6). Nejvíce bodů: P. Kojdová 13, Chudobová a Holišová po 11
- Hanzlová 19, Vinecká 15. Diváků: 300 * PVK Olymp Praha – PVK
Přerov 3:2 (21, -22, -20, 27, 12). Nejvíce bodů: Kvapilová 17, Trnková
14, Halbichová 12 - Gambová 20,, Rosenbergerová
g
18,, Kohoutová 16.
Diváků: 150 * TJ Sokol Šternberk - TJ Ostrava 3:1 (-21, 23, 19,
16). Nejvíce bodů: S. Janečková 19, M. Janečková 15, Sochorcová
11 - Polášková 13, Kadlecová a Zedníková po 12. Diváků: 150 * VK
SG Brno – Královo Pole Brno 0:3 (-17, -13, -14). Nejvíce bodů:
Kubíčková 7 - Michalíková 14, Staňková 12, Marešová 11. Diváků:
100 * VK Agel Prostějov - SK UP Olomouc 3:1 (-24, 15, 15, 18).
Nejvíce bodů: Gomesová 19, Assisová 17, Miletičová 14, Hippeová 12 Nachmilnerová 12, Kojdová 11, H. Vanžurová 7. Diváků: 500

průběžná tabulka extraligy

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

Tým

Z

V3 V2 PB

P

VK Agel Prostějov
TJ Sokol Frýdek - Místek
PVK Olymp Praha
Volleyball club Slavia Praha
PVK Přerov
SK UP Olomouc
TJ Sokol Šternberk
VK Královo Pole Brno
TJ Ostrava
VK SG Brno

5
4
4
5
5
4
5
4
5
5

5
3
3
2
1
1
1
1
1
0

0 15:1
0 12:2
0 12:2
1 10:10
2 8:12
2 8:8
3 7:12
2 5:9
4 4:13
4 3:15

0
1
1
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
0
0
1
0
1

PS

PM

B

399:279
327:249
336:261
406:398
431:444
345:361
375:433
289:308
329:402
319:421

15
11
11
8
6
5
5
4
3
1

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...
Dohrávky 4. kola, čtvrtek 8.listopadu, 17:00 hodin: VK Královo Pole Brno
- PVK Olymp Praha (18.00), SK UP Olomouc - TJ Sokol Frýdek-Místek

6. kolo, sobota 10. listopadu, 17.00 hodin: Frýdek-Místek – Prostějov,
Olomouc – Olymp Praha, Přerov – SG Brno (18.00), KP Brno – Šternberk
(18.30), Slavia Praha – Ostrava (19.00).
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Exkluzivní interview s lodivodem prostějovských volejbalistek VK AGEL

„ZATÍM POSTRÁDÁM VĚTŠÍ JISTOTU V MEZIHŘE...,“ posteskl si Miroslav Čada
Prostějov - Poněkud zběsilé tempo nabral v poslední době zápasový program volejbalistek VK
AGEL Prostějov. Víc času sednout si a podrobněji
rozebrat aktuální situaci tak nastalo až po pátečním
extraligovém duelu s Olomoucí, čehož Večerník a
klubový web www.vkprostejov.cz bezprostředně
po hanáckém derby využil k rozhovoru s hlavním
trenérem Miroslavem Čadou. Co si zkušený kormidelník, který prostějovský tým žen dovedl již k
deseti trofejím, myslí o vstupu do letošní sezóny?
A těší jej překonaná stovka zápasů bez prohry na
tuzemské straně více než bolest ze dvou porážek
na evropské klubové scéně? To vše se dozvíte z
následujícího interview...
Marek Sonnevend
Můžete se nejprve
ohlédnout za úterním
střetnutím
Champions
League v Polsku?
„Sopoty byly celkově lepší
než my, dělaly méně chyb a
herně působily jistějším
dojmem. Velká škoda
úvodního setu, který
jsme určitě mohli získat. Ve druhé i třetí
sadě už nás domácí
tým jasně předčil zejména díky konzistentní
obraně, my jsme se
přestali prosazovat v útoku.“

Následně jste měli v extralize problémy jak
na hřišti Přerova, tak doma
proti Olomouci. Přiblížili
jste se pátečním zlepšením
od druhého setu vašim
představám o výkonech
družstva?

„V projevu týmu stále
postrádám větší jistotu v
mezihře a byl bych rád za
mnohem preciznější provedení
řady akcí. Plně spokojený tedy
nejsem, na druhou stranu je
pravda, že navzdory zápasově
náročnému programu pořád
tvrdě trénujeme a proto věřím,
že zlepšení brzy přijde.“
Je dobře, že na konci
těžké série utkání byl právě
nebezpečný výběr SK UP,
který přinutil vaše svěřenky
zmobilizovat síly?
„Hrát takhle náročný zápas ve
větší únavě je určitě větším
přínosem, než kdybychom
nastoupili proti někomu z
nižších pater ligové tabulky.
S Olomoucí je to vždycky o
tom, že musíme být plně koncentrovaní, neboť z její strany
pokaždé hrozí nebezpečí. Což
se znovu potvrdilo, naštěstí se
holky kousnuly a ukázaly svůj
potenciál.“

umí. Z toho důvodu jsme zkoušeli
různé varianty na krajích sítě
včetně zařazení Anny na ´účko´,
jestli se tam nechytí a neprosadí
lépe než Saskia Hippeová či Solange Soaresová. Velikiyová na
diagonále hrávala celou svou první
sezónu v Prostějově, takže nešlo o
žádný velký experiment. Nakonec
to však vypadá, že na univerzálu
zůstanou Saskia se Soli, proti Olomouci Hippeová útočila velice
dobře.“
Co říkáte na situaci
v základní skupině „B“
Ligy mistryň po vašich dvou
porážkách 0:3 s výhledem do
příštích střetnutí?
„Díváme se pouze na nejbližší
zápas a nijak nespekulujeme o
svých postupových možnostech,
což jsme říkali už dopředu. Určitě
chceme ze čtyř zbývajících utkání sehrát nějaké opravdu povedené a čekáme na šanci, kdy
to půjde. Například v Sopotech
taková příležitost zpočátku byla

„Dvě prohry bez získaného setu
n
nás nijak
nedeprimují, v přípravě makáme
ma
na maximum
a věříme, že lepší časy přijdou.
Buď již v letošním ročníku Champions League,
nebo v tom dalším poté, co by
vě
většina kádru měla zůstat pohromadě...“
Ko „Agelek“ MIROSLAV ČADA o tom,
Kouč
že skládat zbraně v Lize mistryň nehodlá
Před týdnem proti Brnu i
následně v Polsku jste
zkoušeli Annu Velikiyovou na
univerzálu. Proč?
„Chtěli jsme s družstvem něco
udělat kvůli tomu, jak slabé bylo
v útočné činnosti. Největší problém totiž momentálně je, že po
úspěšné obraně se nedokážeme
bodově prosadit. My jsme schopni
ubránit podobné množství míčů
jako Sopoty nebo i Baku, jenže
pak ten balón nesložíme na zem,
což opravdu kvalitní mančafty

INZERCE

a je pravda, že příště bychom s
ní měli naložit lépe. Každopádně
nás dvě prohry bez získaného
setu nijak nedeprimují, v přípravě
makáme stále na maximum a
věříme, že lepší časy přijdou. Buď
již v letošním ročníku Champions League, nebo v tom dalším
poté, co by většina kádru měla
zůstat pohromadě. My nemáme
vyloženě nezkušený tým, ale
špičkové evropské kluby hodně
drží hráčské hvězdy mezinárodního kalibru. Rabita Baku jich

má ve svém středu celou řadu,
Sopoty jednoznačně táhla urostlá
Australanka Rourkeová. My teď
jdeme trochu jinou cestou a k tomu
je nutné přihlížet. Jak už jsem říkal,
nepanikaříme, ale nadále tvrdě
pracujeme.“
V uplynulém týdnu
dosáhly vaše ovečky již
stého vítězství n atuzemské scéně
v řadě za sebou. Co to pro vás
znamená?
Po pravdě o té stovce vím jen díky
novinářům, kteří se mě na ni občas
zeptali a teď ji dost rozebírají. Z
mého pohledu je cenné obzvláště to,
že jsme tak dlouhou dobu v českých
soutěžích ani jednou neklopýtli.
Špičkovým mančaftům, které v
jakémkoliv sportu kralují své zemi,
se totiž jednou za čas normálně
stává, že někoho, či něco podcení
a překvapivě podlehnou. Nám se
nic takového již déle než tři sezóny
nepřihodilo a právě této schopnosti
zvládnout na úrovni každý řadový
zápas si nejvíc vážím.“

kdo je

miroslav čada
Jako hráč získal dva tituly mistra Československa, jako trenér je ovšem ještě daleko úspěšnější, mistrovských trofejí už má
na svém kontě devět - pět s Brnem a nyní
již čtyři na lavičce Prostějova. Koučem ženského královopolského
družstva byl od roku 1996 a během období 2001-2007 dokázal brněnské volejbalistky celkem pětkrát dovést k titulu mistryň ČR. Vedle
působení v Brně trénoval Miroslav Čada v letech 2001 - 2003 českou ženskou i mužskou reprezentaci, od roku 2003 až do loňského
byl trenérem slovenské reprezentace. Před čtyřmi lety stál nedávno
osmapadesátiletý kouč na rozcestí. Po dvanácti letech v Brně si chtěl
vyzkoušet práci v jiném prostředí - rozhodoval se mezi nabídkami
ruských klubů a Prostějovem. Přednost dostala perspektiva hanáckého klubu, který plánoval útočit na nejvyšší cíle. Od roku 2008 tak
velí lavičce VK Modřanská, nyní VK Agel. Prostějovský tým přivedl
ke kvartetu titulů v extralize, pěti triumfům Českém i Česko-Slovenském poháru, třikrát postoupil ze základní skupiny do play off Ligy
mistryň a jednou také vyhrál Středoevropskou ligu. Miroslav Čada
je taktéž hlavním trenérem reprezentace Slovenska a vysokoškolským pedagogem, vyučuje na Katedře sportovních studií na brněnské Masarykově univerzitě.

V pohárovém čtvrtfinále je soupeřem Slavia Praha,
sobotním šlágrem extraligy bude bitva ve Frýdku
Prostějov/son - Z extrémně nabitého programu prostějovské
volejbalistky aspoň trochu
zvolní, během tohoto týdne je
čekají „pouze“ dva zápasy na
území naší republiky. K oběma
pocestují ven, to znamená na
hřiště soupeřů.
Jako první přijde na řadu úvodní
duel čtvrtfinále Českého poháru
na Slavii Praha, kde se hraje
ve středu 7. listopadu od 17.00
hodin. „Kádr Slávistek prošel
výrazným omlazením, možná
ještě větším než u nás. Odešla
jim řada loňských opor a sázejí
vyloženě na mládí, přesto zvládli začátek sezóny velice
slušně. Navíc je v tamní hale
dost specifické prostředí, takže
si musíme dát pozor. Cílem je
samozřejmě vítězství a získání
co nejlepší výchozí pozice
pro odvetu,“ řekl hlavní trenér

VK AGEL Miroslav Čada.
Zmíněné odvetné střetnutí
přijde na řadu 22. listopadu od
17.00 hodin v hale Sportcentra
DDM a lepší z dvojice narazí
v pohárovém semifinále na
úspěšnější tým souboje Přerov
– Frýdek-Místek.
Český pohár žen 2012/13
- výsledky 2. kola:
Slavia Praha – Šternberk 3:1
(-13, 24, 19, 20), Palkovice –
Přerov 0:3 (-21, -22, -11), Nový
Jičín – Frýdek-Místek 1:3 (-15,
-22, 14, -14), Karlovy Vary –
Olymp Praha 0:3 (-8, -6, -12),
Opava – Ostrava 0:3 (-18, -11,
-17), KP Brno – SG Brno 3:0
(14, 16, 14). Čtvrtfinálové dvojice (pavouk odshora dolů): Slavia Praha – Prostějov, Přerov
– Frýdek-Místek, Olymp Praha
– Ostrava, Olomouc – KP Brno.

Právě TJ Sokol FrýdekMístek vyzve naše ženy
v 6. kole UNIQA extraligy
ČR, a to na severu Moravy
v sobotu 10. listopadu od
17.00 hodin. „Dosavadní
průběh soutěže ukazuje,
že frýdecký oddíl dal letos dohromady mančaft
schopný bojovat o medaili. Ve čtyřech úvodních
střetnutích neztratil ani set a
dokázal jasně vyhrát v Brně
na Králově Poli i doma nad
Přerovem, což o něčem
svědčí. Asi mu hodně prospěl
letní příchod reprezentantky
Martiny Jakubšové, která
se vrátila ze zahraničí,“
odtušil Čada. Jeho družstvo
bude v sobotním zápasovém taháku hájit dlouhou
národní
neporazitelnost
i vedení v průběžné tabulce.

