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PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJISTU!
DRSNÁ BRUTALITA
Zřezali ho do KRVE!

Robert Jedlička
se zastal tří dívek,
pětice snědých GRÁZLŮ
ho málem přizabila
Z m asakrov aný o
obl
b l i č ej,
otřes m ozku ,
v ýpadek
ý padek pam
paměti
ěti …
To je fakt hnus! Takto děsivě dopadl Robert Jedlička po útoku cikánských
násilníků.
3x foto: facebook

O hrůzném případu, který zatřásl nejen hokejovým klubem, ale je varovným
signálem pro celou veřejnost napříč generacemi, ČTĚTE NA STRANĚ 27!

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008

6

www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rvačka v herně
Rovněž ve středu, ale v podvečerních hodinách, fyzicky
napadl sedící host v herně
příchozího návštěvníka. K
incidentu mělo dojít po slovních urážkách na adresu jeho
rodinných příslušníků. Pětatřicetiletý útočník uvedl, že
posměšky nemohl snést, a
proto si to šel vyřídit s dotyčným. Tomu uštědřil ránu pěstí
do obličeje. Jednadvacetiletý
napadený si stěžoval na bolest
hlavy, ale lékařské ošetření
odmítl. Oba pánové stanou u
správního řízení pro podezření z přestupku proti občanskému soužití, za což jim hrozí
pokuta až do 20 000 korun.

Neopatrná žena
Předminulý pátek o půl jedné
odpoledne sdělila na linku
156 obsluha restaurace odcizení tašky přítomného hosta.
Okradená jednačtyřicetiletá
žena uvedla, že si odložila
kabelku pod židli, na které
seděla. V ní měla doklady,
platební kartu, finanční hotovost 1 000 korun, eura, mobilní telefon a fotoaparát. Pro
p
podezření
z trestného činu
událost předána Policii ČR.

Povalil trhovkyni!
Z prodejního stánku bral ženě
ovoce, když ho napomenula,
svalil ji na zem. Předminulou
sobotu v půl šesté ráno bylo
přijato oznámení o nepřístojném chování mladíka. Při příjezdu hlídky do ulice Kostelní
strážníci spatřili na zemi ležící
j
ženu a od ní utíkajícího
muže
směrem k Žižkovu náměstí.
Ihned vyrazili za ním. Služebním vozem mu zatarasili
cestu a zadrželi. Po chvíli bylo
zjištěno, že mladík trhovkyni
vzal několik kusů ovoce, které měla připraveno k prodeji.
V okamžiku, kdy mu chtěla v
tomto jednání zabránit, neboť
na výtky nereagoval, uchopil ji
za ruku a smýkl s ní, až upadla
na zem. Dokonce po ní vhodil
zeleninu a od dalšího útoku na
ní ho odradil až příjezd hlídky.
Třiadvacetiletý neurvalec způsobil ženě poranění ruky.

Já nic, já zloděj
Že má ukradené zboží údajně z domova, tvrdil v úterý
šestačtyřicetiletý muž přistižený
v obchodním domě na ulici Konečná při krádeži. Návštěvník
strhl visačku ze závitové spojky
a tu si ukryl
y do kapsy
p y kalhot.
Štítek pak odložil zpět do regálu. Při odchodu z prodejny byl
zadržen pracovníkem bezpečnostní agentury. Přivolaným
strážníkům tvrdil, že věc je jeho.
Zřejmě nepočítal s kamerovým
záznamem, který zřetelně jeho
protiprávní jednání zachytil.
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ZOUFALEC vtrhl s pistolí do směnárny
Přepadený muž měl strach. „Ten chlap vypadal odhodlaně!“

Zoufalá doba plodí zoufalé činy. Přesně před týdnemm tj. v pondělí pátého listopadu odpoledne přijel do Prostějova z nedaleké obce pětapadesátiletý
muž. Neocitl se tady na návštěvě ani nehodlal jít
třeba do kina. Přijel loupit! S atrapou staré nacistické pistole vtrhl v sedmnáct hodin do směnárny
vedle radnice. Po ztrátě zaměstnání a při tíživé
rodinné situaci nutně potřeboval peníze. „Dej mi
všechno, co máš,“ zařval na směnárníka s namířenou zbraní! A začalo drama...
Prostějov/mik
K samotné loupeži došlo minulé
pondělí v podvečer, kriminálka
pachatele zatkla už druhý den před
polednem. „Z trestného činu loupeže je obviněn pětapadesátiletý
muž z Prostějovska, který pátého
listopadu v sedmnáct hodin přepadl směnárnu na Žižkově náměstí
v Prostějově. Muž byl maskován
kšiltovkou a slunečními brýlemi,
kdy v ruce držel krátkou střelnou

zbraň. Přistoupil k přepážce a po
obsluze žádal vydání finanční hotovosti. Obsluha v obavě o svůj život zalehla pod výdejní pult, zůstala ležet na podlaze a na opětovné
výzvy pachatele nereagovala. Přibližně po čtyřiceti vteřinách, kdy
se nic nedělo, pachatel odešel,“
popsal loupež s málo vídaným
scénářem Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Při přepadení nebyl nikdo zra-

Dobrotivá stařenka se

nechala OKRÁST

Prostějov/mik - Toto snad
už není pravda! Prostějovští kriminalisté
řešili ve čtvrtek případ, který podle jejich slov snad ještě
nepamatují. Nejedná se o žádný mord,
loupež či něco podobného. Jde o „obyčejnou“ krádež. Jenomže jakým způsobem se nechala sedmaosmdesátiletá stařenka okrást, to je skutečné unikum!
„Babičko, potřebuji nějaké peníze,“ oslovil ve čtvrtek úplně neznámý mladík seniorku v ulici Přemyslovka. „Beze všeho, chlapče, ale
vem si je sám, mám je v batohu. Ale můžu ti dát jenom drobné, tu tisícovku mi tam nech,“ odpověděla mu bezelstně dobrotivá důchodkyně a otočila se k neznámému zády, na kterých měla batoh. „Zatím
neznámý muž tak velmi lehce přišel k penězům. Samozřejmě, že
staré paní z batohu nevzal jen ony drobné, ale také tisíc korun a mobilní telefon. Na to ovšem paní přišla až o něco později při nákupu
v supermarketu ve Vrahovické ulici,“ sdělil Večerníku Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Policisté po drzém mladíkovi usilovně pátrají. Zarážející je
ovšem fakt, jakým způsobem se nechávají lidé okrást. V tomto
případě ženu snad omlouvá její pokročilý věk, ale přece jen…

Neskutečný
případ

ze soudní síně...

něn a škoda nevznikla. Kriminalistům díky mnoha indiciím
nedalo moc práce lupiče dopadnout. „Na základě výpovědí
svědků a dalších důkazů byl pachatel v místě svého trvalého bydliště v úterý šestého listopadu před
jedenáctou hodinou dopoledne
zadržen. Byla u něj zajištěna atrapa kovové nefunkční pistole značky P 38 Walther a oblečení, které
měl v době přepadení na sobě. V
současné době je muž stíhán na
svobodě a za tento čin mu hrozí
trest odnětí svobody na dva roky
až deset let,“ dodal Bednařík.
Běžným zvykem bývá, že na pachatele podobných závažných
trestných činů je uvalena vazba.
V tomto případě však tomu nebylo, možná i proto, že k loupeži
nepoužil skutečnou zbraň.
„To jsem ale v tu chvíli nemohl
poznat. Přiznám se, že jsem měl
obrovský strach, ten muž vypadal
velice odhodlaně. Zareagoval
jsem reflexivně a skočil pod pult.

Lupič neuspěl. Směnárnu vedle radnice přepadl pětapadesátiletý muž s atrapou staré válečné zbraně. Směnárník se ale schoval,
lupič odešel s prázdnou...
Koláž Večerníku
Opravdu jsem myslel, že vystřelí. Naštěstí jsem měl přepážku
uzamčenou,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku se svými pocity směnárník ze Žižkova náměstí. Jak
dodal, po prvním šoku sám rozpoznal, že pětapadesátiletý muž byl
opravdu v zoufalém stavu. „Beru
to jako čin naprosto zoufalého člověka. To ho ale samozřejmě neomlouvá...,“ dodal muž podnikající
ve směnárenské činnosti.

Večerníku se podařilo vypátrat totožnost lupiče, jeho
bydliště a také jsme se snažili oslovit členy jeho rodiny.
Ti jsou z neuvěřitelného činu
svého blízkého otřeseni...

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
PŘÍMO S LUPIČEM
SI MŮŽETE PŘEČÍST
NA STRANĚ 6!

Auto se čtyřčlennou osádkou metalo salta

Vysál autobus

Vstali z mrtvých. Cizinec za volantem tohoto auta nejprve vletu narazil do značky a pak skončil na střeše v příkopě.
2x foto: Policie ČR
Olšany, Prostějov/mik Čtyřčlenná osádka cizinců
osobního auta se ve středu
podruhé narodila! Na rychlostní silnici na úrovni Olšan
řidič velmi špatně zareagoval
na vzniklou dopravní situaci
a po kontaktu s kamionem
vylétl ze silnice jako válečná stíhačka. Po kotrmelcích
Nissanu vyvázla jeho posádka jen s lehkými poraněními!
K dopravní nehodě, která
si vyžádala lehké zranění
všech členů osádky vozidla,
došlo ve středu kolem osmé
hodiny ranní. „Čtyřiatřice-

Jiří Laštovička hernu navštěvoval, pak ji vyloupil
kovkách. Těmi manželský pár
zaplatil dlužné nájemné.
Na stopu pachatele policii přivedl personál herny. Při pohledu
na záznam z kamer umístěných
v herně všechny barmanky napadl právě Jiří Laštovička, který
do podniku pravidelně docházel se svojí ženou. Jednu z nich
maskovaný muž s nožem v ruce
přinutil, aby mu peníze vydala.
Podle její výpovědi bylo patrné, že se lupič v podniku dobře
orientoval a věděl přesně, kde
peníze byly. Stejně jako její nyní
už bývalý muž i Marcela Laš-

Na matku s nožem!
V sobotu 3. listopadu
byl z bytu vykázán
další násilník. Jedná se o osmnáctiletého mladíka z
Prostějova, který
se nejméně od září
letošního roku v bytě na
ulici Mozartova v Prostějově choval násilně nejen
vůči své čtyřiačtyřicetileté
matce, ale také jednadvacetileté sestře. Požadoval po
nich peníze, a pokud mu je
odmítly dát, vyhrožoval jim
újmou na zdraví. Matku
nyní škrtil, hrozil jí ublížit
držákem na svíčku, později
dokonce i nožem a plnou
lahví vína. Kriminalisté mu
sdělili obvinění pro trestný
čin vydírání, za který mu
hrozí až osm let vězení.

HRŮZOSTRAŠNÁ havárie na dálnici:

tiletý řidič cizí státní příslušnosti jel s vozidlem Nissan
Almera od Prostějova na
Olomouc. Vlivem zúžení
pravého jízdního pruhu byl
nucen přejet do pruhu levého, v němž z boku narazil do
nákladního vozidla Mercedes Benz. Cizinec pak sjel s
Nissanem mimo vozovku,
narazil na svodidla a byl vymrštěn vzhůru. Při letu auto
narazilo do dopravního značení, ve vzduchu se převrátilo a po dopadu skončilo v
příkopu na střeše,“ popsala
nám havárii Irena Urbán-

ková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Hrozivě vypadající nehoda se
naštěstí obešla jen s lehkými
zraněními. Čtyřčlenná osádka Nissanu Almera, muži ve
věku od 23 do 55 let, tak mohou hovořit o nebývalém štěstí. „Po ošetření v olomoucké
nemocnici byli propuštěni
domů. Alkohol byl na místě
vyloučen dechovou zkouškou,
celková hmotná škoda na vozidlech, dopravním značení a
svodidlech byla vyčíslena na
171 tisíc korun,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.

LUPIČ Z „WOLKROVKY“ DOSTAL PĚT LET

Prostějov/mls - Maskovaný
lupič, který si v březnu z herny ve Wolkerově ulici odnesl
přes dvě stě tisíc korun, odešel od prostějovského soudu
s pětiletým trestem. Jiřímu
Laštovičkovi vůbec nepomohlo, že k celé věci odmítl
vypovídat, stejně jako jeho
obhajoba založená na tom, že
kvůli šátku přes obličej ho na
místě činu nikdo bezpečně nepoznal. Usvědčili ho jeho vysoká postava, výpovědi svědků
a konečně i pachové stopy
objevené na ukradených ban-

ČERNÁ KRONIKA

tovičková před soudem nepromluvila. „Nechci ublížit svému
exmanželovi, k němuž mám
stále blízký vztah,“ vysvětlila
své důvody.
Laštovičku však i tak mimo
svědectví barmanek usvědčily pachové stopy objevené na
bankovkách, jimiž pár zaplatil
dlužné nájemné. Poslední částí
řetězce důkazů, které vedly až k
usvědčení pachatele, bylo svědectví taxikáře. Ten vypověděl,
jak těsně před loupeží viděl Laštovičku stát před barem. Díky
tomu všemu mohl prostějovský

soud Jiřího Laštovičku poslat na
pět let do vězení.
„Na straně obžalovaného jsem
nenašla jedinou polehčující
okolnost. K těm přitěžujicím patří absence doznání i jeho trestní
minulost. Z vězení byl propuštěn
v červenci loňského roku a už po
pár měsících na svobodě loupil
s nožem v ruce. Další přitěžující
okolností je výše způsobené škody, která je minimálně dvě stě tisíc korun,“ odůvodnila rozsudek
soudkyně Adéla Pluskalová.
Ten dosud nenabyl právní
moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.

Předminulý víkend došlo k
další krádeži nafty, tentokrát
v Klopotovicích. Tu zatím
neznámý lapka ukradl ze
zaparkovaného autobusu.
Poškodil víko nádrže a odčerpal 170 litrů nafty. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na
8 600 korun. Policisté případ
šetří pro přečin krádež, na
který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Vlastní hloupost
Nechávat věci ve vozidle na
viditelném místě se opravu
nevyplácí. O tuto zkušenost
bude bohatší dvaatřicetiletý majitel vozidla Renault
Kango z Olomoucka, který
byl ve středu okraden neznámým lapkou. Své auto
zaparkoval odpoledne u
cyklostezky v Mořicích. Na
předním sedadle nechal odloženou tašku. Ta zlákala neznámého zloděje, který toho
využil, do auta se vloupal a
tašku ukradl. Poškozený v
p
ní měl fotoaparát
a firemní
věci. Škoda byla vyčíslena
na 4 900 korun.

Nakoupil, nesplácí

Dostal pět let. Laštovička od
soudu odcházel se sklopenou
hlavou...
Foto: M. Zaoral

po kvartetu hledaných

Z trestného činu úvěrového podvodu byl prostějovskými kriminalisty v pátek
obviněn čtyřiačtyřicetiletý
muž z Prostějova. V listopadu loňského roku uzavřel
s jednou ze společností úvěr
na nákup zboží. Při sjednání smlouvy však uvedl
nepravdivé údaje a úvěr nesplácel. Poškozené společnosti vznikla škoda ve výši
téměř 55 tisíc korun. Obviněnému muži nyní hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.

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 BITTALA

ZDENĚK STANĚK

JITKA MARKOVÁ

MARTIN ZIKMUND

se narodil 16. listopadu 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 25 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. listopadu 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 59
do 61 let, měří 175 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči, šedé
vlasy a vousy, takzvané strniště.

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

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

Zpravodajství
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A JE TO TADY! KOMANČI opět vystrkují drápky...
Odbojářům, disidentům a pravičákům vyhrožují ŠIBENICÍ

Že se to třiadvacet let po sametové revoluci
dějí ale věci... Úspěch rudých barev v nedávných krajských a senátních volbách posadil komunisty částečně zpět do sedla řízení
tohoto státu a netrvalo dlouho, aby se našli tací, kteří začínají vystrkovat své ostřejší
drápky! Jejich obnovené sebevědomí narostlo do takových rozměrů, že po více než
dvou desetiletích spánku opět vylézají z děr
a začínají „třídním“ nepřátelům vyhrožovat.
A ne ledajak. „Brzy budete viset,“ křičí na
prostějovských ulicích po našich bývalých
disidentech, odbojářích i současných pravicových politicích. Máme toto všechno opět
zapotřebí? Nejen v sobotu bychom si tak měli vzpomenout, co se stalo 17. listopadu 1989
a hlavně jaké „zhovadilosti“ nejrůznějšího
kalibru se před ním odehrávaly...
Prostějov/mik
Už v minulém vydání si prezidentem republiky čerstvě vyznamenaný protikomunistický odbojář Leopold Färber z Konice
v rámci exkluzivního rozhovoru
jen tak posteskl, že před rokem
mu přišel poštou výhružný anonym. „Měl spojitost s tím, že jsem
obdržel od primátora Prostějova
Miroslava Pišťáka Cenu města
Prostějova. V dopise stálo, že se
už blíží doba zúčtování, kdy mě
pověsí! Že už pro mě stloukají
šibenici. Byl jsem z toho hodně
otřesený, tolik let po převratu...,“
smutnil čtyřiaosmdesátiletý muž,
který celý svůj život zasvětil od-

boji. Nejprve protifašistickému,
pak protibolševickému.
„Já jsem se také osobně setkal
se spoustou nadávek. Že jsem
prý pomohl zničit socialismus
a že se i kvůli mně teď všichni
máme hůř, než jsme se měli za
komunistů. Kamarád mi taky
povídal, že se nedávno potkal s
jedním komunistou, proti kterému jsem vystupoval a ten mu
ve frontě u pokladny v Prioru
říkal, že si mě stejně jednou najdou a pověsí mě...,“ zmínil se
Večerníku jediný prostějovský
signatář Charty 77 Petr Hanzlík, který byl v osmdesátých
letech tehdejším režimem donucen k emigraci do Rakouska.

Koláž Večerníku
„A bohužel, těm rudým grázlům
nahrávají i někteří současní politici. To, co nedávno provedl
prostějovský poslanec Fiala,
to byla ničemnost! Kdyby potopil vládu a byly nové volby,
tak vám říkám, že v této chvíli
by už nad Pražským hradem
vlála rudá vlajka se srpem a
kladivem...,“ dodal evidentně
vykolejený Petr Hanzlík.
Se stále zvyšující se agresivitou
příznivců krajní levice i vyznavačů starých pořádků před
rokem 1989 se setkává často i
Miloš Košíček, bývalý prostějovský disident a současný farář
v kostele Československé církve
husitské. „Mně vyhrožovali po

celou dobu od sametové revoluce. Ještě před lety jsem se tomu
usmíval, ale teď už mi úsměv
pomalu tuhne ve tváři. Nikoliv,
že bych se bál, ale říkám si, zda
se v této zemi neděje něco špatně. Před pár dny jsem tady na
náměstí potkal dva důchodce,
které znám ještě z dob totality. Začali na mě hystericky
křičet, že ať si nachystám boxerky, že začne bitka. A že mě
jako Havlovýmu pohunkovi
všechno spočítají! Nevěřil jsem
vlastním očím a uším,“ pokrčil
rameny Miloš Košíček. „Ještěže
už komunisté nemají v zádech
sovětskou armádu...,“oddechnul
si současný farář husitské církve.

Nejčerstvější zkušenost s vyhrůžkami rudých příznivců pak
má místopředseda prostějovské ODS, politolog a bývalý
poradce ministra spravedlnosti
Petr Sokol. „Procházeli jsme se
synem předminulý pátek odpoledne kolem jedné z restaurací
v prostějovském hypermarketu
Tesco. Seděl tam člověk, který
vždy, když ho potkám, na mne
začne vykřikovat nějaká komunistická hesla a urážky. Nevím
přitom ani, odkud mě zná. Snad
z mých občasných vystoupení
pro Českou televizi a článků ve
Večerníku,“ šokoval svými slovy politik.
Dokončení na straně 15

PROMINENTNÍ pacientka
oslavila 102. narozeniny!
Prostějov/mik - Nevídané!
Přímo na chirurgickém oddělení prostějovské nemocnice oslavila své 102. narozeniny paní Marie Janálová
z Čelechovic na Hané. Vedení
„špitálu“ si své doslova prominentní pacientky, která v
minulých dnech prodělala
těžkou operaci kýly, hodně
považuje. Generalita v zastoupení lékařského ředitele
Jiřího Ševčíka a náměstkyně
Marie Jouklové jí k úctyhodnému věku pochopitelně
srdnatě poblahopřála. A Večerník u toho nemohl chybět!
Čiperná stařenka nyní žije
v Domově důchodců v Nerudově ulici. O její vitalitě svědčí skutečnost, že naprosto bez
problémů zvládla operaci kýly.
„Je mi krásně, starají se tu o mě
pěkně. Už se těším do domova,
až to kamarádkám všechno
povykládám. Akorát musím
počkat, až se mi zahojí břicho,
ale to bude cobydup,“ povykládala nám Marie Janálová těsně

Marie Janálo
vá
prodělala ná
ročnou
operaci kýly
poté, co jí lékařský ředitel Jiří
Ševčík předal kytici růží.
„Obecně jsou pacienti starší
devadesáti let pro každou nemocnici výjimeční, navíc když
musí prodělat operační zákrok.
Ten i následná anestezie jsou u
těchto starších lidí považovány
za rizikové, ale paní Janálová to
všechno zvládla nad očekávání
dobře. Určitě se dá říct, že stařenka je naší prominentní pacientkou. Přejeme jí ještě mnoho
dalších šťastných okamžiků
v životě,“ svěřil se Večerníku
Jiří Ševčík.
K blahopřání se samozřejmě
připojuje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Obsáhlejší fotogalerii najdete
na www.vecernikpv.cz!

Narozeniny ve špitále. Více jak stoleté oslavenkyni Marii Janálové se kytice
růží viditelně líbila. Foto: Michal Kadlec

Finanční prostředky na investice Prostějovu DRASTICKY UBÝVAJÍ
„Roky 2006 a 2009, kdy se proinvestovaly vždy tři stovky milionů, byly jako ze sna,“ připustil primátor Pišťák

Stavební a další investice jsou pro každé
město hybnou silou jejich rozvoje. Záleží
ovšem na ekonomické zdatnosti jednotlivých měst a pochopitelně i na tom, jak se
vyvíjí celostátní hospodářství. V neposlední
řadě pak také kolik do obecních pokladen
plyne peněz ze státního rozpočtu a vybraných daní. V Prostějově to v tomto smyslu vypadalo od roku 2006 doslova jako na
houpačce. Bohaté roky právě 2006 a 2009
na investice i na počet vyhlášených veřejných zakázek vystřídala poněkud hubenější léta. Vrcholem „úspor“ byl rok 2010, kdy
rok předtím přišel městský rozpočet o sto
milionů korun zásluhou propadu ve výběru
sdílených daní...
Prostějov/mik
P
j / ik
„Takzvaně zlaté roky na investice, kdy v roce 2006 i 2009 jsme
mohli vyhlásit výběrová řízení
na městské zakázky v hodnotách
okolo tří stovek milionů korun,
se už podle mého názoru opakovat nebudou. Zvláště pak, pokud
bude váznout výběr daní, jako
tomu bylo v roce 2009. To přišel
městský rozpočet o bezmála sto
milionů korun a podle toho jsme

li upravit
it výši
ýši iinvestic
ti pro
museli
roky 2010 a 2011,“ potvrdil informace Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
V letech 2006 až 2011 vyhlásilo město 260 výběrových
řízení na realizaci veřejných
zakázek. Když následně za toto
období sečteme všechny proinvestované peníze, dojdeme
k úctyhodné sumě převyšující
jednu miliardu a sto milionů
korun! Mezi nejvýznamnější

KOLIK PENĚZ RADNICE V MINULOSTI PROINVESTOVALA?

Peněz jako želez. Prostějovský zámek a jeho rekonstrukce už
spolykaly přes sto milionů korun. Tato investice patří mezi nejvýznamnější v celé historii města.
Foto: archiv Večerníku
stavební investice patřila výstavba aquaparku, rekonstrukce
Národního domu a prostějovského zámku. „Nesmíme ale zapomínat na další potřebné akce,
které spolykaly desítky milionů
korun. Třeba kanalizace ve Vrahovicích, rekonstrukce základní
školy ve stejné příměstské části, výstavba či opravy mnoha
chodníků a silnic. Pochopitelně,
každý vidí jako největší investici města aquapark, který stál
okolo čtvrt miliardy. To ale nebyla přímo zakázka města, díky
vytvoření společnosti MIPROSTAV se nám podařilo ušetřit
spoustu finančních prostředků.

Ať už si o tom myslí kdo chce,
co chce...,“ pronesl na toto téma
prostějovský primátor.
V období posledních šesti let se
výše investic v Prostějově skutečně měnila jako na houpačce,
což je patrné z našeho grafu. V
roce 2006 se v rozpočtu pamatovalo na stavební a jiné
investice částkou bezmála
295 milionů korun, o tři roky
tato suma dokonce přesáhla 308 milionů. Byly ovšem i
chudší roky, kterým vévodil
loňský rok s pouhými 51 miliony. Kdyby nebylo městských
finančních rezerv, mnoho
by se toho vloni neudálo...

Zastupitelé jednali o opravách,

o rezignaci M. Pišťáka však NE!

Prostějov/mls, mik - V úterý se konalo již osmnácté jednání Zastupitelstva města v tomto volebním
období. Mnohé překvapily dvě
věci. Všechny body programu se
projednaly a odhlasovaly v rekordním čase bez emočních projevů a
zároveň nepadlo v diskuzi ani slovo
o avizované možnosti předčasné
rezignace primátora Miroslava
Pišťáka!
Zastupitelé města probrali mimo jiné
opravu chodníků v Krasické ulici,
opravu Melantrichovy ulice a její
možné zjednosměrnění., dále pak
rekonstrukci chodníku po levé straně
Olomoucké ulice a také opravu komunikace na Sídlišti svobody. Oba
dva případy by mohly být zahrnuty

do plánu rekonstrukcí městských komunikací v příštím roce. O možné rezignaci Miroslava Pišťáka na funkci
primátora města Prostějova nepadlo v
diskusi ani slovo. „Hlavu vzhůru, hůř
už snad být nemůže...,“ utnul po probrání všech bodů jakoukoliv diskuzi
sám Miroslav Pišťák.
„Celé dnešní jednání zastupitelstva se
neslo kupodivu v naprostém klidu a
ukončeno bylo po necelých třech hodinách. To skutečně nebývá zvykem.
Jediná emočně vedená diskuze směřovala od zastupitele pana Šlambora.
Ptal se mě a kolegy Jiřího Pospíšila,
proč jsme ve vašich novinách komentovali volební výsledky KSČM coby
radní města Prostějova... Asi proto, že
jsme uvedli své osobní názory,“ svěři-

la se Večerníku po jednání zastupitelů
radní Milada Sokolová.
Na otázku, co si myslí o skutečnosti,
že na zastupitelstvu nepadlo ani slovo o myšlenkách Miroslava Pišťáka
na svoji rezignaci, pak odpověděla:
„Myslím si, že stejně jako se vyjádřil
vašim novinám minulý týden, bude
se o tom diskutovat až po sestavení
a schválení rozpočtu města pro příští
rok. Já si ale stejně myslím, či spíše si
to přeji a věřím tomu, že si to všechno
pan Pišťák rozmyslí a ve své funkci
zůstane až do konce volebního období v listopadu 2014,“ dodala Sokolová.
Perličky ze Zastupitelstva města
Prostějova i další zprávy
najdete na stráně 11.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu.
Volejte 582 333 433, 608 960 042 - pište: inzerce@vecernikpv.cz

Zdroj: Magistrát města Prostějova

„Celkové částky tří stovek milionů
na investiční akce už zřejmě nikdy
Prostějov nedosáhne. Například v
rozpočtu pro letošní rok se na investice počítalo sumou stopatnáct
milionů korun, ke které bylo postupně připojováno dalších třicet

INZERCE

až čtyřicet milionů z finančních
rezerv města. Při sestavování
městského rozpočtu na rok 2013
diskutujeme o necelých sto milionech korun na investice a k nim
budeme moci připojit zhruba
dvacet milionů z fondu rezerv.

Opakuji, ve srovnání s roky 2006
a 2009 to není žádná sláva. Budeme muset s plánem investic
pracovat velmi opatrně...,“ upozornil závěrem smutným hlasem
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

64

Levnější
L
ější benzín.
b í Ještě
J š ě nedávno
dá
jjsme všichnii
nadávali, když ceny benzínu i nafty pomalu
Opatrnost
atakovaly hranici čtyřiceti korun za litr. Kdo
žádná. Nevšak v pondělí zamířil k prostějovským
dávná kauza okolo
čerpacím
stanicím,
byl
dvou metanolem otrápříjemně překvapen. Litr
vených Prostějovanů nikoho
naturalu se dostal
zřejmě nepobouřila. Našinec se zdá
už pod sedmatřicet
být nepoučitelný. Jak jinak si vysvětlit
„kaček“...
stále plné hospody štamgastů, kterým je úplně jedno, co jim hospodští nalijí? Hlavně, že si dají do nosu!

Ministerstvo financí minulý týden
zveřejnilo seznam měst s nejmenší a naopak největší zadlužeností.
Prostějov je na tom velmi dobře,
hned za Teplicemi je naše město
druhé v pořadí s nejmenšími dluhy. Ty činí něco pod 2,9 milionu
korun. Lehkou matematikou lze
spočítat, že každý Prostějovan
tedy dluží 64 koruny.

-

Osobnost týdne
VALÉRIE ZAWADSKÁ
VALÉR
Známá česká
č
herečka a nepřekonatelná královna če
českého dabingu se stala hvězdou středeční akce
ak v přednáškovém sále Národního
domu.
Zúčastnila se slavnostního vydo
hlášení vítězů literární soutěže neprofesionálních autorů, kterou společně
vyhlásily prostějovská, kroměřížská
a olomoucká knihovna.
Exkluzivní rozhovor s čtěte na straně 16!

Výrok týdne
„PROGRAM
PRO
ROGR
GRAM
AM V
VÁS
ÁS SICE
ÁS
SIC
ICE
E
STÁLE IGNORUJE,
ALE Z HISTORIE
PROSTĚJOVA VÁS UŽ
NIKDO NEVYMAŽE!“
Pohotová reakce V. Koláře
na stížnosti primátora Pišťáka,
kterého během zastupitelstva
odmítl software opakovaně
přihlásit do diskuse…

HRY NABÍDEK ŠÁLIVÉ A ZDRAVÝ ROZUM

Analýza
Martin Mokroš
Je zajímavé, že onen pilíř „odstřelil“ například svým vetem
prezident Klaus, a ten toho ví
o ekonomice hodně, a dokonce
i silná ING od této rádoby reformy utíká, takže asi je někde
chyba, což ovšem u pomalu se
drolící vlády nepřekvapuje a
ani ona sama najednou neví,
co s tím).
Předpokládám, že podobnou
„důchodovou“ nabídku dostala i většina prostějovských
občanů v produktivním věku
a že se mnou budou souhlasit,
že k tomu jim ve zhruba hodinových pravidelných inter-

Dnešní analytické zamyšlení vzniklo poté, kdy na
mne ze schránky asi tak postopadesáté vyskočil
reklamní letáček o tom, že bych se měl ještě lépe, a pokud možno dráž, důchodově připojistit.
Hlavně pak vstoupit do onoho slavného druhého
pilíře důchodové reformy, neboť pokud tak do konce listopadu neučiním, stanu se ve svém důchodovém věku individuem státu obtížným, které bude
odbyto almužnou a zbytek života stráví zřejmě u
popelnice...
valech zvoní mobil s dalšími
výhodnými nabídkami kreditních karet, výhodných půjček,
změn mobilního operátora, či
dodavatele plynu, elektřiny a
nevím čeho ještě, prostě krásný
skorokonec roku.
A tak jsem se nad tím zamyslel a konstatoval, že zatímco
při otevření tisku zjišťuji, že
konkrétně třeba v našem statutárním městě bude hrdinstvím, pokud se podaří vytvořit a udržet v příštím roce
vyrovnaný rozpočet. Nejspíše
za to budeme muset například
obětovat komplexní revitalizaci drozdovického rybníka,
nebo kompletní novostavbu

fejeton
Rostislav Kocmel
Naše politická scéna je v pohybu, i když si většina občanů
myslí pravý opak. Nejvíce
víří vodu členové ODS. Mají
k tomu několik důvodů. Rebelové se snaží zviditelnit čím
dál více a celkem se jim to
daří. Jejich političtí odpůrci si
z nich dělají legraci a zároveň
jim drží palce, poněvadž,
pokud se pikle podaří dokout,
vláda jistě padne. Rozumný
člověk se nad jejich argumenty může pouze usmívat.
Pokud jim nevoní zvýšení

koupaliště za velodromem.
Zcela jistě bude třeba škrtat
ve výdajových položkách i v
jiných oblastech (tady ovšem
třeba nechápu, proč město
hodlá doplácet nějakých osmnáct milionů korun evidentně
špatně hospodařícímu FTL za
již zaplacené služby) a spoléhat na milionové příjmy z tolik kritizovaného hazardu, že
momentálně naši zastupitelé
jsou vlastně věštci z křišťálové
koule, neboť rozpočet města
musí tvořit v době, kdy nikdo
neznáme novou výši DPH. I
tak ovšem existují zřejmě instituce, firmy a korporace, a
to i v Prostějově, které dokáží

Politické hry mocných
i méně mocných

DPH o jedno procento, vyvstává otázka, co jim vonělo
před lety, když se DPH zvedalo radikálně...
Sociální demokracie se musí
smířit se spoluprací s KSČM.
Zatím všichni mocní z jejich
řad, a to i ti, jež by mocnými
teprve chtěli být, tvrdí, jak je
to komplikované a není to optimální. Rezolutní NE zatím
nevyřkl nikdo. A byli tací, co
to před týdny slibovali.
Nejzajímavější je v tomto
směru rezignace našeho
primátora Pišťáka. Rozesmála mě v minulém Večerníku

Konstalace hvězd Prostějova

věta, jak přímočaře a
otevřeně se vyjadřuje. Rozumného čtenáře chci uklidnit. Pan primátor není
blázen. Je to zkušený politik s
mimořádným diplomatickým
citem. Nikdy se nevyjadřuje
ukvapeně a jeho přímočarost
je známá pouze v rovině osobního života. Co vedlo tohoto muže k vyhlášení své
latentní rezignace je záhadou
pro většinu laiků i odborníků.
Možná také hraje nějakou
hru. Každopádně, jak to tak
vypadá, čistou pravdu se nikdo nikdy nedozví...

všechno zajistit výhodněji, levněji a pochopitelně bez diskuze
kvalitněji.
Je smutné, že řada našich
spoluobčanů se nechá všemi
těmito možnými i nemožnými akcemi nalákat, obzvláště
velké nebezpečí hrozí především seniorům, kteří jsou
mnohdy velmi důvěřiví i na
opačném pólu pak zástupcům
mladé generace startujícím
svůj samostatný život. K nim
se mnohdy zařadí také příslušníci onoho pomyslného zlatého středu, kteří se aktuálně
ocitli v tísni a výsledkem pro
všechny tři skupiny pak může
být nepříjemné bouchání na
dveře ze strany exekutorů a v
lepším případě nárůst výdajů v
rodinném rozpočtu dík skrytě
nevýhodné smlouvě.
A tak bych rád dnes kapku
všem poradil. Uzavírat nějakou smlouvu přes telefon je
asi stejně bezpečné, jako půjčit neznámému člověku klíče
od bytu, aby vám tam zalil
květiny. Stejně tak nevěřte
nikomu, kdo je schopen vám
v podvečerním čase ťukat na
okno, nebo zvonit a nabízet

vám zcela výhodné tarify plynu, elektřiny atd. Pamatujte v
tomto případě, že stále ještě
platí paragrafy o pravidlech
podomního prodeje a osoby,
které vás takto doslova obtěžují, se vystavují ve většině
případů trestnímu stíhání.
Podrobnosti najdete na stránkách Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS).
Pokud už je mezi „nabízeči“
čehokoliv někdo z vaší rodiny,
případně okruhu přátel, známých atd., věřte mu alespoň
tolik, že se nesnaží vás obalamutit z vlastní vůle, ale že
prošel určitými školeními od
nějakých nadšéfů a že vlastně pro tyto nadšéfy dělá jen a
pouze tzv. „mravence“, který
na závěr posbírá pár drobtů,
aby se někdo nad ním řádně
napakoval. Takže trpělivě svůj
protějšek vyslechněte, vyptejte se na všechno a pokud po
zralé úvaze seznáte, že nabídka opravdu skýtá určité výhody, což se opravdu, ale opravdu zcela vyjímečně může stát,
pak teprve podepište. Ideál je
dát si na rozmyšlenou den či
dva.

soko
lím okem ...
RUDÝ TÝDEN

Když jsem začal psát toto „sokolí oko“, podíval jsem se do kalendáře a uviděl tam datum
sedmého listopadu. Dnes si to už možná neuvědomujeme, ale ještě před čtvrtstoletím se u
nás tento den musel slavit jako výročí Velké
říjnové socialistické revoluce - den, kdy začal
vznikat první komunistický stát světa. Hned
mne při této vzpomínce napadlo, že možná
proto jsou mé postřehy z tohoto týdne spojeny s rudou barvou.
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té, kteří komunistům otevřeli dveře do vedení
kraje, dát na starost něco jiného než školství.

Výhrůžky v TESKU
Už minulý týden jsem šel v pátek odpoledne po
prostějovském Tesku a jeden místní příznivec
krajní levice, kterého občas potkávám a on si
někde nějak zjistil, co si myslím, na mne tady
začal pokřikovat, že už brzo komunistická
strana vyhraje volby a že nás všechny pověsí.
Dost mne to šokovalo. Na projevy extremismu
ze strany krajní pravice jsme dost citliví, ale u
krajní levice občas trochu zapomínáme, že i ona
neváhá vyhrožovat násilím. Nedávám dotyčného do spojení s KSČM, která nám teď bude
vládnout na kraji, ale je třeba upozorňovat na
levicové radikály a jejich sny změnit násilím
poměry v naší zemi.
Aspoň, že státní vyznamenání dostal od prezidenta Klause letos Leopold Färber z Konice, který svůj život zasvětil odporu proti
nacismu i komunismu.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

Školství pro komunisty
Od pondělka je totiž jasné, že se stane něco, o
čem jsem si já osobně myslel, že už snad nikdy
nenastane. Budou nám tu vládnout komunisté.
Zatím jen na kraji a v koalici se sociálními demokraty, ale i tak je to zarážející. Ještě horší mi
připadá, že komunistický radní bude mít na
starosti školství. Opravdu má strana, která se
svým názvem hlásí k minulému totalitnímu
režimu, mít na starosti vzdělávání našich dětí
Váhy - 22.9.-21.10. Měli byste co nejdříve navští- na středních školách? Nějak mi to nejde pod
vit lékaře, jehož služby jste strašně dlouho ignoro- nos... Zastánci komunistů říkají, že je dnes už
vali. Poslední dobou se totiž necítíte dobře. Svádíte jiná doba. Ale i tak jim mohli sociální demokrato na únavu, ale příčina je rozhodně někde jinde.
Neprotestujte a šup k doktorovi!
Štíři - 22.10.-20.11. Nějak moc dlouho se nedokážete přivést do dobré nálady. Alkohol vám v tom
nepomůže, to si můžete být jistí. Jestliže chcete
obveselit, domluvte si tu správnou partu a vyrazte
za kulturou. Nejlépe za tancem.
Střelci - 21.11.-20.12. Ve všedních dnech se nepouštějte do žádných provokativních akcí, které
by mohly zvednout ze židle nadřízené. O víkendu si pak pusťte pusu na špacír jak chcete, hlavně Když někdo vyhraje milióny,
nejdříve se začne radovat.
doma a jen před svými nejbližšími.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Zapojte do svých roz- Většinou jenom do doby, kdy
hodování rozum, nejednejte podle momentálních se o jeho výhře dozví příbuzemocí. Jakákoliv zbrklost se vám zvláště v tomto ní. Ti jsou v tomto ohledu
týdnu může škaredě vymstít. V lásce však budete daleko nepříjemnější než
kamarádi, bývalé lásky, nebo
vášniví, což určitě na škodu nebude.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Uprostřed týdne se připravte současné milenky či milenci.
na pořádný tanec v domě, kde bydlíte. Čekají vás Několik měsíců po šťastné
velmi složité sousedské spory, ze kterých se vám výhře začne štvanice na výbude točit hlava. Bohužel, v hádkách budete tahat herce, a ta většinou skončí výherci, jež byli před svým
za kratší konec, což nelibě ponesete.
nějak špatně. Rodiny se roz- sázkařským vítězstvím chudí,
Ryby - 19.2.-19.3. V pondělí budete mít celkem kmotří a nezřídka se začnou popřípadě ještě zadlužení až
klid, ovšem od úterka se nezastavíte. V práci bu- i soudit kvůli pitomostem, po uši. Nemusíme popisovat,
dou tlačit na vaše lepší výkony, doma vás zase které by v období před vý- jak taková štvanice vypadá.
potrápí děti, které budou chtít poradit se spoustou hrou přešly bez povšimnu- Čtenář má jistě dost fantazie,
úkolů. Najednou nebude vědět, kam dřív skočit.
tí. Nejhůře na tom bývají aby si udělal sám obrázek o

Taky už myslíte na Vánoce? No bodejť ne, když prostějovské
supermarkety nás už bombardují vánočními nabídkami. Ale
se svátky na konci roku si ještě dejte pokoj, zaměřte se raději
na problémy, které vás v tomto městě štvou. I vy můžete přiložit
ruku k dílu a napravit je.

Berani - 20.3.- 18. 4. Uděláte největší chybu svého života. Svěříte se totiž se svým problémovým
tajemstvím někomu, komu jste věřili. Místo pomoci se však dočkáte zrady a následného škodolibého chování ze strany kolegů v práci.
Býci - 19.4.-19.5. Tento týden v žádném případě
neusedejte za volant svého vozidla. Na silnicích na
vás číhá nebezpečí nehody a závažného poranění.
Prostě to sedm dní vydržte, choďte pěšky, nebo
oprašte kolo. Berte to vážně!
Blíženci - 20.5.-19.6. Setkáváte se s lidmi, kterým sice chcete rozumět a navázat spolupráci, ale
pořád se to nedaří. Nikomu se ale nepodbízejte a
nedoprošujte se. Jakmile si společně „nesednete“,
nemá význam pokračovat v kontaktech.
Raci - 20.6.-21.7. Získáte velmi interesantní informaci, se kterou musíte okamžitě začít pracovat.
To, co se dozvíte, se dá totiž velmi lehce zpeněžit.
Zároveň se jednoduše můžete dostat do společnosti velmi vlivných lidí. Stoupne vaše prestiž.
Lvi - 22.7.-21.8. Vykašlete se tento týden na
přesčasy v práci, začněte konečně žít jako normální lidé. Měli byste se více dostávat do společnosti,
tento týden se nabízí návštěva koncertu či divadelního představení. Nevažte se, odvažte se!
Panny - 22.8.-21.9. Měli byste také občas zkusit
štěstí ve hře. Nehazardujte nijak s penězi, ale nějaká ta malá sázka na šťastná čísla ve Sportce by
nemusela být marná. Zvláště, když v tomto týdnu
budete mít na nebi jen samé šťastné hvězdy.

Pomalu ale jistě se blíží čas
vánoční, což vidíte na každém
kroku, lidé začínají být tak nějak čím dál víc naměkko a stávají se tak lacinou kořistí her
nabídek šálivých. Takže zcela
vážně upozorňuji. Pokud chcete prožít svátky klidu a míru a
pohody a neplakat pod stromečkem s nevýhodnou smlouvou,
anebo již v horším případě s exekučním výměrem, běžte opravdu jen do toho, na co máte, na co
se cítíte. Nikoliv pak v rozjitřené
mysli, ale zcela reálně, držte se
spíše při zdi, myslete na zadní
vrátka a možná si kapku vezměte příklad z našich radních, kteří
se také spíše drží při zdi, chtějí
udržet vyrovnaný rozpočet a to
i za cenu zřejmě nepopulárních
opatření, za která si třeba sklidí
kritiku i od novinářské obce.
Budou ale mít čisté svědomí. Je
ještě listopad a není třeba se do
ničeho hnát zbrkle, i když vám
to druhá strana „nabízečů“ čehokoliv tvrdí. Držte se zdravého
rozumu a začněte vychutnávat
pomalu se blížící adventní čas.
Ten snad nic nabízet nebude,
tedy kromě klidu a předvánoční
pohody.

Agentura

Zatloukat, zatloukat, zatloukat...

tom, co by se stalo, kdyby vyhrál on. Má to snad jedinou
výhodu. Setkáte se s vzdálenými příbuznými, které jste
dvacet let neviděli, nebo jste
ani netušili, že nějací takoví vůbec existují. Agentura
Hóser všem potencionálním
výhercům doporučuje v případě výhry mlčet a pokud
někdo pojme podezření, že
jste vyhráli, tak plzákovsky zatloukat, zatloukat, zatloukat…
Panu „Milošovi“ z Krasic
touto cestou blahopřejeme.
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich
ohlasů, která se tentokrát
rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Komunisty proboha ne!
Přiznám se, že jsem v nedávno proběhlých krajských
volbách volil sociální demokracii, stejně jako ve všech
volbách po roce 1990. Letos
jsem však z povolebních jednání velmi zklamán a řekl
bych až frustrován. Nevolil jsem ČSSD proto, aby
se pachtovala s komunisty!
Jistě, po zveřejnění výsledků
se tato koalice přímo nabízí,
ale na výběr bylo více variant koaliční spolupráce s demokratickými stranami tak,
aby se komunisté nedostali
po třiadvaceti letech zpátky
ke korytům. Jsem levicově
zaměřený člověk, ale komunisty proboha ne!
Jan Koudelka, Prostějov

Kdo může
za smrt staříka?
Jako každého Vrahovičáka
mnou otřásla další smrtelná nehoda u železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici. Nákladní vozidlo, jehož
řidič zabočoval vpravo do
sléváren, srazilo seniora jedoucího na kole ve stejném
směru po chodníku. Musím
říct, že jsem velmi zvědavý
na výsledky šetření policie a
hlavně na to, kdo za tragickou
nehodu skutečně může. Řidič
náklaďáku, který zjevně
cyklistu souběžně jedoucího s
ním přehlédl? Nebo ten děda,
který snad na kole neměl co
jet po chodníku? Prosím vaše
noviny, aby výsledky policejního šetření co nejdříve
zveřejnily, protože mohou být
poučením pro ostatní občany.
Jak si totiž můžeme denně
všímat, po zmíněném chodníku jezdí spousta cyklistů
a zřejmě si neuvědomují
nebezpečí, které jim hrozí.
Lukáš Slouka, Prostějov

Připadá mi to jako
v šestačtyřicátém…
Je mi už devadesát let,
tak se moc omlouvám za
kostrbaté písmo. Chtěl bych
vám ale napsat, co si myslím o současné politické
situaci. Hodně mi připomíná
rok 1946, kdy v prvních
poválečných volbách vyhrála tehdejší KSČ. A víte proč?
Protože demokratická vláda
byla v troskách a prezident
Beneš už nedokázal být tak
zásadově silný jako býval.
Ta doba rok po druhé světové
válce mi připadá totožná
jako rok 2012. Tehdy také
ještě výhře komunistů ve
volbách nepřikládal žádnou
důležitost a neuběhly ani dva
roky a byl tu „Vítězný únor
1948“. To, co následovalo
po něm, už každý jistě dobře
ví. Já jen doufám, že letošní
tažení komunistů v mnoha
krajích republiky nepodceníme a nenecháme se uchlácholit jejich prohlášeními,
že myslí na dobro občanů.
To jejich dobro se spoustou
popravených, mučených a
uvězněných lidí jsme okusili
dlouhých čtyřicet let! Takže
bych všem paradoxně vzkázal ono Fučíkovo - lidé,
bděte!
František Dvořák, Prostějov
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Potraviny mají nezastupitelné místo v našem životě, ale jsou to vůbec ještě potraviny, co běžně kupujeme? Mnohdy se ani nestačíme divit tomu,
co obsahují, nebo spíše tomu, co neobsahují... Pokud člověku záleží na
jeho zdraví, měl by složení potravin rozhodně kontrolovat. A co si myslíte vy? Zentokrát jsme se tak v prostějovských ulicích ptali…

Stopy nemohou ukázat
na mě, já v bytě fakt nebyl...,“

KONTROLUJETE PŘI NÁKUPU
POTRAVIN JEJICH SLOŽENÍ?
Marie PULÁČKOVÁ,
Prostějov

Ivo POLÁČEK,
Prostějov

SPÍŠE ANO

ANO

„Jak kdy, pokud mám velký
nákup, tak se všechno kontrolovat nedá, to bych nedělala nic
jiného, ale místy se podívám.
Ale kde máme nakonec jistotu, že výrobci uvádí pravdivé
údaje? Hlavně u párků a masa
sleduji množství masa apod.
Co se týče Éček, tak ty zlehka
proletím, ale je jich tolik, že se
už přestávám orientovat, která
jsou špatná a která ne. Také sleduji zemi původu, pokud jsou
potraviny z Polska, tak je raději
vůbec neberu.“

opakuje stále Brauner

„Ano, kontroluji a někdy je
to zajímavé počtení. V dnešní
době ani pořádně nevíme, co
jíme... Pořád se vynořují nějaké zprávy o špatném složení
potravin, nebo nevhodných
potravinách z Polska. Mám ale
zkušenosti, že všechno zboží
právě z Polska není tak špatné,
jak ze všech stran slyšíme. Je to
poněkud přehnané. Člověk by
ale měl být rozhodně na pozoru
a důkladně sledovat, co kupuje,
jak neporušený obal a složení,
tak zemi původu či trvanlivost.“

Jak jsme uvedli v minulém čísle, policie v těchto dnech finalizuje vyhodnocování stop získaných v bytě zavražděného seniora z Okružní ulice. I když
popravdě řečeno, zatím nikdo z kompetentních neřekl ani slovo o termínu,
kdy kriminalisté uzavřou vyšetřovací
spis a předají ho krajské státní zástupkyni. Tu jsme se v uplynulých dnech
pokoušeli kontaktovat, ale z důvodu
její dovolené jsme úspěšní nebyli...
Olomouc, Prostějov/mik
Již jsme dříve prozradili, že s Davidem Braunerem, jedním z obviněných v případu vraždy jednaosmdesátiletého důchodce z března letošního
roku, je Večerník v kontaktu. Přes jeho rodiče a
také díky naší opakované návštěvě Braunera ve
Vazební věznici v Olomouci.
„Stopy zajištěné v tom bytě nemohou mít nic
společného se mnou, já jsem vůbec uvnitř nebyl,“
opakuje Večerníku neustále David Brauner. Mluví
pravdu? V tomto se mu dá zřejmě věřit. Pokud
by totiž už teď měla policie či státní zastupitelství jakékoliv podezření, že nevraždil Mička,
ale on, nebyl by Brauner v současnosti umís-

těn na takzvané volné vazbě, čili na oddělení
s možností volného pohybu po chodbě vězeňského zařízení. „Můžu si v doprovodu strážných
zajít do kantýny, často tu hrajeme stolní tenis, nebo
v tělocvičně i fotbal. Kolikrát nás nechají dívat se
i na televizi,“ napsal v jednom z dopisů Večerníku
David Brauner.
To hlavní obviněný Roman Mička je na tom mnohem hůř. Je na uzavřeném oddělení, kde jistě už
nyní spřádá plány na svoji obhajobu před soudem.
„Na policii neustále svádí vinu na mě, že já jsem
toho dědu zabil. To ale není pravda a vyhodnocení
stop z bytu to dokáže. Jsem v tomto směru úplně
klidný. Pobyt tady mi ale dobře nedělá, to je jasné...,“ dodal David Brauner.
Kdo z těchto dvou skutečně byl v bytě zavražděného seniora a kdo z nich vraždil prokáže soud. Kdy
však bude nařízen, to v tuto chvíli nikdo nedokáže
ani odhadnout.

Milujete se pravidelně? A jak, vášnivě, divoce, nebo jde
už spíše o oboustranně letitou rutinu? Nemusíte se za
nic stydět, řekněme, že osm z deseti manželství a dlouhotrvajících partnerství na tom není jinak. Obvykle vše
končí u nepravidelného sexu obden, a to v tom lepším
případě. A ještě k tomu v poloze, na kterou si dotyční
tak nějak zvykli. Poloha to není příliš fyzicky náročná,
oběma vyhovuje, oba uspokojuje. Ale v tomto týdnu je
čas všechno změnit! Nyní si řeknete, sakra, proč se milujeme pořád stejně? Protože už se nemilujeme? Vyprchala z nás vášeň, touha toho druhého uspokojit, jak
tomu bylo na začátku? Nebo jsme jen líní? Zkuste se
inspirovat desítkami poloh, které mohou oživit a znovu
probudit váš sexuální život. Mohou vás bavit, rozesmát,
mohou vás fyzicky unavit. Ale dejte se do toho, jakákoliv
gymnastika u milování je tento týden povolena!

jak šel čas Prostějovem ...

Ilustrační foto: internet

U KALICHA

Návrat ke

„starým” případům

U sokolských hřišť stojí pivnice. Náměstí U Kalicha získalo svůj
název v říjnu 1928, pouze v letech 1940-1945 se jmenovalo náměstí
U gymnasia (Gymnasium-Platz). Pojmenované je podle polohy
u modlitebny českobratrské církve evangelické. Samostatný sbor
českých bratří v Prostějově fungoval od roku 1922, sborovna byla
postavena v letech 1926-1927. Na menším náměstí sídlil sportovní
oddíl Tělocvičné jednoty Sokol II, která se v roce 1899 odtrhla od
původního Sokola Prostějov. Součástí areálu je několik hřišť, krytá
tělocvična i oblíbená restaurace a pivnice s letní zahrádkou U Kalicha.
Jižní stranu náměstí uzavírá budova Základní školy Kollárova.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Za Velodromem
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČOKOLÁDOVÉ
VÉ
TYČINKY

Kaštany Ledové
50 g

Kofila
35 g

Twix
51 g

Kinder Bueno
43 g

Kitkat
45 g

Margot kokosová
100 g

9,90

9,90

-

16,90

12,50

12,90

7,90

7,90

18,50 (75 g)

15,90

12,90

14,50

7,90

7,90

12,90

14,90

13,90

12,90

9,90

9,90

10,90

-

11,90

14,50

9,90

9,90

-

13,90

11,90

14,50

7,90

7,90

11,90

13,50

12,90

14,50

Naše RESUMÉ
Za okny přituhuje a k lidem
se blíží předvánoční stres,
který je třeba obalit něčím
sladkým na nervíky... A
šokoládové tyčinky jsou k
tomu jako dělané. Pro nejlevnější kaštany a kofilu
lze zajít do Billy, Teska či
Intersparu, v Kauflandu
nakoupíme Twix a Kitkat,
kteru něhož neprohloupíme ani v Lidlu. Kinder
Bueno nabízí nejlevněji
Tesco a oblíbenou margotku Albert.
Takže dobrou chuť, ale bacha na zuby!

Lupič z Dolní dodělal
„základku“ ve vězení
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 14. LISTOPADU 2011
S nevídanou brutalitou napadla pětice Romů v pátek 11. listopadu 2011
v noci mladého muže, který v Dolní ulici přecházel přes vozovku.
Mladík utrpěl zranění v obličeji, Romové mu navíc několika kopanci
vyrazili zuby! Patnáctiletý lupič z Dolní ulice byl žákem základní školy
v Kollárově ulici. Ředitele školy Josefa Hrachovce i jeho zástupkyni
Zdeňku Richterovou to vůbec nepřekvapilo. „Tento žák byl černou
můrou pro všechny naše pedagogy i spolužáky. Hlídali jsme ho na
každém kroku, projevoval už několik let známky vysoké agresivity,“
řekl Josef Hrachovec. Snědý raubíř v té době měl být v deváté třídě, ale
jednou propadl, takže navštěvoval osmou třídu...
LISTOPAD 2012
Všichni na ZŠ Kollárova v Prostějově si letos mohli konečně oddychnout. Nyní šestnáctiletý Jiří Lakatoš si povinnou školní docházku
dodělal ve vězení a už není žákem této školy. Za přepadení v Dolní
ulici dostal podmínku, nedlouho po svém propuštění však přepadl
bezdomovce v Jezdeckých kasárnách a obral ho o peníze. Za to se
mu podmínka přeměnila v nepodmíněný trest, a jelikož už byl trestně
odpovědný, skončil ve vězení. Tam si letos dodělal povinnou školní
docházku, základku vyšel v osmé třídě. „Do vězení za ním docházela
učitelka. Učivo osmé třídy zvládl, dostal od nás vysvědčení a tím po
devíti letech přestal být žákem naší školy,“ popsal Večerníku ředitel
ZŠ Kollárova Josef Hrachovec, který upozornil na to, že chlapec byl
poměrně inteligentní. Problém tedy vězel hlavně v jeho temperamentu a
také v prostředí, ve kterém se pohyboval. Není asi náhodou, že jeho otec
sedí ve vězení. „Na Roma chodil do školy poměrně často. Problém se
objevil pouze v době, kdy mu bylo patnáct let. To asi řádně oslavoval,
takže jsme ho ve škole víc jak měsíc neviděli. Pokud však do školy dorazil, vždy to od učitelů vyžadovalo ohromnou dávku energie a pozornosti, aby ho dokázali zkrotit. Přitom často vyhrožoval přímo jim. Tím,
že školu letos opustil, se všem docela ulevilo...,“ vyjádřila se výchovná
poradkyně ZŠ Kollárova Lenka Kýrová.
napsáno před
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lety

Kostelecká je už otevřena,
doprava se vrací do normálu

Okamžik, na
který především motoristé z celého Prostějova čekali
jako na smilování, nadešel v
noci z pátku na sobotu. Křižovatka na Přikrylově náměstí
v blízkosti zámku a stejně tak
Kostelecká ulice byly po rozsáhlé opravě vozovky znovu
otevřeny. Tím se i doprava na
celém vnitřním okruhu vrátila
do tolik očekávaného normálu.
„Myslím si, že v současné době je
to na dlouhou dobu konec všem
opravám na vnitřním okruhu
města. Je možné, že ještě krajský
úřad přistoupí na obroušení vozovek některých prostějovských

křižovatek, ale naše radnice s
podobnými akcemi nepočítá.
Jsem si vědom toho, že nám lidé
v souvislosti s rekonstrukcí křižovatek na Přikrylově náměstí a u
kostela Milosrdných bratří spílali
a považovali tyto záležitosti za
zbytečné. Vedlejší ulice byly z
důvodu uzavírek ucpány vozidly
a policisté jen s vypětím všech sil
řídili dopravu. Na druhé straně
však věřím, že nyní nám lidé dávají za pravdu v tom, že opravy
křižovatek byly velmi potřebné a
hlavně v ústí Kostelecké ulice se
teď rapidně zvýší bezpečnost,“
sdělil nám Antonín Zajíček, vedoucí stavebního odboru Městského úřadu v Prostějově.

Zpravodajství

6
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POTVRZENO! Sociální demokraté a komunisté podepsali koaliční smlouvu

Alois Mačák skutečně prvním náměstkem nového hejtmana Rozbořila
Olomouc/lef, pk - Dohodnuto, podepsáno. Očelenkou
Neuvolněnou č
kávané se stalo skutěmčická
kem. Jak Večerník
rady se stala n
předpovídal již v miřáková
starostka I. Dvo
nulém vydání, tak se i
stalo. Příští čtyři roky
povede Olomoucký kraj „Rozhodně se teď ale nebukoalice dvou nejúspěšněj- deme chovat jako dobyvatelé,
ších stran ve volbách ČSSD ale projevíme větší vstřícnost
a KSČM. Zástupci partají k opozici, což minulé zastupipodepsali v sídle krajského telstvo zrovna nezdobilo. Buúřadu minulé pondělí zbru- deme komunikovat se všemi,
kdo dostali od voličů mandát.
su novou koaliční smlouvu.
„Koaliční vyjednávání jsme Do odborných komisí budeme
vedli se všemi stranami, které prosazovat odborníky napříč
se dostaly do zastupitelstva. politickým spektrem.“
Jednání probíhala konstruk- Představitelé obou stran nové
tivně a na základních věcech koalice potom uvedli, že prijsme se pak sešli se všemi oritou volebního období 2012
stranami,“ opakoval několi- až 2016 zajištění kvality a
krát lídr ČSSD Jiří Rozbořil s dostupnosti zdravotní péče v
tím, že s KSČM našli sociální kraji, rozvážné a vyrovnané
demokraté shodu největší a hospodaření v návaznosti na
nejlépe se dohodli na sestavení očekávané budoucí příjmy
kraje, funkční integrovaný zákrajské rady.
„Oceňuji přístup ČSSD při chranný systém, rozvoj sociálvyjednávání a smysl pro re- ní péče s důrazem na posílení
alitu,“ uvedl při podpisu ko- sociální soudržnosti, podporu
aliční smlouvy lídr KSČM vzdělávání a sportu, zajištění
Alexander Černý a dodal: dopravní obslužnosti, roz-

postavený prostějovan. Z našeho okresu se do užšího vedení
dostala ještě starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková,
která bude působit jako neuvolněná členka rady.
Soud minulý týden zamítl návrh Jany Zwyrtek Hamplové
na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Dosavadní hejtman tak mohl
svolat ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva. To se
bude konat příští pondělí tedy
19. listopadu.
ORIGINÁLNÍ MATERIÁL
„Koaliční smlouva pro
Olomoucký kraj na volební období 2012 – 2016“
NAJDETE UŽ NYNÍ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ !

nové složení Rady Olomouckého kraje

A je to. Lídři ČSSD Jiří Rozbořil (vpravo) a KSČM Alexander Černý (vlevo) při podpisu koaliční smlouvy.
Vše pozorně sledují zbývající členové nové krajské vlády.
2x foto: František Omasta
voj kulturních aktivit, rozvoj
cestovního ruchu, regionální
rozvoj podnikatelských aktivit, přípravu na plánovanou
dotační politiku Evropské unie,
dobudování a přípravu dalších
investic v dopravě, sociální
oblasti, školství, zdravotnictví,
kultuře a v oblasti životního
prostředí.

Koaliční strany se podle smlouvy zavázaly, že po celé volební
období nebudou privatizovat a
nepřevedou na obchodní společnosti zdravotnickou záchrannou službu a odborné léčebné
ústavy. Stejně tak se upsaly, že
nebudou privatizovat žádné
krajské zařízení v oblasti sociální péče a v oblasti vzdělávání.

Krajská rada bude mít stejně
jako doposud jedenáct členů,
z toho: 7 uvolněných a 4 neuvolnění. Kromě hejtmana
bude mít šest uvolněných
a čtyři neuvolněné členy.
Hejtmanem bude lídr ČSSD
Jiří Rozbořil, jeho prvním
náměstkem se stal stranický
kolega Alois Mačák a nejvýše

Hejtman:
Jiří Rozbořil (ČSSD)
krizové řízení, vnější vztahy, cestovní ruch, investice
a evropské projekty, finance
1. náměstek hejtmana:
Alois Mačák (ČSSD)
doprava, silniční hospodářství
2. náměstek hejtmana:
Michal Symerský (KSČM)
regionální rozvoj, územní plánování, životní prostředí
a zemědělství, majetek
náměstci hejtmana:
Michael Fischer (ČSSD)
zdravotnictví
Radovan Rašťák (ČSSD)
kultura, péče o památky, tělovýchova, sport, volný čas
Zdeněk Švec (KSČM)
školství
Yvona Kubjátová (ČSSD)
sociální věci
Neuvolnění členové rady:
Ivana Dvořáková, Pavel Martínek, Eva Pavličíková,
Pavel Šoltys (všichni ČSSD)

došlo na naši adresu

Je
beznohý
psychopat
obětí
parazitů?
Novou krajskou radu budeme
pečlivě kontrolovat, slibuje ODS

Krajští představitelé ČSSD a KSČM zpečetili
svými podpisy koaliční dohodu o vládě nad
krajem. Sice s novou tváří v čele, ale prakticky
v nezměněném složení, slibují další čtyři roky,
tentokrát v rudooranžovém zbarvení.
Socialisté poprvé ukázali svoji pravou tvář a
spojili se se stranou programově takřka neodlišitelnou, komunistickou, jejíž zástupci byli pro
podíl na moci ochotni i zahodit svůj volební
výsledek a přistoupit na ponižující podmínky
9 - 2. Je otázkou, co se jim v takovém postavení
podaří prosadit z programu, který byl pro ně
před i po volbách tak zásadní...
Ostatně, levicová vláda v Olomouckém kraji
již částečně poodkryla svoje programové priority a nečeká nás nic dobrého. Jen pár dní po
uzavření volebních místností je totiž zřejmé, že
z volebních programů obou stran zbude jen
cár papíru a hrozí nám např. další rušení regionálních tratí či uzavřené školy, přestože obě
strany slibovaly před volbami opak. To bude
mít nezanedbatelný negativní dopad do života

v odlehlých částech kraje i malých obcích, kterých se obě strany před volbami tak dovolávaly.
Nechme ale nové radní ukázat, co dovedou.
Dění na kraji nám, ani přesto, že jsme skončili v opozici, není lhostejný, a proto budeme
pečlivě jejich práci sledovat. Budeme zjišťovat,
zda plní svoje sliby a prospívají rozvoji kraje a
jeho občanům. Jako krajští zastupitelé máme
mnoho možností, jak se k práci Rady vyjadřovat, a budeme jich také plně využívat. Budeme
diskutovat s běžnými občany i komunálními
politiky a zjišťovat, s čím jsou nespokojeni. S
tím pak hejtmana, náměstky i radní budeme
konfrontovat a důsledně požadovat jejich odpovědi. Výsledky své kontroly a kritickou analýzu práce levicové koalice budeme pravidelně
zveřejňovat. Občané Olomouckého kraje si
totiž zaslouží nejen vládu, ale také poctivou
opozici, která pro ně bude čtyři roky pracovat.
To je naším cílem a ambicí.
Členové zastupitelského klubu ODS
v Olomouckém kraji

Kde končí peníze, které Michal Mihály dostává od státu?

Prostějov/mls - O případu beznohého vozíčkáře Michala Mihályho, jemuž lékaři diagnostikovali těžkou psychopatii a on skončil
na ulici, vás Večerník informoval již před
měsícem. Přesto rozhodně tento muž nezůstává bez prostředků a měl by se umět o sobě
- alespoň částečně - postarat. Jako postižený
od státu dostává dávky pohybující se kolem
osmitisícové hranice minimální mzdy. Kde
tyto peníze končí?
Podle slov jeho matky na Michalovi parazitují
lidé, kteří se vydávají za jeho přátele. „Sama
jsem mu invalidní důchod po jeho propuštění z
léčebny vyřizovala, takže vím, že nějaký bere.
Jenže se na něj přisál nějaký pan Bělohlávek,
který se vydává za jeho opatrovníka. Je tak ale
pouze schopný, akorát ho narvat práškama...
Michal se ve finančních záležitostech vůbec
neorientuje a tak je rád, že mu pan Bělohlávek dává kapesné. Prý jde o nějakých patnáct
set korun. Přitom Michal má od státu právo na
mnohem víc...,“ prozradila Večerníku Michalova maminka Jitka Cibulková, která se na nás
obrátila s tím, zda nevíme, kde se Michal v tuto
chvíli nachází.

Cyklista neměl na chodníku co dělat!
TRAGÉDIE ve Vrahovicích
Prostějov/mik - Už deset
dní uběhlo od další tragické
nehody poblíž železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici. Jak Večerník v minulém
čísle informoval, řidič nákladního vozidla si při odbočování vpravo do firemního
areálu nevšiml cyklisty souběžně jedoucího po chodní-

ku a srazil ho. Sedmaosmdesátiletý senior na místě
podlehl zraněním.
Bezprostředně po tragickém
neštěstí se vyrojila spousta
spekulací. Hlavní otázkou
bylo: kdo za nehodu může?
Vyšetřování nehody, které si
už převzala Služba kriminální
policie a vyšetřování v Pros-

tějově, je teprve na začátku.
K zásadní záležitosti se ale
v pátek Večerníku vyjádřil Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově. „Míru zavinění obou účastníků tragédie
nechci komentovat, ani mi
to nepřísluší. Na četné dotazy však mohu odpovědět, že
cyklista jedoucí na kole nemá
na chodníku takto co dělat.
Velmi dobře znám situaci na

LUPIČ PROMLUVIL exkluzivně

inkriminovaném místě, lidé
tady často využívají chodník
k jízdě na kole. Tím se ale
dopouštějí přestupku a jsou
nebezpeční jak chodcům, tak i
případně řidičům vozidel, kteří využívají právě účelovou
komunikaci do firmy,“ uvedl
Vítězslav Matyáš. Podle něj
mají cyklisté projíždějící
Vrahovicemi jasně vytyčený
prostor na krajnici silnice, který je ohraničen bílým pruhem.

pro Večerník

„JSEM BEZ PRÁCE A VYHAZUJÍ MĚ
Z BYTU. TAK JSEM TO ZKUSIL...“
Prostějovsko/mik - Na první pohled životem zdrcený
muž. Pachatele loupežného
přepadení směnárny vedle
radnice z minulého pondělí
se Večerníku po jeho propuštění z policejní cely podařilo vypátrat. A naši žádost o
rozhovor neodmítl! Naopak,
jak sám uvedl, potřeboval si
ulevit svědomí, které ho teď
hodně tíží. Po vzájemné dohodě nebudeme zveřejňovat
jeho jméno ani obec, ve které bydlí. I když z jeho vyznání čtenáři možná poznají,
odkud že pochází...
„Jsem už dva a půl roku bez
zaměstnání a nepobírám žádné peníze. Jednou jsem totiž
byl v nemocnici a na úřad
práce jsem přišel později, než
jsem měl. Takže mě vyloučili.
Nepobírám ani žádné sociální
dávky, jen tu a tam si někde

přivydělám na nějaké náhodné
brigádě. Co jsem naposledy
pracoval u firem, tak žádná
neplatila. Například naposledy jsem makal u soukromníka
půl roku dvanáct hodin denně
a dodnes mi dluží výplaty!
Jsem v zoufalé situaci, nebýt
mé rodiny, která se teď o mě
stará, nevím, co by se mnou
bylo,“ začal objasňovat svoji
současnou situaci pětapadesátiletý muž, který se přitom v tu
chvíli nestyděl ani za své slzy.
Jak jsme se od něj dále dozvěděli, značnou část svého života
strávil prací pro zdejší cukrovar. „Pracoval jsem v něm
pětadvacet let. Po propuštění
kvůli omezování stavů mi sice
nechali byt, ale teď jsem už
čtyřikrát za sebou nezaplatil
nájem, tak mi ho chtějí vzít. A
to byla poslední kapka. V pondělí jsem se rozhodl k něčemu,
co bych jinak vůbec neudělal.
Bez peněz se ale nedá přežívat... Denně chodím a žebrám

o práci, ale kde by prosím vás
vzali starýho chlapa,“ svěřil se
muž, který v pondělí odpoledne dojel do Prostějova odhodlaný k činu. „Bylo to okamžité
rozhodnutí, prostě pominutí
smyslů. Doma jsem si vzal
pistoli, prostě dětskou hračku,
odlitek staré zbraně z umělé hmoty. Řekl jsem si, že to
prostě někde zkusím. Neměl
jsem předem vybranou směnárnu vedle radnice, ale když
jsem procházel okolo, rozhodl
jsem se, že vletím tam. Pořád
jsem si v duchu říkal, krade
se všude ve státě, tam ti nahoře rozkrádají, na co přijdou,
tak proč to neudělat taky. Ale
teď, když nad tím přemýšlím,
je to blbost. Měl jsem špatný den, ve kterém se ve mně
nahromadila všechna zlost
a zoufalství zároveň. Nikdy
bych nikomu neublížil, v to
pondělí jsem byl ale rozhodnutý opravdu loupit. Nakonec
jsem sám rád, že se nic nesta-

lo. Stál jsem ve směnárně asi
minutu jako hlupák. V ruce
dětskou hračku a ten pán ze
směnárny ležel pod pultem.
To je jako fraška z nějakého
nepodařeného filmu...,“ nastínil Večerníku průběh loupežného přepadení směnárny
samotný pachatel.
Na závěr naší návštěvy
v domě jeho rodiny nám muž
obviněný z loupeže, kterému
nyní u soudu hrozí až desetiletý kriminál, svěřil i svůj
pocit právě z hrozícího vězení. „A víte, že mi je to jedno?
Když mě zavřou, budu se mít
dva, tři roky nebo pět let docela
dobře. Budu bez starostí, kde
vezmu na jídlo nebo na byt.
Pak se vrátím, to už můžu mít
důchodový věk a něco budu
pobírat od státu. Takže co mi
vlastně hrozí? Horší už to být
nemůže,“ uzavřel rozhovor
člověk, který je evidentně na
pokraji svých životních sil...
Pomůže mu někdo?

K čemu ty dávky jsou? Michal Mihály to
nemá v životě snadné. Přestože by měl od
státu dostávat poměrně dost peněz, skončil
bez prostředků na ulici. Foto: Martin Zaoral

„Měli jsme spolu velké konflikty, svým způsobem se Michala bojím. Ale stále je to můj
syn, jeho osud mi není lhostejný. Přitom vůbec
nevím, co s ním je,“ vyjádřila se žena. V této
věci jsme ji však pomoci nemohli, Michal
svůj mobilní telefon nezvedal a nepodařilo
se nám ani zjistit, kde by se právě mohl nacházet!
V Prostějově se nám alespoň podařilo zkontaktovat pana Bělohlávka, s jehož dcerou Michal
naposledy v ulici Újezd bydlel. Tento muž se
s Večerníkem ovšem příliš bavit nechtěl.„Paní
Cibulková se o svého syna neuměla a ani nechtěla postarat. Navíc mu ubližovala. Nechápu, proč se o něj pořád zajímá,“ reagoval pan
Bělohlávek podrážděně s tím, že další hovor
na jakékoliv téma razantně odmítl. „Nic vám
k tomu neřeknu. A táhněte odsud,“ rozčiloval
se, zatímco se jej jeho manželka snažila alespoň
trochu zklidnit.
Kde přesně tedy mizí Michalovi dávky, na které
má právo, se nám zjistit nepodařilo. Matka Michala Mihályho má ovšem jasno. „Pan Bělohlávek je normální parazit, který zneužívá mého
už tak dosti problémového syna,“ je pevně přesvědčena Jitka Cibulková.
Celý případ bude Večerník i nadále sledovat!

Policejní dohled na hřbitově se OSVĚDČIL
Jen jedno vykradené auto!

Prostějov/mik - Každoročně
bývají Dušičky středem zájmu kapsářů či vykradačů
aut. V minulých letech docházelo za jediný dušičkový
víkend na městském hřbitově
nebo v jeho okolí vždy ke dvěma až třem desítkám trestných činů. A letos? Zásluhou
rozsáhlé hlídkové činnosti
Policie ČR a městské policie
bylo registrováno pouze jedno jediné vykradené auto!
„Jediné nahlášené vozidlo, které mělo nezvaného hosta, byl
Volkswagen Touran. Majitel ho

zaparkoval na parkovišti před
hřbitovem v Brněnské ulici v
Prostějově. Neznámý lapka
toho o dušičkovém víkendu využil, poškodil sklo na zadních
dveřích a do vozidla vnikl. Z
vnitřních prostor ukradl dětský
batoh s věcmi a čtyři knihy.
Celková škoda byla vyčíslena
na téměř patnáct tisíc korun,“
uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
„Provedli jsme taková opatření,
abychom eliminovali trestnou
činnost uvnitř i vně hřbitova

během Dušiček. Až na jeden
případ, který intenzivně vyšetřujeme, nedošlo od pátku
druhého do neděle čtvrtého
listopadu v uvedené lokalitě k
žádné jiné krádeži. Stále ovšem
naši policisté narážejí na někdy
až nepochopitelnou neopatrnost
majitelů aut, kteří po opuštění
vozidla v něm nechávají viditelně umístěné cenné věci a dávají
tak příležitost zlodějům,“ sdělil
Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Tématu trestuhodné neopatrnosti lidí se budeme
podrobně věnovat v příštím
čísle.

Radní si promluvili s občany Žešova

Diskuze o problémech. Prostějovští radní si měli s občany Žešova o čem vyprávět. Poputují do této
příměstské části další investice?
Foto: Magistrát města Prostějova/J. Tatarkovičová
Žešov/mik - Ve středu v podvečer pokračovali prostějovští radní v seriálu setkání
s občany příměstských částí.
Po Čechovicích a Vrahovicích
zamířili tentokrát do Žešova.
Konšelé diskutovali o problémech Žešova se zhruba čtyřmi desítkami obyvatel této
okrajové části.
„Setkání bylo konstruktivní na
obou stranách. Vyslechli jsme si
řadu podnětů, na většinu jsme
reagovali okamžitě, některá té-

mata je nutné prověřit a dát stanovisko v nejbližší době,“ sdělila Večerníku první dojmy ze
setkání radní Milada Sokolová.
Ve všech příměstských částech jsou problémy stejné
- komunikace, chodníky, zeleň, problém umístění dětí
do mateřských škol. „Žešov
je specifický v tom, že leží v
blízkosti rychlostní komunikace, proto je pro zdejší obyvatele navíc velkým problémem hluk. Magistrát nechal na

jediném městském pozemku
vysázet stromy a keře, ale samozřejmě je úsek kolem dálnice podstatně delší a musí se
hledat další řešení, jak Žešovu
pomoci,“ uvedla Milada Sokolová. Podle ní budou podobná
setkání s občany pokračovat i
v budoucnu. „Troufám si tvrdit, že ano. Setkání s občany
má rada města ve svém programovém prohlášení a to je
pro nás téměř zákon,“ uzavřela
debatu prostějovská radní.

Téma Večerníku
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Po týdenním úniku k politice se vracíme
na obchodní pole. A tak v dnešním vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na vás opět
čeká zajímavá tématická strana, která vám může
pomoci nejen přin nákupech. Podíváme se totiž
na polygrafické služby, reklamu a tisk. Nejen, že
vám poradíme jak si vybrat správnou tiskárnu a
na co se při jejím výběru zaměřit, přineseme vám
však také dávku reklamních vtipů a mnoho dalšího. Přejeme vám příjemné čtení a krásný barevný listopadový týden... Text: Nikol Hlochová

JAK SI VYBRAT TISKÁRNU?

V dnešní době je trh přeplněný různými druhy tiskáren a tento článek by měl
pomoci vybrat tu nejvhodnější tiskárnu, která bude
přesně vyhovovat vašim požadavkům.

Laser, nebo inkoust?
Má výhodu tam, kde je potřeba tisknout více stránek
najednou. Pokud vám až tak
nejde o dokonalou kvalitu
barev a potřebujete své dokumenty hlavně vytisknout ve
velkém množství, pak pro vás
bude laserová tiskárna vhodnější. Pokud vám ale jde o tisk
barevných dokumentů, hlavně
fotografií, rozhodně je nejkvalitnější volbou tisk inkoustový.
Multifunkční zařízení…
co to je?
Jde o tiskárny, které se skládají
z více zařízení. Jsou vhodné
především pro lidi, kteří potřebují nejen tisknout, ale

také kopírovat dokumenty,
skenovat je do počítače, nebo
posílat faxy. Tyto výrobky šetří nejen místo, ale i čas jak ve
firmách, tak v domácnostech.
Mají však i svou nevýhodu, a
tou je spolehlivost. Vzhledem
k tomu, že jde o produkt
takzvaně „vše v jednom“, je
tady také větší pravděpodobnost, že se něco porouchá.

Na co se zaměřit při koupi?
Nekupujte tiskárnu bezhlavě,
vyberte si model a zjistěte si
k němu nějaké recenze, ať už
na internetu, nebo v časopisech.
Při nákupu nového zařízení se všímejte několika faktů. Rozlišení tisku popisuje, jak kvalitní bude tisk.
Klasické inkoustové tiskárny se
pohybují v rozmezí od 600x600

do 1200x6000 dpi (dots per inch
- počet obrazových bodů na jeden
palec). Při použití obyčejného
papíru se mohou barvy rozpít a
samotný výsledek může být horší,
proto se tomuto parametru moc
věnovat nemusíte. Zajistěte si
ovladače, které zajišťují správnou
komunikaci mezi tiskárnou a PC.
K většině tiskáren výrobce dodává
více ovladačů určených pro různé
druhy operačních systémů. Při instalaci tiskárny je proto nutné vybrat správný ovladač. Zaměřte se
také na spotřebu energie. Některá
zařízení snižují spotřebu energie
tím, že v době nečinnosti přejdou
do energeticky úsporného pohotovostního režimu. Mnoho lidí se
také zaměřuje na výrobce těchto
zařízení. Který je lepší? Která
tiskárna vydrží víc? Produkty od
známých značek zaručují rozhodně kvalitu tisku a vlastně také
spolehlivost.
Ať už se rozhodnete jakkoliv,
přejeme vám hlavně spoustu
šťastně vytisknutých stránek!

3D TISK aneb sáhněte si na sci-fi

Bydlet ve vytištěném domě
nebo si nechat vytisknout pohyblivou protézu? Je to vůbec možné?
Když se poprvé začalo uvažovat o 3D tisku prostorových
objektů, znělo to trochu jako
sci-fi. Domácnosti si samy
vytisknou potřebné věci či
nábytek! Děti si nechají vytisknout hračky a oběd se sám
vytvoří během několika minut
v tiskárně. A přesto se to během několika let stalo téměř
skutečností.
Počátky 3D tisku byly nákladné a relativně pomalé, ale jako
každá technologie se i 3D tisk
začal velmi rychle rozšiřovat.
Dnes se již běžně tisknou
modely hraček a zajímavé
předměty. Využívá se mnoho
různých materiálů. Jednodušší tiskárny si už můžete
zakoupit i domů.

3D tisk se dostal i do lékařských výzkumů, kdy byli vědci
schopni nechat vytisknout například ucho z živých tkání...

Dům z tiskárny
Doktor Khoshnevise z USA
představil své plány na stavby
domů pomocí 3D tisku. Na
tento nápad vědce přivedly
vlastní problémy s domovem
po zemětřesení. Během několika málo let se doktor Khoshnevis a jeho studenti začali
pokoušet o využití technologie
3D tisku pro stavby domů.
Již na počátku však museli řešit
problém se stavebním materiálem. Původní testy v malém
měřítku s využitím jílu byly
úspěšné, avšak práce s betonem
vyžaduje složitější stavební postup a formy. Tento problém
byl nakonec vyřešen speciálním
vláknobetonem, který během

stavby nepotřebuje podporu.
Tým doktora Khoshnevise dokázal stavět kruhové zdi vysoké
až 1,8 metrů.
Takto stavěné domy by samozřejmě měly nesporné výhody oproti
klasickým stavbám. Především
jejich rychlost vytvoření (stavba by neměla trvat déle než 20
hodin) a nízká cena. Vzhledem
k tomu, že by k obsluze stroje
bylo potřeba minima lidí, tak by
se ušetřilo nejen na financování
platů, ale snížila by se i rizika nehodovosti na stavbě. Stavba by
byla přesně podle plánů.
Vhodné by to bylo především
pro oběti přírodních katastrof,
které přišly o střechu nad hlavou, nebo pro využití v chudých oblastech světa.
Ačkoliv se to však zdá jako
dokonalé, je vše stále jen u grafických návrhů a počítačových
plánů.

Vytisknutí vcelku i s klouby

Trochu jiným případem 3D tisku je výroba kloubových předmětů. Do nynějška se 3D tisk
realizoval především vytvářením celistvých objektů, které
se k sobě následně mohly připojovat. Nový software vytvořený vědci z několika univerzit,
umožní tisk objektů v celku i s
pohyblivými klouby
Uživatel počítače v programu
vybere, o jaký typ kloubů se
jedná (koleno, loket, páteř, ocasové klouby, atd.).
V další fázi je pak model rozdělen na 3D části, v nichž je již
počítáno také s vloženými klouby. Nakonec začne tisk.
Tento typ tisku by mohl být v
budoucnosti využit při vytváření například pohyblivých
protéz nebo dokonce k tisku
robotů.

REKLAMA... To slovo zná snad každý, ale co její historii?

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace, ať už výrobku, služby,
společnosti, obchodní značky
nebo pouhé myšlenky. Jejím
důležitým faktorem je hlavně zvýšení prodeje a v dnešní
době se jí asi ať chceme nebo
nechceme, vyhnout nemůžeme. Valí se na nás odevšad - z
televizních novin, obchodů,
časopisů i PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...

Co bylo předtím?
V dávné době byly nejvíce
rozšířené reklamy v ústním
podání. První zmínky byly nalezeny už ve starověkých PomINZERCE

pejích, kde byly nalezeny kusy
zpráv z předvolební kampaně.
I Egypťané používali papyrus,
aby vytvořily zprávy prodejů
a plakáty na zdi, nicméně ani
v Římě a Řecku nebyli takové
plakáty výjimkou. Tam měli
profesionální vyvolávače, kteří
vyhlašovali veřejná nařízení a
dávali na vědomí důležité novinky. Mezi hlášení vkládali reklamy na zboží tak, jak to dnes
známe z televize. Sama reklama začala ve větší míře expandovat asi v 15. – 16. století, kdy
se začal vyvíjet tisk. Letáčky a
plakáty nahrazovaly vyvolávače a po zavedení novin se objevovaly první skutečné inzeráty.

Devatenácté století přineslo do
Evropy novinku - kulaté plakátovací sloupy, které se objevily
v Berlíně roku 1855 a měly
vnést pořádek do vylepování
vývěsek. První reklamní agentura byla pak založena roku
1843 ve Philadelphii. 60. léta
20. století převlékla reklamu
do moderního kabátu a už v té
době vypadala nějak podobně,

jak ji známe dnes. Novodobá
reklama si nevystačí s pouhým
vychvalováním předností výrobku. Její tvůrce musí být vtipný a mít neotřelé nápady. Za zakladatele inteligentní reklamy
bývá považován Američan Bill
Bernbach.

Znáte nejznámější
reklamní počin?
Jeden z nejznámějších a nejdéle
trvajících nápadů v historii reklamy zná určitě každý z vás,
našich čtenářů. Vždyť kdo by si
z dětství nepamatoval speciální,
na fialovo obarvenou kravičku
z Alpských strání, která vznikla
už v roce 1973

Pár vtípků na zasmání...

K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a říká:
„Všechno, co ten vysavač nevysaje, sním.“
„Tak to vám přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde proud.”
Přijde pán do obchodu a ptá se: „Za kolik máte bárbínku?” „Kterou máte
na mysli? Máme Barbie jede na dovolenou za 500 Kč, Barbie uklízí za 550
Kč, Barbie v koupelně za 600 Kč a Rozvedenou Barbie za 4500 Kč.“ To muže
zarazí a ptá se: „Proč je Rozvedená Barbie tak drahá?” Prodavačka poskytne
zasvěcenou odpověď: „Protože k Rozvedené Barbie patří Kenův dům, Kenovo
auto, Kenův bazén...“
V obchodním domě nabízí prodavač přepychové dámské prádlo a stále vykřikuje:
„Chcete být sexy? Kupte si toto krajkové prádlo ještě dnes, protože od zítřka platí
nové ceny!“ Po dvou hodinách prádlo úplně zmizelo z pultu. Přiběhla ještě jedna
opozdilá zájemkyně a smutně se ptá, kolik to prádlo bude stát od zítřka. „Bude
levnější o třicet procent!” říká prodavač.
„Jaký je nejrozšířenější typ českého úspěšného podnikání?” „Snad bankovnictví, ne?” „Ne, podvodnictví!”
Bankovní úředník už se v zoufalství ze svého klienta vydal na osobní návštěvu,
aby vyřešil problém výrazně přečerpávaných účtů a naučil toho pána se lépe starat
o peníze. Povídá mu: „Prosím vás, proč necháváte svou ženu utrácet pořád víc
peněz, než dohromady vyděláte?” „Protože se radši hádám s vámi, než s ní!”
V prodejně kosmetiky visí nápis: „Tento krém odstraňuje všechny vrásky
zaručeně! My s ním dokonce rovnáme i vlnitý plech.”

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Ničivý požár

PROTIVANOVSKO

v Horním Štěpánově

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
VU
Určicích
či í h lidé přispívají
ři í jí
na bývalý domov důchodců
Určice/mls - Ještě do konce
listopadu mohou lidé z Určic
přispět do veřejné sbírky vypsané za účelem shromáždění
pěněžních příspěvků na odkoupení bývalého domova
důchodců. Pokladnička je
umístěna v kulturním klubu
v budově OÚ Určice. Obec
budovu odkoupila od Olomouckého kraje za 753 tisíc korun poté, co ji nejprve
chtěli získat manželé Skácelovi z Prostějova. Na odkup si vzali úvěr, který musí
nyní splácet. S nápadem na
veřejnou sbírku přišli sami
občané.
V Drahanech musí
s kanalizací začít už na jaře
Drahany/mls - Už příští
rok na jaře by se dělníci
měli pustit do stavby kanalizace v Drahanech. „Máme
už přidělenou dotaci a jaro
příštího roku je nejpozdější
termín pro zahájení stavby.
Jinak hrozí, že bychom vše
v daném termínu nestihli,“
uvedl starosta městyse Milan
Marek.
V Tištíně plánují
setkání se seniory
Tištín/mls - Kulturní komise
městyse Tištína pořádá v
pátek 16. listopadu v 16.00
hodin v sokolovně tradiční
podzimní Setkání se seniory.
Náplní akce bude přednáška
Jarmily Podhorné z Brodku
u Konice s názvem „Není
bylina, aby na něco nebyla”.
Po přednášce bude následovat občerstvení a posezení při
harmonice.

www.vecernikpv.cz

NA PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ SE DĚLÁ I O VÍKENDU Na akci dorazily stovky dětí z Plumlova, o zábavu měly postaráno
Hráz už je zcela „svlečená“. Přišla i o korunu
Podhradský rybník
bude opět bez vody

Relativně teplé a suché počasí přeje dělníkům pracujícím v těchto dnech na opravě hráze plumlovské přehrady. Práce na její rekonstrukci tak mohly běžet i během
slunečného víkendu. Hráz v minulém týdnu kompletně přišla nejen o celý svůj
kamenný plášť, ale i o betonovou korunu na svém vršku. Dalo by se říct konečně
nějaký posun...

Nahá hráz. Tento netradiční pohled na odhalenou hráz se o uplynulém víkendu nabízel všem lidem, kteří
vyrazili na procházku či vyjížďku do okolí plumlovské přehrady.
Foto: Martin Zaoral

Mostkovice, Plumlov/mls

Pokusit se dohnat skluz, který
vznikl kvůli průtahům s výběrovým řízením, se v těchto dnech
snaží stavební firma pracující
na opravě hráze plumlovské
přehrady. Všichni, kteří v sobotu odpoledne vyrazili do okolí
přehrady, zde mohli pozorovat
tři tatrovky odvážející od hráze
vybagrovanou zeminu. V těchto
dnech už by mělo být dokončeno vrtání téměř tisícovky štěrkopískových pilotů, které zpevní
podloží hráze.
„V následujících týdnech budou
provedeny geofyzikální zkoušky, které detailně prozkoumají
útroby hráze,“ uvedla mimo jiné
mluvčí povodí Moravy Gabriela
Tomičková. V budoucnu by přítoky přehrady měl čistit síran železitý, který má zajistit přeměnu
fosforu coby potravu pro sinice v
látku, na které si mikrobi už „nepochutnají“. Chemikálie by měla

VOJÁCI V HAMRECH STŘÍLEJÍ NAČERNO
SKANDÁL!

Plumlovská radnice odmítla kolaudaci střelnice...

Platí tu dvojí metr? Zatímco vojáci lidem zakazují vstup do areálu
střelnice, sami do každodenního života obyvatel Hamer výrazně zasahují i bez potřebného povolení.
Foto: Martin Zaoral
Plumlov-Hamry/mls
„Střelnici v Hamrech nepovolíme. A jsme připraveni se
kvůli tomu s armádou soudit.“
To je jednoznačné stanovisko
plumlovské radnice k nedávné
žádosti brněnské Vojenské
správy o kolaudaci střelnice.
Vojákům jsou však zákony
České republiky stejně lhostejné. V kryté hale u Hamer

střílejí, přestože dosud nebyla
řádně zkolaudována. To samé
platí pro venkovní provoz na
střelnici, jímž trpí obyvatelé
Hamer ze všeho nejvíce.
Podle vedení Plumlova nemá
vojenská střelnice pár desítek
metrů od rodinných domů v
Hamrech co dělat. „Z materiálu,
který nám armáda předložila,
vyplývá, že téměř všechny

představujeme regionální podnikatele

zbraně překročily povolené hlukové limity. Navíc požadujeme
měření nejen v kryté hale, ale i
na venkovní střelnici. Ta je totiž
ještě výrazně hlučnější než byla
před vybudováním ochranných
valů. Její provoz takřka každý
den výrazně zatěžuje místní obyvatele,“ vyjádřil se Adolf Sušeň,
starosta Plumlova, pod něhož
Hamry spadají.
Podstatné je, že nejbližší domy
v Hamrech leží jen pár desítek
metrů od střelnice. „Nechápu,
proč armáda za ty miliony korun,
co už do modernizace střelnice
vrazila, raději nepostavila nový
areál někde, kde by to nikomu nevadilo,” uvažuje celkem logicky
Sušeň.
Poslední měření se zde konala
loni na jaře, teprve nyní se rozhodlo vojsko o jejich výsledcích
plumlovskou radnici informovat. „Komunikace s armádou je
špatná. V tuto chvíli z toho pro
mě vychází jediná možnost, a to
je úplné zavření střelnice,“ netajil
se svým názorem Sušeň.
Střelnice u Hamer funguje už
několik desítek let. Po roce 1989

se zdálo, že zanikne, nakonec se
našly peníze na její modernizaci.
Nejprve se zde za zhruba třicet
milionů korun postavily vysoké
protihlukové valy. Měření však
následně ukázala, že hluk ze
zbraní vysoce překračuje povolené limity. Proto v areálu
před dvěma roky vyrostla hala
za přibližně devadesát milionů
korun. Ta však dosud neprošla
kolaudací a funguje v tzv.
zkušebním provozu. To vojákům
nebrání, aby v ní necvičili téměř
obden. Ještě horší však je, pokud
střílejí venku. V případě, že armáda právě cvičí vojáky do
zahraničních misí, jsou lidé z
Hamer „pod palbou” prakticky
denně.
Na armádu si kvůli stále
častějším uzavírkám Vojenského
újezdu Březina, a tím i silnice do
Drahan, stěžuje i další starosta.
„Už mě to fakt štve. Letos jsem
už napočítal celkem šestačtyřicet
uzavírek, to je skoro o třetinu více
než loni, kdy už jsme toho měli
plné zuby,” láteří Milan Marek.
Ani v tomto případě však jednání
s armádou k ničemu nevedou.

Plumlov/mls - Kromě plumlovské přehrady by se opravy hráze měl zcela nečekaně
dočkat i Podhradský rybník
v Plumlově. Povodí Moravy
totiž po jeho napuštění zjistilo, že její současný stav je
špatný. Rekonstrukce hráze
Podhraďáku by tak měla začít
už příští rok. Je zřejmé, že od

opětovného vypuštění a „vymrznutí“ rybníka si Povodí
Moravy slibuje eliminaci jedovatých sinic, které se v něm
navzdory předchozímu vybagrování za 23 milionů korun objevily letos v létě. Podhradský
rybník se už začal vypouštět,
jeho výlov je plánován na konec listopadu.

být po napuštění přehrady aplikována na přehradě až do doby,
kdy budou přítoky do nádrže natolik čisté, aby se do ní další fosfor již nedostával. Kdy to bude,
to ovšem stále nikdo nedokáže
odhadnout.
Navzdory zvýšenému úsilí pracovníků je nejisté i plánované
jarní napouštění. Je všeobecně

známo, že při teplotách kolem
nuly se zastavuje proces vytvrdnutí běžného betonu. Toho bude
zřejmě třeba minimálně při opětovném obkládání odhalené části
hráze kameny. K tomu, aby byla
oprava hráze dokončena ještě v
průběhu zimy, by tedy bylo zapotřebí extrémně teplého počasí.
Ani to by však nemuselo stačit...

Foto: Řehulka s.r.o.
(4 typy). Vysoká kvalita získala
velký ohlas a uznání nejen na tuzemském trhu, ale i u odběratelů
v Německu, Rakousku, Slovensku , Polsku a Maďarsku.
Pokud se chystáte stavět kachlové sporáky, opět jste na správné
adrese.
„Spolupracujeme s několika
desítkami kamnářských firem
po celé republice, u kterých garantujeme vysoké profesionální
provedení - realizaci stavby. Po
oznámení místa stavby zákazníka odkážeme na nejbližšího

kamnářského mistra a současně
doporučíme i vhodného dodavatele - výrobce kachlů, “ uvádí
jednatel firmy Miloslav Řehulka
ml. a dodává: „ Novinkou v našem výrobním programu je možnost použití sporáků pro vytápění
nízkoenergetických domů.“
Pro veškeré informace kontaktujte firmu Řehulka s.r.o.
na telefonu 728 359 122 či e-mailu kachlaky@rehulka.cz
, případně se můžete podívat
na jejich webové stránky:
www.rehulka.cz

skloňuje jedovatý metanol, počtem zaslaných vzorků i účastí
příjemně překvapeni. „Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník, tak jsme tolik vzorků
pálenek rozhodně nečekali.
Skutečnost, že by mohly obsahovat metanol si ani nepřipouštíme. Věříme, že jsou to všechno vzorky prověřené a svými
majiteli několikrát ochutnané.
Nepředpokládám, že by nám tu
měl někdo oslepnout,“ vyjádřil
se Večerníku starosta obce Milan Kiebel.
Průběh soutěže mu dal jednoznačně za pravdu. Mezi příchozími, kteří navíc od každého
vzorku upili jen velmi malé
množství, se žádný zdravotní
problém skutečně neobjevil.
Absolutními vítězi se pak stali
manželé Karafiátovi. Po skončení soutěže tak mohla zábava v
sále plynule pokračovat bálem v
rytmu country.

kostela v Plumlově. Ještě předtím
se ale místní děti mohly pobavit
při sledování ukolábavek, které si
pro všechny broučky ze širokého
okolí připravil Spolek plumlovských nadšenců.
Děti se díky nim mimo jiné dozvěděly, jak to dopadlo, když
stonožka začala konkurovat
Baťovi a dala se do prodeje obuvi.
Nemohl chybět ani příběh o Pučmeloudovi, který včelím medvídkům potajmu lízal med z hrnečků
a strašidlově u toho bručel. Dělal
však hmyzu ostudu a tak zavřeli
ho do sudu. „Do sudu, do sudu?
Tam si asi nějaký čas pobudu!“
konstatoval Pučmeloud v rytmu
známé písničky Petra Skoumala a
Zdeňka Svěráka.

Fotoreportáž

Dlouhý průvod. Na cestu do Hajan přišla broučkům s lampiony posvítit spousta děti z Plumlova.
Foto: Martin Zaoral

Oba tito pánové by z hravého
pátečního podání pohádky o
včelích medvídcích odehrávájící se po setmění před plumlovským kostelem měli určitě
stejnou radost jako přítomné
děti, které se mačkaly kolem
osvícené scény. Na ni svítila
režisérka Gábina Jančíková,
která i tentokrát byla hlavním
motorem akce a zároveň chodící ilustrací hesla, že kdo chce
zapalovat, musí hořet. Sama
se pak se dvěma kytaristy po
boku, skupinkou těch nejmenších a písní na rtech vydala v
čele dlouhatánského průvodu, v
němž mohlo broučkům na cestě
do Hajan pomáhat svítit kolem
tří stovek lampionů.

ukolébavky pro broučky v Plumlově
3x foto: Martin Zaoral
Těžká práce. Po příjezdu hasičů do Horního Štěpánova byla dřevěná budova už celá v plamenech.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Zpitý muž to napálil PŘÍMO DO DOMU!

Skalka/mik - S tím se tak potkat na silnici! Policisté zadrželi
v sobotu ve Skalce muže za volantem, který v životě nevlastnil
žádné řidičské oprávnění a ještě k tomu byl momentálně pod
silným vlivem drog. Hrůza!
„V sobotu desátého listopadu
zhruba půl hodiny po poledni
byl v obci Skalka kontrolován
policejní hlídkou řidič vozidla
Chevrolet Aveo. U dvaatřicetiletého muže provedli policisté
dechovou zkoušku, která byla negativní. Orientační test na zjištění
přítomnosti drog byl však pozi-

Krumsín/mik - Někteří řidiči
jsou stále nepoučitelní. Za volant usedají pod vlivem alkoholu a bourají. K dopravní nehodě, v níž figuroval alkohol,
došlo také v neděli 4. listopadu
kolem půl třetí ráno v Krumsíně!
„Jednatřicetiletý řidič vozidla
Ford Mondeo jel od Soběsuk.
V křižovatce, při odbočování
vpravo nezvládl řízení, vyjel z
vozovky a narazil do zdi rodinného domu. Zraněn nebyl nikdo.

tivní na amphetamin a methamphetamin. Řidič se doznal k požití návykové látky. Po poučení
odmítl lékařské vyšetření spojené
s odběrem biologického materiálu. Navíc muži zákona zjistili, že
usedl za volant, i když není držitelem žádného řidičského oprávnění. Další jízdu mu zakázali,“
řekla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Muž je nyní podezřelý z dopravního přestupku a po zadokumentování bude spisový materiál zaslán na příslušný správní
orgán k projednání.

Jak hezky spát? Uspávání broučků se konalo pod taktov- Mlsoun. Největší veselí mezi dětmi vzbuzoval Pučmeloud, Zvládli to. Broučci si však s proradným Pučmeloudem pokou energické Gábiny Jančíkové.
který včelím medvídkům chodil na med.
radili a zavřeli ho do sudu.

Hruška se letos dočkala revitalizace rybníků i nového rozhlasu

Zloději se pakovali v domech

„Problémem je pro nás budova bývalé školy,“ říká starosta František Balaš

Prostějov, Smržice/mik - Jeden přímo v Prostějově, druhý ve Smržicích. Policie registruje od pátku dva případy
vykradených domů. Po pachatelích se intenzivně pátrá,
přičemž zloději se napakovali
zvláště ve Smržicích...
„V pátek odpoledne došlo k
vloupání do jednoho z rodinných
domů na ulici Stroupežnického v
Prostějově. Lapka poškodil dveře
a do domu vnikl. Z jednoho z pokojů ukradl autonavigaci. Prohledal i další pokoje, ale z těch nic

Hruška - První dekádu v pozici
starosty Hrušky završuje právě
nyní na podzim František Baláš.
Zastupitelstvo v čele s dnes čtyřiapadesátiletým starostou obce
již v minulosti opravilo náves,
cesty či hřbitov, nyní se rozhoduje mezi další fází rekonstrukce
kulturního domu a zbudováním
multifunkčního hřiště. Na nové
využití čeká i bývalá školní budova...

nevzal. Škoda byla vyčíslena na
pět tisíc korun,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dalším rodinným domem, který
měl nezvaného hosta, je dům ve
Smržicích. „Do něho se lapka
vloupal z pátku na sobotu. Poškodil dveře vedoucí z terasy a
vnikl dovnitř. Tady se napakoval.
Ukradl notebook, peníze, stříbrné šperky a další věci. Celková
hmotná škoda byla vyčíslena na
38 tisíc korun,“ sdělila mluvčí
prostějovské policie.

Při premiérovém koštu pálenek nikdo neoslepl

Čechy pod Kosířem/mls Přestože ze všech stran slyšíme,
že je třeba dávat si mimořádný
pozor na alkohol neznámého
původu, uspořádali tuto sobotu
v Čechách pod Kosířem premiérový ročník koštu slivovice
a pálenek. Příjemná akce se
obešla bez jakýchkoliv zdravotních problémů, které jsou
tak běžné současné době...
Každý, kdo v sobotu dorazil do
Čech pod Kosířem, mohl říct,
že pil pod obrazy. V příjemném
prostředí místní multifunkční
budovy se totiž koštovalo stylově pod plátny namalovanými
Františkem Gračkou na motivy
obrazů Josefa Mánese. Příchozí
pak hodnotili celkem třiapadesát
vzorků pálenek v pěti kategoriích. Nejpočetněji a to sedmnácti
vzorky byla zastoupena slivovice.
Samotní organizátoři akce byli
v období, kdy se v souvislosti
s tvrdým alkoholem nejčastěji

Plumlov/mls - Takové Nadšence s velkým N by mohli Plumlovu závidět v každém městě.
Hravost a vtip skupiny „dospěláků“ dokáže ozvláštnit každou
akci, z nichž mají často největší
potěšení děti. To byl také případ pátečního uspávání broučků, které se konalo u místního
kostela. Nadšenci si pro všechny broučky, kterým se už klížila víčka, připravili tak krásné
ukolébavky, že se vší boží havěti
ze širokého okolí bude jistě
krásně spát až do jara...
„Svítil brouček malý, svítil do
noci! My jsme se ho ptali: Můžeme ti pomoci?“ S takovou příhodnou písničkou vyrazil v pátek
dlouhý lampionový průvod od

Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Dřevěnou budovu o rozměrech
zhruba osm krát osm se již uchránit nepodařilo. „Naštěstí díky
rychlé pomoci hasičů nedošlo k
výraznému rozšíření na střechu
domku. Požár jen částečně zasáhl
několik krovů její dřevené konstrukce. Hasiči v následujícím
čase prováděli celkové rozebrání a vynášení otopu z vyhořelé
hospodářské budovy, majitel zde
měl uskladněné dřevo a uhlí. To
je také zřejmě příčinou vzniku
požáru po samovznícení topných
briket,“ dodal Zdeněk Hošák.
Podle majitelů došlo ke škodě
za 50 tisíc korun. Při požáru a
rovněž i zásahu hasičů nedošlo
k žádnému zranění.

Skalka: bez řidičáku a pod vlivem drog!

V Ohrozimi rozumějí kachlovým kamnům a sporákům Problémy s metanolem se akce v Čechách pod Kosířem nedotkly
Ohrozim/pr - Máte chalupu

či venkovské stavení a chcete
zachovat jeho tradiční charakter? Uvažujte o stavbě kachlových kamen či stolového sporáku v moderním stylu? V tom
případě si zajeďte do Ohrozimi do firmy Řehulka s.r.o.
Firma se může pochlubit dlouholetou tradicí sahající až do doby
před 2. světovou válkou . Založena byla v roce 1937 a v 90.
letech došlo k jejímu obnovení.
V současné době se o firmu stará
již třetí generace a specializuje
se na výrobu kovových a litinových dílů pro stavbu kachlových
kuchyňských sporáků a kachlových kamen.
Hlavním sortimentem, který
firma Řehulka, s.r.o. nabízí, jsou
sporáková kování v několika
designových řadách a výroba
stolových přenosných sporáků.
Výrobky se vyznačuje vysokou
kvalitou ručního zpracování ve
stylu 18.století až po moderní

region@vecernikpv.cz

Po ukolébavkách NADŠENCŮ broučci sladce usnuli

A spadla klec...
Konice, Kladky/mik - Policisté z obvodního oddělení
v Konici zjistili pachatele
dvou případů krádeží. Z
nich jsou podezřelí tři muži
ve věku od 21 do 39 let ze
Svitavska. Letos v srpnu v
Kladkách odcizili v jednom
z areálů 200 kg železa. Ve
druhém případě už netroškařili a ukradli pětitunový
čtyřkolový přívěs za traktor, který obratem prodali
do výkupny sběrných surovin. Celková škoda byla
vyčíslena na 16 tisíc korun.
Třem výtečníkům bylo sděleno podezření ze spáchání
přečinu krádeže ve formě
spolupachatelství.

776 159 120

Horní Štěpánov/mik - V noci
z úterý na středu uplynulého
týdne zachvátil požár menší hospodářské stavení v Horním Štěpánově. Linka tísňové pomoci
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje přijala patnáct minut po půlnoci informaci o požáru v půdním prostoru
budovy. Nebezpečné plameny
podle oznamovatelů velmi rychle
nabíraly na intenzitě a ohrožovaly přilehlý rodinný domek.
„Menší dřevěná hospodářská budova byla v době našeho příjezdu
zcela zasažena plameny, ty také
již částečně poškodili i střechu
přilehlého rodinného domku. Intenzivním hašením za nasazení
několika hasebních proudů jsme
požár dostali pod kontrolu zhruba po dvaceti minutách,“ uvedl

Vítězové. Absolutními vítězi prvního ročníku koštu pálenek v Čechách pod Kosířem se stali manželé Karafiátovi, kterým pogratuloval
starosta obce Milan Kiebel.
Foto: Martin Zaoral

„Pozemky jsme nabídli již dříve
za velice výhodnou cenu. Zatím
se však nenašli žádní zájemci...“
FRANTIŠEK BALÁŠ smutní nad
nevyužitím potenciálu k rozšíření obce
inzerce

Jiří Možný
Jaký zatím máte z období v čele
obce pocit?
„Funkci starosty zastávám již deset let a
za toto období jsme společně i s ostatními zastupiteli odvedli kus poctivé práce.
Projevila se jak na vzhledu obce, tak
v kulturním životě našich spoluobčanů.
Jmenovat můžu například opravu hřbitova, kompletně novou hasičskou zbrojnici, rekonstrukci návasi a komunikací,
chodníky, první etapu kulturního domu.“
Do čeho významnějšího jste se v
letošním roce pustili, povedlo se
vám již práce dokončit?
„Co se týká investičních akcí, v jarních
měsících jsme provedli revitalizaci zpustošených rybníků. Stálo to přibližně pět
set padesát tisíc a vše jsme financovali
z prostředků obce. Následovala první
etapa opravy sportovního areálu za zhruba tři sta sedmdesát tisíc, kterou podpořila Místní akční skupina (MAS) Na cestě
k prosperitě. Poslední akcí tohoto roku
bylo za dvě stě třicet tisíc korun vybudování nového obecního rozhlasu, na
nějž jsme obdrželi příspěvek z Programu
obnovy venkova (POV) Olomouckého
j
kraje.“
Do čeho byste se chtěli pustit v
dalších letech?

„Na příští rok zatím nemáme ujasněný
konkrétní záměr. Rozhodujeme se mezi
dokončením druhé etapy rekonstrukce
kulturního domu a vybudováním multifunkčního hřiště. Záměry budeme posuzovat dle vypsaných dotačních programů. Nejpalčivějším problémem je pro
nás ale budova bývalé školy, která svým
y
nevyužitím
chátrá...“
Loni jste začali nabízet pozemky
pro stavbu domů. Jaký to vzbudilo ohlas?
„Tyto pozemky jsme nabídli již dříve
za velice výhodnou cenu. Zatím se však
nenašli žádní zájemci. Zasíťování těchto
parcel není problém, ale toto budeme
řešit až s budoucími zájemci.“
V Hrušce funguje hned několik
spolků. Jak jste s jejich činností
a vzájemnou spoluprací spokojen?
„V naší obci jsou aktivní celkem čtyři spolky. Jsou jimi hasiči, Myslivecké
sdružení Hruška – Tvorovice, Hanácké

sóbor Hruška a vloni založené občanské sdružení Hruštičky. Každý
z těchto spolků se snaží dle svých
možností vytvářet kulturu a dění
v obci. Tradičně každý rok se tak u
nás pořádá Hanácké bál, Maškarní
ples, Dětské šibřinky, hasičské soutěže, stanování dětí, drakiáda, rozsvícení vánočního stromečku a vánoční
besídka. V letošním roce k nim navíc
přibylo Vítání jara, Dýňohraní a růzý
né výstavky.“
A na co případně byste mohl
již nyní pozvat?
„Hlavní akcí ještě v letošním roce
bude rozsvícení vánočního stromečku a vánoční besídka, která se bude
konat patnáctého prosince. Známe
také termíny plesů. Hanácké bál se
uskuteční dvanáctého ledna, hasičský maškarní ples v pátek patnáctého
a šibřinky hned o den později v sobotu šestnáctého února.“

Policisté mu naměřili dechovou
zkouškou 1,59 promile alkoholu
v dechu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Hmotná škoda na
vozidle i na domě byla vyčíslena
na 60 500 korun. „Řidiči nyní
za přečin ohrožení pod vlivem
návykové látky hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
dodala Irena Urbánková.

V Laškově řádil vykradač aut
Laškov/mik - V noci z neděle
na pondělí minulého týdne zbyly majiteli zánovního vozidla
značky Audi z Laškova jen oči
pro pláč. Po zaparkování auta
v něm nechal hodně viditelných
cenností, a to se mu vymstilo.
Ráno přišel na to, že vůz má totálně vykradený!
Neznámý lapka se poté, co
poškodil boční okno, vloupal
do vozidla Audi. „Z vnitřních
prostor ukradl příruční kabelku.
Poškozený v ní měl peněženku
s penězi, osobní doklady, doklady k vozidlu, platební kartu
a další věci. Pachatel nepohrdl

ani zde ponechaným oblečením,
ve kterém měl poškozený i zlatý
šperk. Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena na
téměř 148 000 korun,“ popsala
zlodějnu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté případ šetří pro přečin
krádeže, přečin poškození cizí
věci a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. „Pachateli v případě jeho dopadení hrozí
trest odnětí svobody od jednoho
roku do pěti let,“ dodala mluvčí
policie.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

„CIMRMANI“ ZÁŘILI VE ŠPALÍČKU,
RÁK!
PŘIJEL TAKÉ ZDENĚK SVĚ
Městské divadlo v Prostějově.

Herci divadla slavnostně zahájili výstavu
věnovanou fiktivnímu českému géniovi

„Výstava věnovaná smyšlenému
českému géniovi se do Prostějova vrací podruhé po osmi letech
Slavnostní otevření výstavy za přítomnosti osob- a i tehdy se setkala s obrovským
ohlasem. A totéž se evidentně
ností Divadla Járy Cimrmana si nenechala ujít asi děje i tentokrát,“ shledal s radostí
stovka účastníků! Návštěvníci Špalíčku si mohli ředitel muzea Prostějovska Miroprohlédnout nejen fragmenty ze života slavného slav Chytil. Geniální zlepšováky
perličky ze života génia Járy
génia, ale i seznámit se s historií divadla a také aCimrmana
si můžete přijít prosi připomenout nedávno zesnulého vynikajícího hlédnout do 13. ledna 2013.
Sám geniální český vynálezce naherce a režiséra Ladislava Smoljaka...
vštívil za svého života mnoho česlístky na dnešní představení. Moc kých měst.Au nás si můžeme říct:
Prostějov/peh
Výstavní prostory galerie Špalí- se těším,“ pochlubila se jedna „I tady v Prostějově Jára Cimrman
ček praskaly ve švech už několik z návštěvnic vernisáže, které se zanechal své stopy...“
desítek minut před samotným povedlo zúčastnit se beznadějně
VIDEOUKÁZKU
začátkem akce, a tak když do vyprodaného představení České
NAJDETE UŽ TEĎ NA
sálu vešli hlavní představitelé Ci- nebe, které ještě týž večer uvedlo WWW.VECERNIKPV.CZ!
mrmanova divadla měli štěstí je
zahlédnout především návštěvníci vyššího vzrůstu. Zahájit výstavu přijeli osobně herci Petr
Brukner, Genadij Rumlena a
také sám duchovní otec Járy
Cimrmana - Zdeněk Svěrák,
takže je jasné, že o humorné
komentáře a příjemnou atmosféru nebyla v žádném případě
nouze. Přestože herce vzápětí čekalo představení v protějovském
divadle, našli si čas na autogramiádu a fotografování s nadšenými
příznivci
„cimrmanovského
humoru“.
Hvězda v akci. Malá autogramiáda herců divadla Járy Cimr„Já mám pana Svěráka hrozně
mana vyvolala poměrně solidní pozdvižení. Největší zájem byl
ráda. V televizi jsem ho viděla
pochopitelně o podpis Zdeňka Svěráka.
Foto: Petra Hežová
mockrát a rodina mi tak sehnala

Trumpeta Laca Decziho kouzlila
v music klubu Apollo 13
na
video rnikpv.cz
e
ec
ww.v

w

Prostějov/peh - Jazzový svátek
v Apollu 13 si nenechala ujít
zhruba stovka návštěvníků a
pozdě příchozí jen stěží sháněli
místa k sezení v plném hudebním klubu Apollo 13. Důvodem byl koncert věhlasného
slovenského trumpetisty žijícího v USA Laco Decziho, který
přijel s kapelou Jazz Celula
New York a přivezl s sebou i jedinečnou jazzovou náladu. Tu
si mohli posluchači vychutnat
plnými doušky prostřednictvím Decziho uvolněné stylové
hudby na trubku.
„Laco Deczi je výborný jazzman,
který k nám jezdí koncertovat
pravidelně už od roku 2004. Je
INZERCE

Legenda. Trumpetista Laco Deczi opět po roce zavítal do Prostějova. A měl znovu úspěch.
Foto: Petra Hežová
to známá osobnost, která s sebou
přináší vždy nezaměnitelnou atmosféru. Poslechnout si Decziho
hudbu živě je pro každého „jazzofila“ svátek,“ uvedl majitel klubu Miroslav Hasa. A jeho názor
potvrdili i návštěvníci klubu, kteří
ocenili každý hudební výstup
slavného jazzmana a jeho skupiny vydatným potleskem.
Minijazzový večer doplnily
svým vystoupením také ukrajin-

ská kapela Atmasfera a příjemná
jazzová nálada nevyprchala ani
ve chvíli, kdy své zahraniční
kolegy vystřídala na pódiu prostějovská jazzová skupina Easy
Jammin.
Litovat mohou ti, kteří si nechali
tuto jazzovou lahůdku ujít. Další
příležitost poslechnout si trumpetistu světového formátu Laco
Decziho budete mít zase až za
rok...

Mužský pěvecký sbor ORLICE

oslavil 150 let od svého založení
na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Prostějov/peh - Významné
výročí 150 let od založení pěveckého sboru Orlice se jeho
členové rozhodli oslavit velkolepým koncertem v Městském divadle v Prostějově.
Plné hlediště jen potvrzovalo
výjimečnost tohoto slavnostního večera. Mezi diváky a
zároveň gratulanty nechyběli bývalí členové pěveckého
souboru, rodinní příslušníci
členů současných či zástupci
měst Prostějova, Plumlova a
obce Určic.
Sobotní koncert ke 150. výročí
založení mužského pěveckého
sboru Orlice a tělovýchovného hnutí Sokol byl opravdu
mimořádnou událostí. Jako
první se divákům představily
členky ženského pěveckého
sboru Vlastimila, které svým
kolegům z Orlice přišly pogratulovat jak jinak než písní.
A další gratulanti na sebe nenechali dlouho čekat. Na pódiu
se mimo jiné objevili starosta

Mužský pěvecký sbor Orlice. Členové pěveckých sborů Vlastimila, BFS Beseda brněnská, Schola
Cantorum a Orlice při jedné písni za dirigenství sbormistra Petra Koláře a sekundace prostějovského
primátora Miroslava Pišťáka.
Foto: Petra Hežová

Sokolské župy Svatopluk Tesárek, který jubilantům přišel
pogratulovat sice bez dortu,
zato s pořádnou lahví slivovice, a také primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.
„Členům Orlice přeji, aby se
jejich řady neustále rozšiřovaly a aby stále nalézali dostatek
ochoty a síly přinášet radost.
Sám s vámi zpívat nebudu,

abych vám nepokazil věkový
průměr,“ dodal primátor v závěru jako narážku na věkový
průměr Orlice, který se pohybuje od šedesáti let výše.
Svým pěveckým vystoupením
se ke gratulacím přidali i prostějovský smíšený pěvecký sbor
Schola Cantorum a brněnský
filharmonický sbor Beseda brněnská.

Na jevišti se nakonec sešli zpěváci ze čtyř pěveckých souborů - Vlastimila, Orlice, Schola
Cantorum a BFS Beseda brněnská, aby svorně pod taktovkou Petra Koláře zazpívali
skladbu Bedřicha Smetany
Česká píseň. Ta se shledala
s takovým ohlasem, že pěvci
museli skladbu na žádost publika předvést ještě jednou...

Soutěž LITERÁRNÍ HANÁ zná své vítěze!

Prostějov/peh - První ročník
amatérské soutěže s názvem
Literární Haná byl zakončen
nejen předáním cen autorům, ale i slavnostním čtením vítězných prací. Tohoto
úkolu se s bravurou sobě
vlastní zhostila známá česká
herečka Valérie Zawadská,
která se stala hlavním hostem celé akce.
Příjemné literární odpoledne
zahájili svým vystoupením
herci divadla Point, kteří zhudebněnými básněmi prostějovského rodáka Jiřího Wolkera
doslova nadchli přítomné publikum. Pak už ale pódium v honosných prostorách přednáškového sálu Národního domu
patřilo amatérským literátům
a hlavně jejich dílům, které
svým nezaměnitelným hlasem
přednesla královna českého
dabingu Valérie Zawadská. Při
četbě vítězné povídky dokonce
předvedla, že se umí poprat i „s
tó našó hanáčtinó“.

Na otázku, proč byla pro četbu
vítězných prací vybrána právě
známá česká dabérka, odpověděl ředitel prostějovské knihovny Aleš Procházka: „S tím nápadem přišla paní Eva Zelená,
dramaturgyně našeho divadla.
Prostě řekla, že na tohle by
byla nejlepší Valérie Zawadská
a hned mi na ni dala i kontakt.
No, a paní Zawadská okamžitě
souhlasila.“ Že šlo o výtečnou
volbu může potvrdit každý, kdo
se tohoto výjimečného literárního odpoledne zúčastnil.
Nápad uspořádat literární soutěž pro autory starší 18 let,
vynesly na světlo pracovnice kroměřížské a olomoucké
knihovny s tím, že dětských literárních soutěží je každoročně
spousta, ale dospělí amatérští
autoři toho prostoru k veřejné
tvorbě moc nemají. A tak pod
záštitou starostů Kroměříže a
Prostějova a primátora Olomouce vznikla zbrusu nová literární soutěž pro dospělé autory -

Vzácná návštěva. Náměstkyně primátora prostějovského magistrátu Ivana Hemerková a ředitel městské knihovny Aleš Procházka
vítají v Prostějově Valérii Zawadskou.
Foto: Petra Hežová
Literární Haná. Tématem prací
prvního ročníku nemohlo být
snad nic jiného, než Haná. Snad
právě vzhledem ke zvolenému
tématu měla v soutěži tentokrát
větší zastoupení poezie.
Odborná porota vybírala
ze sedmdesátky prací z celé
Moravy a vybrat čtveřici výherců nebyla vůbec

jednoduchá úloha. Ceny za
své literární počiny si odnesli
Miroslav Havelka z Přemyslovic, Jan Pavelka z Ledče nad
Sázavou, Michal Marek z Prostějova a Zdeňka Pospíšilová z
Brna.
Exkluzivní rozhovor
s Valérii Zawadskou
čtěte na straně 16!

rrozhovor
ozhoovoor ssee zzajímavou
ajímavvou oosobností...
soobnnosstí....

Miroslav Chytil tvrdí, že DLOUHODOBÉ PROBLÉMY
Prostějov - Ředitele Muzea Prostějovska v Prostějově
jsme v pátek dopoledne požádali o rozhovor. Došlo v něm
i na jeho údajné dlouhodobé problémy s alkoholem. Dle
vyjádření některých zaměstnanců i návštěvníků muzea
působil Miroslav Chytil opile i při některých veřejných akcích pod hlavičkou Muzea Prostějovska. Otevřeně však
o tomto problému hovořit nikdo nechtěl. Sám Miroslav
Chytil v rozhovoru pro Večerník ovšem důrazně popřel,
že by měl s pitím dlouhodobé problémy...
Martin Zaoral
Kvůli odmítnutí dechové zkoušky jste dostal
peněžitý trest. Jako ředitel
jste přitom veřejně činnou
osobou. Co pro vás celá záležitost osobně znamená?
„Kvůli medializaci je tato věc pro
mě krajně nepříjemná především
jako pro člověka. Nicméně chápu, že jako ředitel muzea vstupuji
do veřejného prostoru a že tak
přicházím o část svého soukromí. Teprve v druhé řadě pro mě
tento trest představuje poměrně
významnou finanční ztrátu.“
V souvislosti s vámi se
mluví o dlouhodobých
problémech s alkoholem. Na
některých i veřejných akcích
muzea jste na první pohled nepůsobil právě v dobré kondici...
„Toto nařčení odmítám. Není
to pravda, s alkoholem problém nemám! Víc to nebudu
komentovat.“

Berete si z celého případu nějaké poučení?
„Já bych se dál k celé záležitosti
opravdu nechtěl vracet. Jsem
přesvědčen, že se už nikdy nebude opakovat...“
Kromě vážného porušení pracovní kázně, které
odmítnutí dechové zkoušky
představuje, jste na dalšího
půl roku přišel o osobní
příplatek kvůli problémům s
hospodařením muzea. O co
šlo v tomto případě?
„Ne, že bych nechtěl, ale v tuto
chvíli se k této záležitosti nemohu vyjadřovat. Je stále v šetření.
Mohu jen naznačit, že jde o problém, který se táhne už asi čtyři
a půl roku, tedy ještě z dob působení mého předchůdce. Sami
jsme na něj upozornili, když
jsem u nás nařídil hloubkovou
kontrolu. Bohužel tyto problémy s hospodařením u nás byly i
za mého vedení. Proto za ně jako
ředitel nesu odpovědnost.“

S ALKOHOLEM NEMÁ
ŘEDITEL MUZEA odmítl dechovou
zkoušku. PŘIŠEL O ČÁST PLATU

Alkohol v muzeu? Miroslav Chytil
své dlouhodobé problémy s pitím
důrazně popřel.
Koláž Večerník

O CO JDE?

Prostějov/mls - Ředitel Muzea Prostějovska a prostějovský
zastupitel za KDU-ČSL Miroslav Chytil v září na pracovišti
odmítl dechovou zkoušku. Odůvodňoval to tím, že je pod vlivem prášků proti bolesti, které si vzal po víkendovém pádu z
kola. Za hrubé porušení pracovní kázně mu hrozilo rozvázání
pracovního poměru, či zbavení funkce. Nakonec vyvázl pouze
s finančním postihem. Rada Olomouckého kraje, který je zřizovatelem Muzea Prostějovska, mu po svém úterním zasedání
kvůli odmítnutí dechové zkoušky na půl roku odňala osobní
ohodnocení. Stejný trest pak dostal kvůli nesrovnalostem, které vyšly najevo po kontrole hospodaření Muzea Prostějovska.

Ze života města
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Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o hospodaření měst a obcí České republiky

PROSTĚJOV JE PO TEPLICÍCH NEJMÉNĚ ZADLUŽENÉ MĚSTO!
Město Prostějov sbírá poslední dobou jeden vavřín za druhým. Nedávno získalo první místo v rámci Olomouckého kraje v tradiční anketě renomovaného časopisu EKONOM Město pro byznys
(Večerník informoval v minulém čísle - pozn.red.),
v uplynulých dnech pak v kladném slova smyslu
omráčily ministerstvem financí zveřejněné údaje o
hospodaření měst a obcí České republiky. Z nich
vyplynulo, že Prostějov je po Teplicích nejméně
zadluženým městem v Česku! Na Moravě pak
dokonce můžeme slavit primát...
Prostějov/mik
Prostějov má druhý nejnižší
dluh mezi městy České republiky nad pětadvacet tisíc obyvatel. Oficiální údaje platné
k 31. prosinci loňského roku
zveřejnilo v minulých dnech
ministerstvo financí ČR. Nulový dluh mají Teplice, které
dlouhodobě z principu odmítají jakékoliv úvěry, Prostějovu pak patří mezi městy
druhé místo s výši dluhu 2
892 000 korun. S velkým odstupem je s takřka šestatřiceti miliony korun na třetím
místě Vsetín a dále Cheb s
bezmála pětačtyřiceti milionovým úvěrovým zatížením.
V přepočtu činila výše městem
spláceného úvěru na každého
Prostějovana v závěru loňského roku pouhých čtyřiašedesát

Město

dluh na jednoho
obyvatele (v Kč)
Teplice
0
Prostějov
64
Cheb
1 298
Vsetín
1 309
Příbram
1 584
Orlová
2 234
Pardubice
2 284
korun, s propastným rozdílem
následoval Cheb, kde každý
obyvatel dlužil pomyslných
jedentisíc dvěstě devadesátosm
korun. Zdravé finance města a
maximálně odpovědné hospodaření vedení Prostějova zcela
jednoznačně dokládá i procentuální přepočet úvěrového zatížení na celkové roční příjmy
městského rozpočtu. V našem
případě činí nepatrných 0,27

celkový dluh (v Kč)
0
2 892 000
44 805 880
35 735 680
53 955 970
71 631 720
206 545 630

mínku pro udělení státní dotace torovaným údajem je celková výši 2,71, což znamená, že k
na budování kanalizace,“ uvedl likvidita - v případě Prostějova 31. prosinci 2011 krátkodobé
Večerníku Miroslav Pišťák, byl přepočítaný koeficient ve likvidní prostředky Prostějova
primátor statutárního města
pokrývaly krátkodobé závazky
Prostějova.
města skoro třikrát.
Prostějovu patří mezi městy
nad 25 tisíc obyvatel i primát
v jednom ze dvou nejdůležitějších ukazatelů, které
ministerstvo financí bedlivě
sleduje. Podíl cizích zdrojů
k celkovému majetku města
je v případě Prostějova pouze
2,62 procenta, přitom u bezúvěrových Teplic činí více než
dvojnásobných 5,82 procenta.
Za rizikovou hodnotu je povaTo jsou zprávy! Hospodaření Prostějova se může pochlubit družován ukazatel ve výši 25 prohými nejmenšími dluhy v rámci celé republiky! Koláž Večerníku
cent. Druhým zásadním moni-

procenta, zatímco například
u sousedního Přerova úvěry
přesahují 35 procent z příjmů
města za rok, v Olomouci dokonce takřka 68 procent.
„Od konce minulého roku se
zadluženost Prostějova dále
snížila. Aktuálně jde o částku
kolem jednoho milionu korun,
jedná se o zůstatek jediného
bankovního úvěru, který jsme
si museli kdysi vzít jako pod-

v oblasti komunálních služeb,
například k opravě chodníků. Domníváme se, že volba druhé varianty je lepší, protože občan má
možnost vidět, že ušetřené peníze
se investovaly do smysluplné a
potřebné akce. Pořád jsou to peníze z jednoho rozpočtu,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

Radní pod palbou
„Nejlepší by bylo, kdyby se nešetřilo
nikde, ale musíme vycházet z reality...,“

komentovala škrty v kulturní sféře Milada Sokolová
Prostějov - Úsporným opatřením se v příštím roce nevyhne ani prostějovská kultura. Není divu, s desetiprocentními škrty v rozpočtech musí počítat všechna odvětví,
včetně sportu, sociální oblasti a koneckonců šetřit se bude
i na investicích města. O tom, jak finanční škrty mohou
postihnout kulturní organizace v našem městě, Večerník
minulý týden hovořil s radní a předsedkyní kulturní komise
města Miladou Sokolovou (na snímku).
Michal Kadlec
Paní radní, také v
příštím roce se dají
očekávat škrty v městském rozpočtu. Jak tato úsporná opatření
ovlivní kulturu v Prostějově?
„Bohužel i letos nás čeká uplatnění takzvaného pravidla koeficientu
0,9, kdy se všechny položky v návrhu rozpočtu krátí o deset procent.
Na kulturní komisi by proto v rozpočtu na rok 2013 mělo připadnout
dvěstěsedmdesát tisíc korun. Když
jsem v čele komise začínala, hospodařili jsme ještě s o devadesát tisíc
korun vyšší částkou. Rozdíl je tedy
již zřetelný. Příjmy městské kasy
jsou tvořeny též i z takzvaných sdílených daní, a jelikož tento podíl
klesá, dotýká se to všech oblastí,
včetně kultury.“
Ve kterém odvětví
kultury
budou
podle vás peníze nejvíce chybět?
„Domnívám se, že snížení se dotkne hlavně podpory na celoroční
činnost různých kulturních organizací. Vycházíme ale z filozofie,
že pokud se finance na kulturu
snižují, musí se to dotknout všech,
a to pokud možno, rovnoměrně.
Raději snížíme všem dotace na celoroční činnost o poměrný díl, než
abychom některé organizaci vzali
příspěvek celý a jiným nechali původní částku.“
Jaké
významné
kulturní akce jsou
pro příští rok naplánovány?

„Opětovně se chystá ´Prostějovské
kulturní léto´ či ´Prostějovská kulturní zima´. Budou pokračovat i
velmi pestré aktivity v Duze, jako
jsou odpoledne pro děti, taneční
večery pro seniory či třeba filmová
p
ý boom zažívá kino
představení.
Jistý
Metro 70. Šířeji nehovořím o
vynikajících představeních
v městském divadle.“
Budou i
příští
rok vypsány kulturní granty?
„Kulturu ve městě
bychom rádi jako
kulturní komise
rovněž podpořili
i pomocí grantů.
Opakovaně
by-

chom chtěli vyhlásit grant na oživení náměstí T. G. Masaryka. Loni
jsme takto podpořili velmi úspěšný
bluegrassový festival a věřím, že i
letos přijdou v této oblasti zajímavé nápady, které oživí naše krásné
centrum města.“
Je podle vás správné šetřit právě na
kultuře?
„Nejlepší by bylo přeci nešetřit nikde! Jako předsedkyně kulturní komise bych byla velmi ráda, kdyby
se na kultuře nešetřilo vůbec, ale
musíme vycházet z reality. Přesto
mě těší, že město na podporu kultury dbá i v těchto ekonomicky horších časech. Doufám ale, že se brzo
dočkáme doby, kdy se
prostředky na kulturu zase začnou
navyšovat...“

Foto: archiv Večerníku

aneb 4x MIROSLAV PIŠŤÁK
Vyřeší brožury problémy
s bezdomovci?
„Od vládní Agentury pro sociální
začleňování jsme nedávno obdrželi
tucet brožur pojednávajících
o problematice sociálního vyloučení. Co na to říct? Domnívá se snad
někdo, že nám tyto brožury pomohou vyřešit problém s bezdomovci?“
Primátor Miroslav Pišťák o nepříliš efektivním způsobu boje s problémy, které s sebou přináší dnešní
doba

Opraví konečně cestu
na sídlišti Svobody?
„Za celou dobu, co jsem v radě
města, jsem se na to nikdy nezeptal.
Čekal jsem, že by to třeba mohlo
někoho napadnout. Jelikož se tak
zatím nestalo, tak se jako obyvatel
Sídliště svobody
musím zeptat.
Kdy se zde konečně opraví cesta
vedoucí k našemu zdravotnímu
středisku?“

Dotace se vyplatí! Ale komu?

„Ať lidé vidí, že je investujeme smysluplně,“ vysvětluje J. Pospíšil
„Částka jednoho a půl milionu
korun ušetřená na tříděném odpadu se vrací zpět do komunálních
služeb. Jsme velmi rádi, že čím
dál tím víc lidí třídí, nicméně na
odpadové hospodářství město
stále doplácí mnohamilionovou
částku. Tudíž ušetřené peníze by
mohly buď snížit objem doplatku
ze strany města, nebo mohly být
využity pro jinou potřebnou akci

ZE ZASTUPITELSTVA

První muž města Miroslav Pišťák
vznesl dotaz týkající se záležitosti,
kterou má několik let přímo před
očima. Dočkat by se prý mohl už
příští rok...

Ušetřené peníze z odpadu do oprav chodníků. PROČ?
Prostějov/mik - Nedávno Večerník
zveřejnil zprávu o tom, jak Prostějované díky správnému třídění
odpadu ušetřili městu za jeho odvoz
jeden a půl milionu korun. Hodně
diskuzí však vzbudila dodatečná
informace, že tyto peníze nebudou
vráceny zpět do odpadového hospodářství, na které město doplácí dvacet milionů ročně, ale budou za ně
opraveny některé chodníky. Proč?

PERLIČKY

Když jsme u oprav chodníků, vedení města je se současným stavem
rekonstrukcí spokojeno. „Jednak se
podařilo vysoutěžit výborné ceny a
jednak se nám daří hlídat kvalitu provedených prací. V současné době se
dokončuje asfaltový chodník na Vrahovické ulici na straně u bývalého
pivovaru a zároveň se chýlí ke konci práce na chodníku ve Vrahovické
ulici od náměstí Padlých hrdinů po
INZERCE

železniční přejezd po pravé straně
ulice. Tento chodník bude ze zámkové dlažby,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Město má už vypracován i plán oprav
chodníků pro příští rok. „V tuto chvíli
zpracováváme plán oprav chodníků na rok 2013, a to i v souvislosti
s přípravou rozpočtu. Přesný objem
financí, které budeme do těchto rekonstrukcí investovat, zatím není
znám. V návrhu rozpočtu je na opravy chodníků vyčleněna částka sedmi
a půl milionu korun,“ dodal první náměstek primátora.

„Vypracovali jsme projekt a vyplnili řadu formulářů, abychom si
mohli požádat o dotaci. Po náročném schvalovacím procesu jsme
nakonec obdrželi radostnou zprávu
o tom, že jsme uspěli. Jen výše přidělené dotace nás v tomto případě
poněkud zarazila. Na projekt jsme
totiž získali dotaci neuvěřitelných
pět tisíc korun!“
Primátor Miroslav Pišťák o tom,
nad čím mu zůstává rozum stát

S optimismem do další práce
„Hlavu vzhůru, hůř už být snad ani
nemůže...“
Tímto „optimistickým“ heslem zakončil Miroslav Pišťák úterní jednání Zasupitelstva města Prostějov
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
víte, jak na to...

Hledáte informace ze světa módy??
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ál ě?
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

tentokrát s porodní asistentkou a prostějovskou rodačkou K
Kamilou
Svobodovou, která nyní žije až v Anglii.
úspěšný týden!.
přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

seriál...

LÉČIVÉ SVĚTLO SOLNÝCH LAMP

Dlouhé zimní večery jsou na
spadnutí a asi každý z nás
ocení doma příjemné osvětlení. Co třeba vyzkoušet solnou lampičku? Je z přírodního materiálu, skvěle ozáří
vaše místnosti a navíc může
napomoci vaší psychické pohodě nebo zdraví...
Světlo, které vydává, nejen
zútulní prostředí, ale je příjemné také pro oči. Solný krystal,
ze kterého je solná lampa,
funguje na principu ionizátoru
vzduchu. Tato ionizace se pak
ještě zesiluje, když se krystal
zahřeje. K nejčastějším druhům patří solné lampy, které
jsou určeny k vložení čajové
svíčky. Mohou mít oválný
nebo kulatý tvar. Solné lampy
fungují i na elektrickou energii,
tedy jako lampička. Na trhu
můžeme vybírat také z široké
škály barevného provedení.
Důležitá je také velikost solných
lamp. Ta se pohybuje od stovek
gramů až po desítky kilogramů.
na nohu, hřbety rukou směrem Zakoupit si tak můžete solnou
dolů k chodidlům. Nohu pak lampu od 0,5 kg až do 60 kg.
třete směrem od kolena nahoru
a dolů po celé délce.

Relaxace a uvolnění?... ZKUSTE AUTOMASÁŽE!
2.DÍ
L
Ať už prosedíte celý den v
kanceláři nebo jste na mateřské dovolené, každému
někdy ztuhne tělo tak, že se
nemůže ani hnout. Nemusíte
hned polykat prášky, můžete
si zkusit pomoci sami! Celá
řada kultur věří, že existuje
vnitřní energie, která neustále proudí tělem a dává
dotyčné osobě možnost bojovat s eventuální chorobou.
A jedním ze způsobů, jak
rozproudit pozitivní energii
v těle a posílit životní sílu, je
nejen všemi známá masáž,
ale také automasáž. V minulém vydání jsme si něco řekli
o automasážích všeobecně,
dnes vám prozradím, které
části a jak si můžete sami
masírovat. Jste zvědaví? Tak
to pojďte zkusit!

Nárt
Pokrčte si nohy, na nárt si položte
patu dlaně (prsty směřují kolmo
dovnitř k druhé noze) a pomalými krouživými pohyby masírujte
chodidlo směrem nahoru až na
úroveň kotníku. Alternativou je
také masáž oběma rukama: O
levou a pravou stranu nártu si
opřete palce a stejnými krouživými pohyby provádějte masáž
směrem nahoru a dolů, postupně
se přesouvejte od kraje ke středu.
Jednotlivé tahy při posílení
celého organismu provádíme zodpovědně a každý
hmat opakujeme patnáctkrát až dvacetkrát. Pokud
potřebujeme odstranit únavu, masírujeme jen lehce se
střední silou a každý hmat
provádíme jen osm až dvanáctkrát. Vynecháme hluboké tepání a pohyby v kloubech.

Automasáž dolních končetin

Koleno
Pokrčte si nohy, z prstů utvořte
„špetku“ a přejíždějte kolenní
kloub po jeho obvodu krouživými
pohyby. Soustřeďte se přitom na
pravidelnost a intenzitu, ale pozor!
Automasáž NESMÍ bolet!

Nohy jsou jednou z nejzatěžovanějších oblastí našeho těla.
Spousta lidí v práci většinu dne
stojí, nebo sedí, takže svaly na
dolních končetinách jsou pak
ztuhlé a bolí. Jak jim ulevíte?
V příštím vydání rubriky
Nikol Hlochové se společně
Celá noha
podíváme na automasáže
Začněte třením jedné a potom horních končetin a druhy
druhé nohy. Dlaně si položte masážních pohybů.

INZERCE

CUKRÁŘSTVÍ U KOCOURKŮ
Lenka Rotreklová

Vánoce 2012

Přijímáme objednávky na kolekce
vánočního cukroví do 10. 12. 2012

Tel.: 774 301 936 • www.cukrarstviukocourku.cz
Výdej: 22. 12. 2012, 8 až 14 hodin, Cukrářství u Kocourků, Krumsín

objednávky a výdej možný také v Prostějově, OPTIMARKET, Martinákova 4, pí. Snášelová

rozhovor se zajímavou osobností...

Čemu která barva pomáhá?
astma, alergie, bolesti hlavy, pročišťuje organismus
relaxační, dodává pohodu, uvolnění, radost.
energizující a zvedne vám náladu
je velmi zemitá, má sílu, udrží na zemi
i ty největší snílky
Růžová
něžná, vzbuzuje romantiku
Žlutá
vhodná pro trávicí potíže, ledviny, játra
Rozhodnete-li se koupit si větší ného osvětlení, ale získáte také
solnou lampičku, tak věřte, že zajímavý a neotřelý designový
se budete těšit nejen z příjem- kousek do vašeho bytu.
Bílá
Oranžová
Červená
Hnědá

pporadna...

Šípky... červené plody plné zdraví
V čem jsou šípky
vlastně dobré?
* Preventivně působí proti infekcím a nachlazením i léčbě
křečových žil
* Zlepšují zásobování tělesných buněk kyslíkem
* Pomáhají pečovat o zdravé
nervy a schopnost soustředění
* Stimulují libido a potenci

UVAŘTE SI
Šípkový keř je rozšířený po
celé Evropě. Kvete v červnu,
přičemž počátkem července a
začátkem září se na něm objevují malé červené plody, bohaté nejen na živiny, ale také
na vitamíny. Šípky obsahují
vitamín C, který především
chrání proti nachlazení, a to
v opravdu silné koncentraci:
200 až 500 mg vitaminu C ve
sto gramech dužniny! To je až
desetinásobek toho, co mají
citrony...

Naši předkové znali cenné hodnoty šípků už dávno. Sbírali je a
upravovali na mnoho způsobů,
vařili z nich marmelády, pasty,
ale také lahodné víno a čaj. Nejlepší období pro sběr šípků je po
prvním mrazíku, kdy jsou plody
nejsladší. Sbírat se mají vyzrálé a dobře vybarvené šípky bez
stopek. Ty pak sušíme na plechu
v teplé dobře větrané místnosti. Usušené šípky skladujeme v
dobře uzavřených nádobách na
temném a suchém místě.

kulinářský
k
u
ký k
koutek
ek
aneb tip do kuchyně...
Potřebujeme: těsto - 250g másla, 160g
moučkového cukru, špetku soli, 2 balíčky
vanilínového cukru, 350g polohrubé mouky, 3
vejce, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 lžíce strouhanky, 125 ml mléka
náplň do jablek - 100g mandlí, 100g rozinek,
1 lžíce rumu, 3 lžíce vody, skořice

vitamínový
šípkový čaj

Podrcené sušené šípky zalijte studenou vodou (1 šálek
vody = polévková lžíce šípků) Nechejte přes noc macerovat při pokojové teplotě.
Těsně před použitím nálev
podle potřeby opatrně zahřejte, nevařte! Vývar přeceďte pře sítko a dochuťte
např. medem. Skvělá je
kombinace šípkového čaje
s čerstvým zázvorem nebo
skořicí.

ZIMNÍ KOLÁČ

Oloupeme jablka (počet podle jejich velikosti),
zbavíme jádřinců a vnitřek (otvor po jádřinci)
napěchujeme náplní. Máslo, cukry s sůl utřeme do
pěny. Postupně přidáváme mouku s práškem do
pečiva, strouhanku a mléko. 1/3 těsta dáme do kulaté formy (je vymazaná a vysypaná). Poklademe
celými naplněnými jablky a zalijeme zbytkem těsta.
Pečeme asi 60 minut. Po vychladnutí koláč pocukDobrou chuť!
rujeme přes papírovou šablonu.

„Za svou téměř desetiletou praxi jsem se při porodu nejednou zapotila,“
říká porodní asistentka KAMILA SVOBODOVÁ, která nyní žije v Anglii
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru pro rubriku Večernice jsme
pro vás vyzpovídali sympatickou šestatřicetiletou porodní asistentku Kamilu
Svobodovou. Rodačka z Prostějova se krátce po studiích vydala do světa.
Pracovala v Německu i v Anglii, kde se také nakonec natrvalo usadila. Má
čtyřletou dcerku a její obrovskou zálibou je rybaření i jízda na koni. Co všechno nám o povolání porodní asistentky prozradila, se můžete dočíst v následujícím interview, který exkluzivně poskytla právě Večernici...
Nikol Hlochová
Co vlastně obnáší povolání porodní asistentky?
„Porodní asistentky jsou vlastně
specializované pomocnice v péči
o ženu. Starají se o ni jak během
těhotenství, následného porodu,
ale také po porodu. Asistentky
pomáhají novopečené mamince
s péčí o zdravé miminko až do
šestinedělí. Dříve byly porodní
asistentky také velice uznávány
a lidé je považovali za moudré
ženy.“

Jak jste se k tomuto povolání vlastně dostala?
„Už odmalička jsem milovala miminka. Po základce
jsem chodila na zdravotní
školu a potom jsem se rozhodla udělat si specializaci
na porodní asistentku. Krátce po škole se mi naskytla
příležitost vyjet do zahraničí.
Chvilku jsem pracovala
jako asistentka v Německu
a potom jsem se usadila ve
Velké Británii. Do Česka ale
pravidelně dojíždím, mám na

Prostějovsku a Olomoucku
rodinu, takže se sem ráda
vracím.“
Jak vidíte roli porodních asistentek u nás a
v zahraničí?
„Co se týče srovnání České
republiky a zahraničí, řekla
bych, že rozdíl je veliký.
Nejenže v ostatních státech
je pro lidi běžné, že nastávajícím maminkám pomáhají po
dobu těhotenství a po porodu
asistentky, ale obrovský rozdíl je také ve spolupráci lidí z

nemocnice a z terénu. U nás se
na tuto problematiku nahlíží
pořád, řekla bych, trochu skrz
prsty. Důležité je zmínit, že při
porodu záleží hodně na jeho
průběhu. Nekomplikovaný zv-

z porodních asistentek spojena pro jistotu s odborníkem.
Domácí porod je na pováženou
také u prvorodiček.“
Zažila jste už vy sama
nějaké drama u porodu?

„Rozdíl je veliký. Nejenže v ostatních státech
je běžné, že nastávajícím maminkám pomáhají
asistentky, ale obrovský rozdíl je i ve spolupráci
lidí z nemocnicea z terénu. U nás se na tuto
problematiku nahlíží pořád trochu skrz prsty....“

Prostějovská rodačka Kamila Svobodová o tom,
jak vyznívá srovnání porodů v Česku a zahraničí
ládají asistentky bez problémů
samy. Zastávám však ten názor,
že i když je maminka zdravá
a nic nenasvědčuje komplikacím, měla by být každá

„Ano, myslím, že časem si tím
projde každá asistentka. Za
svou desetiletou praxi jsem se
zapotila nejednou. Nejhorší
zážitek, který mám, pochází z

Sympatická a zodpovědná. Paní Kamila Svobodová (na snímku vlevo) zastává názor, že u porodu přeje
štěstí připraveným.
foto: archív Kamily Svobodové

minulého roku. Tehdy porod
zkomplikovala embolie plodovou vodou. Bylo to velice rychlé, šlo o vteřiny, lékaři však
naštěstí dorazili včas a maminka

byla i s miminkem v pořádku.
Měla jsem tenkrát strašný strach,
aby neměla rodička třeba neurologické následky, ale opravdu
jsme měli tenkrát z pekla štěstí.“

Zpravodajství
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Hlas tehdejších studentů
čtěte na www.vecernikpv.cz
Nebylo k hnutí. Původně utajená návštěva prezidenta Václava Havla dne 28. května 1990. Mezi Prostějovany se to rozkřiklo a během pár desítek minut zcela zaplnili náměstí.
Foto: z archivu Miloše Košíčka

PANYCHIDA
k 17. listopadu

Oznamujeme
všem přátelům a známým:
v pátek 16. listopadu
2012 v 18.00 hodin
se koná smuteční obřad
„sametové revoluce“.
Místo konání:
Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

Primátor zve na náměstí
Dovoluji si občany pozvat
na slavnostní připomenutí
„Dne boje za svobodu
a demokracii“.
Vzpomínkový akt
se uskuteční v pátek
dne 16. listopadu 2012
ve 13.00 hodin
u sochy T. G. Masaryka
před budovou radnice.
S úctou Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova

s nákupem na víkend. Někteří
plánovali odjezd na chatu či
chalupu.
Večer se v zpravodajství Československé televize lidé dozvěděli, že na Národní třídě v Praze
musela Veřejná Bezpečnost
rozehnat další z demonstrací a
obnovit zde pořádek.
V Československu po roce 1948
demonstrovala při různých oficiálních příležitostech pouze
jednota lidu s komunistickou
normální listopadový pátek. stranou. V průběhu osmdesáVětšinu obyvatelstva čekaly od- tých let se však v Praze konaly
poledne nezbytné fronty, spojené demonstrace
komunistickou

Listopadové události roku 1989 otřásly základy komunistických totalitních režimů v celé Východní Evropě.
Zatímco v Polsku a Maďarsku už komunisté šli dávno
od válu a 9. listopadu padla i berlínská zeď, v tehdejším
Československu měli lidé stále strach. Za otěže demokracie však zatáhli studenti, kteří v pátek 17. listopadu
vyšli do ulic ke zprvu pokojné demonstraci. Chtěli si připomenout Mezinárodní den studentstva na počest 50.
výročí úmrtí nacisty zastřeleného Jana Opletala. Sami
netušili, co vše se tímto dnem rozběhne...
Ještě ráno 17. listopadu 1989
nebyl tento den ničím výjimečný. Pro normálního člověka

stranou neorganizované a tudíž
nelegální. Většinou u příležitosti výročí 21. srpna 1968, výročí
vzniku republiky 28. října 1918
nebo výročí Palachova činu. O
většině z nich se občané z oficiálních sdělovacích prostředků
nedozvěděli. Později maximálně
zmínka o ztroskotancích, kteří
narušili veřejný pořádek. Problémy existují, ale ty komunistická strana řeší.
Ti, kteří poslouchali západní
rozhlasové stanice, věděli víc.
A večer 17. listopadu1989 se
doslechli, že tato páteční de-

monstrace byla jiná. Nešlo jen
o zásah vodními děly a průběžné
zatýkání. Nyní byla použita hrubá síla proti mladým lidem.
Večer již nebyl 17. listopad 1989
obyčejným dnem. Ve veřejnosti
se cosi hnulo. Vždyť tentokrát
komunisté bili děti! Snad poslední kapka přetekla a události
dostaly rychlý spád. Ke studentům se přidali herci a postupně
všechny vrstvy společnosti. Dokonce i samotní dělníci. Na konci byly svobodné volby a změna
společenského systému. A dlouhá cesta před námi...

Prostějovský disident pozval do města Václava Havla ANKETA K LISTOPADU ´89
Miloš Košíček: „Bylo to komické, pak jsem ho vlastně podvedl!“
Prostějov - Během totalitního komunistického režimu
byl velmi činným disidentem. Po sametové revoluci
se stal hlavním strůjcem návštěvy prezidenta Václava
Havla v Prostějově roku 1990. Miloš Košíček se pak dal
na teologickou dráhu, v současnosti působí jako farář
v kostele Československé církve husitské. Také on je
třiadvacet let po listopadových událostech roku 1989
značně znepokojen narůstající oblibou komunistů. O
tom i o vzpomínkách na léta dávno minulá si minulý týden povídal s Večerníkem...
Michal Kadlec
Pane Košíčku,
vzpomenete si
na dobu těsně před listopadovými událostmi roku 1989?
Jaká byla vaše tehdejší pozice?
„Byl jsem zaměstnán jako topič,
tudíž můj kádrový profil jaksi
dělnicky vyhovoval tehdejšímu
režimu. Vydával jsem samizdatové noviny, kde jsem se užší veřejnost snažil informovat o tehdejší situaci v Československu.
Tyto tiskoviny jsem rozvážel
na mnohá místa republiky, i do
Prahy. Už na začátku listopadu
toho roku půlka Evropy tušila,
že komunistické režimy v celém
sovětském bloku se hroutí. A já
jsem byl přesvědčen, že do konce roku padnou i u nás. A vidíte,
bylo to o nějaký týden dřív!“
Vzpomenete si
konkrétně na
pátek 17. listopadu před třiadvaceti lety?
„Samozřejmě, na to se nedá
zapomenout. V ten den jsem
ilegálně vyráběl samizdat a
chystal se ho osmnáctého hned
ráno převézt do Prahy. V pátek
večer jsem poslouchal v rádiu
Hlas Ameriky, kde hlásili, co se
všechno událo na Národní třídě
v Praze a jak esenbáci zmasakrovali studenty. Ráno jsem naložil

auto až po střechu novinami a
vyrazil do Prahy. Samizdat jsem
vezl doktoru teologie Mádrovi,
který měl za sebou patnáct let
komunistických lágrů a kriminálů. Když jsem u něho vykládal
noviny, říkal mi: „Miloši, toto je
konec komunistů. Už to všechno
začalo!“
Co následovalo
v Praze potom?
„Šel jsem se projít na Václavské
náměstí, kde během dopoledne
stály hloučky mladých lidí a živě
diskutovaly. Jel jsem se podívat
také na Kladno, kde už se šuškalo o nepokojné demonstraci
studentů.“
Když jste se
vrátil do Prostějova, tady byl pořád klid, že?
„To víte, chyběly informace.
Tenkrát nebyl internet a všechny ty dnešní vymoženosti. Já
jsem už ale osmnáctého večer
obvolal spousty svých kamarádů, kde jsem jim řekl vše, co
jsem se v Praze dozvěděl. První
krátká zpráva v Československé
televizi přišla až den po masakru
na Národní třídě, krátký článeček přineslo také sobotní Rudé
právo. Během soboty jsem pak
na Svobodné Evropě slyšel, že
při demonstraci zemřel student.
Uvěřili jsme této zprávě. Až
později vyšlo najevo, že to byla

Byl u toho. Prostějovský farář Miloš Košíček odjel hned druhý den
po masakru na Národní třídě do Prahy s plným autem samizdatových novin.
Foto: Michal Kadlec
komunistická provokace řízená
státní bezpečností a že údajně
mrtvým studentem Šmídem je
agent Zifčák.“
Kdy se revoluční ledy prolomily v Prostějově?
„Tady je vždycky všechno pozadu, takže nějaké tři dny se vůbec
o ničem nevědělo. V pondělí se
už ale u sochy Vladimíra Iljiče
Lenina na tehdejším náměstí 9.
května začali scházet lidi, vylepovaly se plakáty a roznášely samizdaty. Bylo ale znát, že se lidé
v našem městě pořád báli. Hrstka
disidentů chodila po podnicích
a chtěla dělníky informovat o
vzniklé situaci. Mnohde nás vyhodili. Trvalo poměrně dlouho,
než se všem vysvětlilo, že svůj
osud mají ve vlastních rukách a
ne na libovůli KSČ. Pak následovala generální stávka. Já byl
na Letné v Praze, ale měl jsem
informace o tom, že i v Prostějově bylo plné náměstí lidí.“
Když se posuneme trochu
dál, potkal jste se někdy s Václavem Havlem?

„Párkrát ano. Jednou jsem ho
osobně pozval do Prostějova. Využil jsem chvíle, kdy už byl prezidentem a jel si na konci května
1990 do Olomouce pro čestný
doktorát na Univerzitu Palackého.
Jako volební manažer jsem ho požádal o zastávku v Prostějově. Pozval jsem ho k uctění památky generála Sachra na hřbitov. Opravdu
přijel a poklonil se u hrobu svého
kamaráda. A jelikož se v tu dobu
slavilo také šestisté výročí Prostějova, rozhodl se nakonec navštívit
tehdejší vedení města na radnici.
To vše mělo zůstat utajeno...“
Jak je tedy možné, že když Havel přijel na náměstí, byly zde
tisíce lidí?
„To je na tom právě to komické. O
jeho návštěvě radnice vědělo jen
pár lidí, a mezi nimi já. Přišla za
mnou jeho ochranka, abych nikomu neprozradil, že pan prezident
bude na radnici, netouží prý po
žádném rozruchu. A já jim to rukoudáním slíbil, což mě záhy mrzelo. Tak jsem vymyslel kulišárnu.
Nakreslil jsem plakát a vyvěsil ho
na radnici, že jako pan prezident

Havel bude na náměstí. A do hodiny tady bylo plno! No co, slib jsem
dodržel, i když to byl tak trochu na
pana Havla podvod…“ (úsměv)
Pojďme do současnosti. Komunisté po třiadvaceti letech jsou
znovu u vesla, i když zatím jen
na krajské úrovni. Neděsí vás
to?
„Zatím jsou základní svobody
zachovány, i když jsou v ohrožení. Lidé si to asi neuvědomují,
nebo nechtějí uvědomit. Bohužel,
komunisté získávají na oblibě a
většina společnost svojí neúčastí při volbách dala najevo, že se
k tomu nebude vyjadřovat. Nedávný volební úspěch komunistů
byl takový jaký byl, ale sociální
demokraté je na druhé straně nemuseli přizvat k moci. Ale udělali
to a tím se diskvalifikovali a plivli
všem lidem této země do očí. Komunisté nemají právo na žádné
funkce, protože na to nemají morální schopnosti. Neustále i dnes
jsou arogantní a dokonce začínají
už vyhrožovat násilím. Jediné
štěstí, že dnes už nemají v zádech
sovětskou armádu.“
I vám stoupenci
komunistů už
něčím hrozili?
„S tím se setkávám běžně. Nadávají mi do k***v, do hajzlů, a že
si to se mnou brzy vyřídí. V mém
případě se nejedná o mladé levicové radikály, ale o staré komunisty,
kteří rokem 1989 přišli o svá koryta. Jmenovat je ale nechci, nejsem
mstivý. Občas mi i telefonují. Například abych se naučil boxovat,
že mě čeká utkání a podobně. Je
to bohužel časté, ale jde spíš podle
mého názoru o jejich bezzubé výkřiky. Myslím si, že tito komunisté
by měli děkovat prezidentu Václavu Havlovi, že se zasloužil o to, že
je nezakázali a nechali jim prostor
pro další působení. To já ovšem
považuji za obrovskou chybu...“

Letem socialistickým světem aneb když se chcete stát komunistou
Byli jste u voleb? Sledujete televizi, čtete tisk? Pak vám jistě neušlo, že se na čelní pozice v krajích díky hlasům voličů dostala
mimo jiné také Komunistická
strana Čech a Moravy. Pětadevadesáté výročí Velké říjnové
revoluce znovu rozvířilo diskuze
o úspěchu KSČM v nedávných
krajských volbách. Jsou obavy
z návratu komunistů k moci
oprávněné? Mají členové této
strany vůbec šanci znovu výrazně ovlivnit chod Česka? Odpověď na tyto otázky přinese až
čas. Přesto nás ale zajímalo, jak
vypadá současná komunistická
strana v Prostějově.

Ta už nechává chladným jen málo
koho, a tak není divu, že se veřejnost snaží současné vládě dát najevo „tak takhle tedy ne!“. A zřejmě
také důsledkem tohoto stavu je fakt,
že v poslední době rapidně vzrostl
nárůst počtu zájemců o členství právě v KSČM. A pokud myslíte, že
to si jen chtějí bývalí komunisté zavzpomínat na staré dobré časy, je to
jeden velký OMYL. Noví členové
jsou převážně z řad občanů mladších pětatřiceti let a středního věku.
Večerník proto navštívil Okresní
výbor KSČM, abychom na vlastní
oči viděli, jak vypadá sídlo strany,
která v krajských volbách získala
druhý nejvyšší počet hlasů...

V oknech překvapivě nevisely
vlajky se srpem a kladivem, ani
agitační plakáty. A Leninův portrét
na stole v předsednické kanceláři
také chyběl. Předseda strany, Ing.
Jaroslav Petržela, mě ujistil, že
KSČM je demokratickou politickou stranou a že zájemci o členství
ve straně si nemusí uvazovat červené šátky. Nezbytná prý nejsou
ani mávátka... Stačí si jen podat
žádost, jak je tomu zvykem i u
ostatních politických uskupení. Šéf
prostějovských komunistů potvrdil
zvýšený zájem o členství ve straně,
což už ale v souvislosti s politickou
situací v Česku nijak výrazně nepřekvapilo. Vyjádřil také potěšení

nad tím, že jsou to právě zmínění
občané z řad mladší a střední generace, kteří takzvaně „mají zájem o
práci ve prospěch společnosti“.
Ti, kteří zažili éru komunismu, se
většinou dělí na dva nesmiřitelné
tábory. Na ty, kteří by všechny
rudě zbarvené straníky nejraději
ukamenovali, čím rychleji tím
lépe, a naopak ty, kteří svými volebními hlasy kandidáty KSČM
opakovaně podporují. Někteří voliči navíc zastávají názor, že strana
by měla alespoň změnit svůj název, aby tolik neprovokovala pamětníky režimu. K tomu se prostějovský předseda KSČM vyjádřil
následovně: „Samozřejmě jsme

jako strana měli problémy, dělali
jsme chyby a poučili se z nich. Ti,
kteří by nejvíc volali po reformaci
komunistické strany by po přejmenování první křičeli a ukazovali‚ to jsou komunisti! Vlastně
myslím, že kdyby pravicové síly
neměly komunisty, musely by si
nás vymyslet, protože jinak by neměli na koho svádět všechny své
neúspěchy...“
Jako každá politická strana si tak
i KSČM klade za cíl, dostat se
k moci a následně realizovat svůj
volební program. Otázkou tedy je,
jestli je při současném stavu republiky návrat komunistů to, čeho
bychom se měli obávat...

Dvě otázky položil Večerník čtyřem představitelům
odporu proti komunismu v Prostějově:
1. Jak vzpomínáte na listopadové události v roce 1989?
2. Jak vnímáte současný vzestup komunistické
strany?

MIROSLAV ZIKMUND

první porevoluční starosta Prostějova
1. „Z listopadových událostí si vzpomínám třeba na to, jak
moje manželka Jana společně s Janem Roubalem moderovala tehdejší generální stávku. Byl to tehdy první masový
protest proti komunistům v Prostějově. Byli jsme všichni
plní optimismu. Ten nám nyní trošku chybí a to navzdory
vysoké životní úrovni i dlouhotrvajícímu míru. Jsem totiž přesvědčen, že po materiální stránce jsme se v historii nikdy neměli tak dobře, jako se máme nyní. A
moc si toho nevážíme.“
2. „Obliba komunistické strany částečně vyplývá z frustrace lidí z chování
zástupců jednotlivých politických stran. Do nich často vstupují nepříliš důvěryhodní lidé, pro které bývá zásadní často jejich vlastní osobní prospěch a
prestiž. Navíc komunisté mají své skalní voliče. Z matematického hlediska
jsou tedy za volební úspěch komunistů zodpovědní především ti, kteří k volbám vůbec nešli. To považuji za odsouzeníhodné!“

JAN ROUBAL

univerzitní profesor
1. „Na listopadové události vzpomnám rád, tehdejší doba
byla plná euforie a ideálů, tedy přesně toho, co dnešku citelně chybí. V porovnání s tehdejším nadšením je současnost
zcela vyprázdněná. To se nejvýrazněji projevuje v politice,
ale nejen tam. I našemu každodennímu životu chybí nějaké
dlouhodobější cíle, za kterými bychom šli a kterým bychom byli schopni něco
obětovat. Zvykli jsme si žít pouze dneškem, nic jiného nás nezajímá. Navíc vše
ovlivňují peníze, mnoho lidí si nejraději zaleze do své vlastní nory a tam hrabou
a hrabou.“
2. „Vzestup komunistické strany je pochopitelný. Komunisté se dlouho nedostali k moci, nenamočili se tedy do žádného velkého skandálu. Vlastně
dneska fungují jako protestní strana proti tomu, co se kolem nás děje. Z
toho může vyplývat i jejich zvýšená obliba.“

ALEŠ LEBEDA

univerzitní profesor
1. „Z listopadových událostí si nejvýrazněji vybavím základání občanského fóra a také návštěvu Václava Havla v
Prostějově. Přestože Havlova návštěva nebyla nijak zvlášť
organizována, byla to asi nejmasovější akce, která se kdy na
prostějovském náměstí odehrála. Něco takového si v dnešní
době nedokážu představit.“
2. „Je to pro mě hodně šokující, navíc si všímám, že nás to poškozuje i v
zahraničí. Mám pocit, že lidé hodně zapomínají, na to co bylo. Možná si v
roce 1989 mysleli, že demokracie je hlavně o tom, že budou moci jet na dovolenou do Španělska. Už tehdy jsem upozorňoval na to, že demokracie na
lidi klade velké nároky. Každý je v ní zodpovědný sám za sebe, záleží pouze
na jeho pracovitosti a nápadech, jak bude schopný ve společnosti obstát. A
s tím se všichni, kteří by chtěli, aby jim silný stát nabídl životní jistoty i péči,
těžko vyrovnávají.“

PETR HANZLÍK

podnikatel
1. „V listopadu 1989 jsem v Prostějově vůbec nebyl. Pokud
vím, tak jsem byl ve městě jediný člověk, který podepsal
Chartu 77. Komunistům jsem vězel v žaludku i z řady dalších důvodů. Proto mě v roce 1982 v rámci akce Asanace
donutili k tomu, abych emigroval do Vídně. Do Prostějova
jsem se vrátil v roce 1990, definitivně pak o čtyři roky později.“
2. „Komunistům jsem nikdy nevěřil, ani věřit nebudu. Myslím si však, že
svůj vliv ve společnosti nikdy neztratili! Vždyť se podívejte, kolika z nich
stačilo jenom převléct kabát a našli své uplatnění jinde, ať už v politice, či v
podnikání. Vemte si například, jaké mají dneska bývalí příslušníci STB důchody! Mně komunisté zakázali nějaký čas pracovat, pobyt v Rakousku se
mi do penze nepočítal, takže teďka mám důchod čtyři tisíce korun... To ale
zas tak nevadí, jsem zvyklý stále něco dělat, jen to ale dokresluji celý stav.“

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!!!

Matyáš Bílek
4. 11. 2012 52 cm 3,60 kg
Prostějov

Jana Továrková
3. 11. 2012 50 cm 3,20 kg
Senice na Hané

Lukáš Novák
4. 11. 2012 50 cm 3,60 kg
Tištín

Cipísek se toulal v lese

s lampionem za myslivcem

Nikola Mádrová
5. 11. 2012 50 cm 3,45 kg
Dubany

Dominik Ponížil
4. 11. 2012 52 cm 3,55 kg
Dubany

Prostějov/red - První listopadový víkend opět patřil prostějovským mažoretkám. Mažoretková skupina Hvězdičky
se účastnila jednoho ze dvou
základních kol nové mažoretkové asociace IMC (International Majorettes Competition),
odkud bylo možné získat postup na celorepublikové finálové kolo. A prostějovským
Hvězdičkám se dařilo na výbornou!
„V dopoledním programu se
představily naše dvě sólistky s
náčiním baton, tedy s hůlkou ve
velmi početné a výkonnostně
vyrovnané kategorii ´Junior´, ze

které si Adéla Vacová odvezla
hezké jedenácté místo a Eliška Moučková místo čtrnácté,“
prozradila na úvod Monika Pechová, vedoucí Hvězdiček. Poté
přišla na řadu smíšená dua ve
složení s větším věkovým rozdílem. „Zde se představila Eliška
Moučková společně s Monikou
Pechovou, jejichž umístění bylo
tentokrát medailové, a to rovnou
stříbrné,“ jásala Pechová.
Po polední pauze přišla chvíle
nejdůležitější pro celou mažoretkou skupinu, protože začínala
disciplína velkých formací s hůlkou. Ve věkové kategorii kadetky si Hvězdičky v konku-

Stříbrné. V disciplíně s pompony skončily prostějovské mažoretky
na druhém místě.

„Deváťáci“ si vybírali budoucnost,

Scholaris 2012 je za námi...

Prostějov/mm, mik - Celkem
padesát školských subjektů se uplynulou středu sešlo 7. listopadu
v prostějovském Společenském
domě na akci SCHOLARIS 2012.
Pro „deváťáky“ základních škol
nabízely své studijní obory střední
školy, učiliště a školská zařízení
prostějovského regionu či blízkého
okolí.
Celou akci zahájil za organizátora,
kterým je již tradičně Scholaservis
Prostějov, Miloš Forst, za Olomoucký
kraj všechny pozdravil Pavel Sekanina, končící náměstek hejtmana pro
školství a za Statutární město Prostějov
obě náměstkyně primátora Ivana
Hemerková a Alena Rašková i vedoucí
odboru školství Říha.
Samotná nabídka škol nabízela velice
široký rozsah a bylo z čeho vybírat.
Potencionální zájemci byli vybaveni již
dopředu inzeráty ze speciálu Večerníku
a tak mnoho z nich již zamířilo cíleně ke
konkrétním stánkům škol. Ti nerozhod-

Filip Kratochvíl
6. 11. 2012 48 cm 3,05 kg
Přemyslovice

Oliver Pavliš
3. 11. 2012 52 cm 3,85 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.
Ná- davkem pak všem
rodičům zašleme jako
poděkování a dárek přímo domů
graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

VÝBORNÝ ÚSPĚCH! Hvězdičky jsou vítězky kola asociace IMC

Velký zážitek. Pro všechny mrňata byl pohádkový výlet něčím
mimořádným.
Foto: MC Cipísek
Prostějov/red - „Bude zima, bude mráz aneb lampiónová
cesta za panem myslivcem“ je akce, kterou pro veřejnost pořádá MC Cipísek už jedenáct let. Jejím smyslem je nejen se
sejít, ale také nanosit krmení pro lesní zvěř na zimu.
Letošní ročník se uskutečnil v úterý 6. listopadu. Průvodu se
zúčastnily necelé tři stovky dětí se svými rodiči a prarodiči. Na
jeho konci čekalo rodiny s dětmi zpívání s kytarou, promítání pohádky O hajném Robátkovi, a hlavně pan myslivec Karel Michl,
kterému děti přinesly krmení pro zvířátka na zimu. Myslivci si
nakonec do lesa v okolí Běleckého mlýna odvezli několik pytlů
kaštanů, suchého chleba, zeleniny a dalších dobrot pro zvířata.
Děti s rodiči pak odcházely se sladkou odměnou a dobrým pocitem, že pomohli. Letošní akce se zúčastnila také náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.
MC Cipísek-komunitní centrum pro rodinu děkuje Městu Prostějov a Lesům ČR za zajištění promítání pohádky pro děti.

Martin Vodička
2. 11. 2012 50 cm 3,60 kg
Kostelec na Hané

Foto: Martin Mokroš
nutí mohli pohovořit jak s pedagogy, tak
i se středoškolskými studenty, kteří své
učitele na stáncích doprovázeli.
„S tradiční akcí jsem nadmíru spokojen.
Naprosto splnila očekávání, a chci věřit,
že školy a učiliště nelákají tímto žáky jen
proto, aby si udělaly čárku a získaly státní peníze. Chyběla mi tady ale jedna věc.
Některé školy se rodičům a dětem skoro

až podbízely, ale málokdo vysvětlil co s
dětmi bude po vystudování dané školy
nebo oboru,“ sdělil Večerníku František
Říha, vedoucí odboru školství a kultury
prostějovského magistrátu.
Jak kdo byl s náborem úspěšný, se
samozřejmě ukáže až při uzávěrce
přihlášek v březnu 2013, ale už teď je
jasné, že boj o žáka přituhuje...

INZERCE

Zlaté kadetky. V disciplíně velkých formací s hůlkou zvítězily Hvězdičky v konkurenci deseti úspěšných skupin z celé ČR.
2x foto: archív Hvězdičky Prostějov
renci deseti velmi úspěšných
skupin z celé České republiky
vybojovaly to nejlepší umístění, krásné první místo, čímž se
staly vítězky kola a postoupily
do finále, které se bude konat
na jaře příštího roku. „Mezi
konkurenčními
skupinami
Hvězdiček byly například Sany
ze Šumperka, které se pyšní titulem Vicemistr ČR, Princessky
z Chebu, kterým patří čtvrté
místo na republikovém kole,
mažoretky z Moravské Nové
Vsi a podobně. Po veliké radosti
a euforii z vítězství se sedmice
Hvězdiček začala koncentrovat
na další disciplínu a to na unifor-

maci s hůlkou, kde v kategorii
kadetky obsadila krásné druhé
místo a na krku si z vyhlášení
nesla krásné stříbrné medaile,“
nesla se na vlně euforie Pechová
s tím, že této disciplíny se účastnily Hvězdičky ve složení Kája
Hrubá, Barča Dočkalová, Barča
Jablonická, Eliška Moučková,
Adéla Vacová, Pája Ondrýsková
a Kika Jurtíková.
Po další hromadě radosti z umístění přišla na řadu poslední disciplína prostějovských mažoretek. Celá skupina se představila
v disciplíně s pompony v kategorii velké formace kadetky, z
výsledků této disciplíny měly

Hvězdičky opět velikou radost,
protože obsadily další druhé
místo a ze soutěžní plochy odešly hrdě s dalším pohárem.
Hvězdičky tal postoupily do
finálového kola, ve kterém
chtějí potvrdit své kvality a
předvést, co se v nich skrývá.
„Samozřejmě nesmím zapomenout na rodiče a všechny,
co nám drželi pěsti a v hale při
našich soutěžních vystoupeních
dělali tu nejlepší atmosféru, která přispěla ke skvělým výkonům
našich mažoretek,“ vzkázala závěrem maximálně spokojená a
šťastná vedoucí Hvězdiček Monika Pechová.

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.
úterý 13. listopadu
od 14.00 Asertivita 2. část
úterý 20. listopadu
od 14. 00 Vánoční dekorace
úterý 27. listopadu
od 13.30 Hrátky s pamětí
SEMTAMNÍK
pondělí 12. listopadu
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku. Každé druhé
pondělí v měsíci pod vedením
lektorky z Olomouce pí Světlany Kostrunkové.
čtvrtek 15. listopadu
9.00 až 12.00 Pletení z pedigu
v klubovně SONS.

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
Každý čtvrtek od 16.00 v Café 7
776 054 299
rukodělný a výtvarný kroužek
Regionální pracoviště Tyflo- pro nejmenší "Šikovné ručičCentra Olomouc v Prostějově ky". Rezervace nutná. Info na
nadále poskytuje služby nevi- 722 531 005 nebo u obsluhy.
domým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká Kitzbühel 20. - 23. února
17, Prostějov.
- dny lyžování ve světovém
středisku. Cena 1 600 Kč
MC Cipísek,
+ 195 euro s sebou. Zájezd
Sídliště svobody 6, Prostějov CK Minitrans a svazu lyžaPravidelné individuální psy- řů. Přihl. ihned, jen několik
chologické poradenství s olo- míst. Info a přihl. OS ČSTV,
mouckou klinickou psycho- Česká 15, Prostějov, teleložkou dle objednání.
fon: 776 671 104 (kdykoliv).
Odpolední herny pro rodiče E-mail: ohradecny@seznam.cz
s dětmi - Vždy v pondělí a
středu 15.00 - 17.00.
Rockový večer se koná
Ve středu 21. listopadu od 18
v sobotu 1. prosince 2012
hodin beseda pro sólo rodiče
ve 20.00 hodin
- Jak na to
za účasti kapel: TENEBRA,
Ve středu 14. listopadu od
MATAHARI, ZYLWAR
18.00 - Výchova dětí do 3 let v hudebním klubu Apollo 13,
V úterý 13. listopadu od 12.30
Barákova 12, Prostějov.
beseda pro maminky s miminky - Spánek a výživa dětí do
Ve středu 14. listopadu
1 roku
v 19.00 hodin proběhne
Ve čtvrtek 15. listopadu a
KYTAROVÝ KONCERT
v sobotu 16. listopadu - Zdrav koncertním sále
konického zámku.
vý pohyb pro vývoj dětí

SEMTAMNÍK
pondělí 12. listopadu
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku. Každé druhé
pondělí v měsíci pod vedením
lektorky z Olomouce pí Světlany Kostrunkové.
čtvrtek 15. listopadu
9.00 až 12.00 Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
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.
ENTENTÝKY
Z KERAMIKY
je název výstavy keramických
výrobků dětí Speciální školy při
SŠ, ZŠ a DD Prostějov. Vernisáž výstavy se koná v pátek
16. listopadu od 16.00 hodin
v Galerii umění Prostějov.
Výstava trvá do 14. prosince.
V neděli 18. listopadu od 9.00
hod ve Společenském domě,
Komenského 6, PV proběhne
přednáška na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
života. Přednášející biotronik
Tomáš Pfeiffer odpovídána písemné i ústní dotazy posluchačů.
Panychida k 17. listopadu.
V pátek 16. listopadu v 18.00
se koná smuteční obřad „sametové revolu“. Na aktuální
téma bude hovořit Mgr. Stanislav Novotný, ředitel křesťanské akademie z Prahy. Na
dobré vínko a poradu o resuscitaci naší demokracie zve
Miloš Košíček, farář CČSH
v Prostějově. Místo konání je
Husův sbor Církve československé husitské, Demelova 1,
Prostějov.

TIP Večerníku

MIROSLAV DONUTIL
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
KDY: PÁTEK 16. LISTOPADU OD 19.00 HODIN

Do Městského divadla
v Prostějově zavítá populární český herec a člen činohry
Národního divadla v Praze
Miroslav Donutil a bude pokračovat v sérii vyprávění
o přátelích, kamarádech a
lidech, které v životě potkal.
Jedná se o jednoho z nejpopulárnějších českých herců,
který se narodil 7. února 1951
v Třebíči. Sám říká, že na
studia herectví šel převážně z
důvodů, že nemusel studovat
matematiku, ale spíš v něm
zvítězily rodinné geny. Jeho
rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií
hrál v divadle Husa na provázSvaz 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
Sovíčkiáda.
Velké slavností finále,
vyhlášení výsledků
a předání cen
dětské literární soutěže
se koná ve středu
14. listopadu
od 14.00 do 16.00 hodin
v Domě dětí, Vápenice 9.

A JE TO TADY! KOMANČI opět vystrkují drápky...

(dokončení ze strany 3)
A Petr Sokol ve svém vyprávění pokračoval: „V letošní
předvolební kampani přišel
na jeden z mítinků ODS, přičemž i tam vykřikoval různé
komunistické slogany a urážel
nás. Skoro nás pobavilo, když
pak začal objímat reklamní
stojan kandidáta KSČM. Ale
v onen pátek zašel ještě dál.
Začal na nás pokřikovat, že
už se to blíží, že komunistická strana brzo vyhraje volby.
Pak nás prý všechny pověsí.
Své výroky ještě doplňoval
názorným gestem, že budeme
viset,“ svěřil se naší redakci
s otřesným zážitkem Petr Sokol. Samozřejmě nás napadla
hned otázka, zda nemá strach
o sebe, svoji rodinu a občany
pravicového smýšlení v této
zemi. „Když vám někdo říká,

že jak komunisté vyhrají volby, že vás pověsí, příjemné to
není. Objektivně musím říct,
že ani nevím, jestli dotyčný je
členem KSČM. Doufám, že se
jedná jen o ojedinělého radikála, který si svými výroky řeší
nějaké své problémy. Na druhou stranu je vidět, že posilování komunistů a třeba i jejich
vstup do krajské vlády dodává
podobným lidem, kteří touží
po násilí, odvahu. Je také vidět, že už mají vymyšleno, co
by udělali, kdyby měli moc...,“
odpověděl Petr Sokol.
Během minulého týdne Večerníku jeden z Prostějovanů
napsal, že mu současný stav
připomíná rok 1946, kdy komunisté zvítězili v parlamentních volbách. Tenkrát tomu
nikdo nepřikládal moc velkou
důležitost, ale posléze přišel

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...
Jiřina Vystavělová 1942
Marta Mudrlová 1932
Vyškov
Prostějov
Helena Kovářová 1924
Marie Vitoulová 1920
Kostelec na Hané
Prostějov
Miroslav Kratochvíl 1933
Vincenc Kolář 1934
Mostkovice
Vrahovice
Miroslava Kozárková 1919 Věra Ježková 1925
Prostějov
Určice
Aurel Muntean 1931
Eva Kratochvílová 1940
Mostkovice
Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 12. listopadu 2012
Růžena Kelnarová 1925 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova Prostějov
Zdeněk Ludvík 1942 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Procházková 1929 Prostějov 13.00 kostel P+P Prostějov
Božena Moudrá 1924 Brodek u Pv
13.00 kostel Brodek u Pv
Středa 14. listopadu 2012
Oldřiška Skokanová 1922 Soběsuky 10.30 Obřadní síň Mlýnská
Čtvrtek 15. listopadu 2012
Marie Synková 1932 Prostějov
14.00 kostel C+M Prostějov
Oldřich Rolenc 1936 Olšany
15.00 kostel Olšany
Pátek 16. listopadu 2012
František Šmíd 1925 Kostelec n.H. 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jitka Kořínková 1953 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Horsinka 1943 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
František Jirkovský 1933 Plumlov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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„vítězný“ únor 1948. „Když se
na to podívám jako politolog,
určité podobnosti najdeme. I
dnes slyšíme, že komunisté již
jsou jiní a nemusíme se jich
bát. Ale proč se jejich strana
stále jmenuje komunistická,
když se nechtějí vracet k tomu,
jak tu umírali lidé za komunistické totality? Samozřejmě
dnes za nimi není všemocný
Sovětský svaz. Na druhou
stranu nedávno krajský lídr
komunistů v televizi řekl, že
znárodňovat nebudou, protože na to nemají sílu v parlamentu. Hned mne napadla
otázka, co by bylo, kdyby tu
sílu měli...,“ zamyslel se prostějovský pravicový politik.
Ladislav Županič se po nedávných krajských a senátních volbách vyjádřil pro
Večerník v tom smyslu, že

ku , kde působil od roku 1973
až do roku 1990 . Tak neseďte
podzimní páteční večer doma
a přijďte do divadla, protože
Vás čeká pohodový pořad
plný humoru a dobré zábavy,
během kterého se rozhodně
nudit nebudete.
Restaurace Na Špalíčku pořádá výstavu fotografií Josefa
France Z LETOŠNÍCH TOULEK. Výstava trvá od 30. října
do 30. listopadu.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 13. 11.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 18. 11.
09.30 - 11.30 hodin
INZERCE

výsledky jsou zralé na emigraci. Pokládáme si stejnou
otázku, může nastat v této
zemi znovu doba, kdy budeme před komunisty utíkat? „Doufám, že ne. Snad se
k moci nedostanou takoví radikálové jako ten, co se chystá
věšet,“ myslí si Petr Sokol. „Já
už jsem starej dědek, na mě si
nic nevezmou. Ale mladí, ti by
měli být ve střehu,“ doplnil ho
Leopold Färber, protikomunistický odbojář z Konice.
A co vy, čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku? Nemáte obavy z toho,
že znovu přijde „vítězný“
únor? Nebo setkali jste se
také se zvýšenou aktivitou
vyznavačů srpu a kladiva? Napište nám na adresu
redakce@vecernikpv.cz svoje názory!

Kino Metro 70

pondělí 12. listopadu
17.30 Záblesky chladné
neděle
český spycho-thriller
20.00 Patrola
americký akční film
úterý 13. listopadu
17.30 Záblesky chladné
neděle
20.00 Samsara
americký dokument
středa 14. listopadu
17.30 Záblesky chladné
neděle
20.00 Patrola
čtvrtek 15. listopadu
17.30 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
americký romantický horor
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
pátek 16. listopadu
15.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
český animovaný film
17.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
sobota 17. listopadu
15.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
17.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 3D
22.15 Twillight Sága:
Rozbřesk 3D
neděle 18. listopadu
15.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
17.30 Kozí příběh
se sýrem 3D
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 2

SVÉ TIPY na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

středa 14. listopadu
od 19.00 Každý den
šťastný den
- Divadlo A. Dvořáka Příbram
pátek 16. listopadu
od 19.00 Miroslav Donutil
- Cestou necestou

Apollo 13
pátek 16. listopadu
Visací Zámek - 30 let punku...
Visací zámek (familiérně
Visáči) je punk rocková
skupina, působící na české
hudební scéně již od roku
1982. Je považována za
nejstarší českou punkovou
legendu. Během 90. let se
kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku
a myšlenkově se přiblížila
spíše nihilismu a hudebně
pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době
se kapela vrací k punkovým
kořenům a snaží se získat
přízeň další generace fanoušků a fanynek.
sobota 17. listopadu
A ještě trochu narozeninového dortu ... aneb Malda
má narozeniny!
Boy Wonder & DJ Spank
DJ's: MAZTAH, Malda,
Beck, Inphy

Kinoklub DUHA
sobota 17. listopadu
15.00 Broučkova rodina II.
17.30 Love
slovensko-český thriller

Kulturní klub DUHA
pátek 16. listopadu
18.00 – 22.00 Taneční večer
nejen pro seniory

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 12. DO 18. 11. 2012

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu.
Volejte 582 333 433, 608 960 042 - pište: inzerce@vecernikpv.cz

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška POD VLIVEM MĚSÍCE ANEB O MĚSÍČNÍCH MÝTECH A JEVECH VIDITELNÝCH BEZ DALEKOHLEDU. Přednáší Mgr. Pavel
Gabzdyl, Hvězdárna Brno.
V pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu, vždy v 17.00 hodin,
projekce cestopisných snímků TOURFILM 2012.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý večer v 18.30 hodin. Neplatí ve čtvrtek. Také ve středu
v 17.30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
každé odpoledne ve 14.00 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK má schůzku ve středu v 16.30
hodin.
Ve středu v 1530 hodin pohádka pro děti CO HVĚZDÁŘ
NEVĚDĚL.
V neděli v 15.00 hodin SOUTĚŽ pro děti do 10 let, MALÉ
PLANETY.

T I V PRÁCI
NYNÍ MŮŽETE SURFOVAT

inzerce

www.vecernikpv.cz

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Žárovice
Dne: 26. 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: Plumlov
Dne: 26. 11. 2012 od 7:30 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Pod Vinohrádkem s č. 551,
552, 553, 554, 555 a 556, dále
na ul. Boskovická Pneu Bureš
a areál hřbitova.
Obec: Rozstání, Baldovec
Dne: 26. 11. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Rozstání od č. 48, 54
a 52 po konec obce směr Lipovec, Baldovec a Marianín,
dále celá obec Baldovec vč.
kamenolomu a tábora.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 11. 2012 od 7:30 do

Městské divadlo
Prostějov

15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ul. Balbínova, Pešinova,
Kazín, oboustranně ul. Dobrovského od křižovatky s ul.
Tylova po ul. Šárka, oboustranně ul. Šárka od č. 1 a 2 po č. 7
a 14 vč. MŠ, jednostranně část
ul. Lidická od č. 58 po č. 84 a
jednostranně část ul. Okružní
od č. 89 po č. 117. Dne: 26. 11.
2012 od 8:00 do 16:00 hod
Vypnutá oblast: ul. Šárka s č.
32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ul.
Dvořákova s č. 1 a 3.
Obec: Doloplazy
Dne: 27. 11. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
od č. domů 138, 41, 114 (u
trafostanice) část obce směr
Poličky vč .přilehlých ulic,
OÚ, obchodu, zastávky ČD,
mimo MŠ a bytových domů č.
131,132.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 28. 11. 2012 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ul. Jiráskova, Havlíčkova,
M. Ulického od trafostanice
a ul. B. Němcové po č. 886
(mimo pekárnu a domov důchodců), ul. B. Němcové s č.
33, 230,311, 312, 327, dále č.
186 a 240 na ul. Nerudova, č.

870 na ul. Sportovní (TJ Sokol), dále oboustranně část ul.
Smržická od č. 518 a uhelných
skladů č.93 (u kolejí) po č. 487
a 840, 418 vč. garáží. Dne: 28.
11. 2012 od 7:30 do 15:30 hod
Vypnutá oblast: celé ul. Za
Branou mimo č. 827, 800, 826,
ul. Gagarinova, část ul. Rynk
od ul. Gagarinova po č. 125,
dále celá ul. Smetanova, ul.
Bezručova od ul. Za Branou
po č. 53, 817 a 832, část Jakubského nám. od ul. Gagarinova
po č. 610 a 27, ul. Libušinka od ul. Za Branou pravá strana,
Cihelna, ul. Za Humny s č. 346
vč. garáží, železářství Profil.
Obec: Kralice na Hané, Vrahovice - Čechůvky
Dne: 29. 11. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kralice na Hané
včetně podnikatelských subjektů mimo místní část Vitonice, dále Čechůvky od Kralic
po č. 25 a č. 56.
Obec: Krumsín
Dne: 30. 11. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
č. 163, 175, zahrady parc. č.
626/5 a 626/6 k.ú. Krumsín.
E.ON Česká republika, s.r.o.

inzerce

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se známou herečkou a hanáckou rodačkou Valérií Zawadskou

„JSEM RÁDA, ŽE NEJSEM ŘEDITELKOU DĚTSKÉHO DOMOVA...“
Prostějov - Organizátoři soutěže Literární Haná
si nemohli vybrat pro předání cen vítězům kvalifikovanější osobu. Jejich pozvání totiž přijala slavná
herečka a nejznámější česká dabérka s podmanivým hlasem - Valérie Zawadská. Mimořádné
setkání s rodačkou z nedalekého Šternberku si
kromě vítězů literární soutěže nenechalo ujít asi
pět desítek milovníků literatury. Zakusit příjemnou
atmosféru zmiňovaného literárního odpoledne a
zejména milé i sympatické vystupování známé
herečky můžete zprostředkovaně díky tomuto interview. Valérie Zawadská se v rozhovoru
pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník zmínila mimo
jiné o svých recitátorských začátcích právě v
Prostějově, raných kariérních plánech i vztahu k
herectví, které jak se zdá vždy bylo, je a nadále
bude součástí jejího života...
Petra Hežová

něco jiného, ale přesto si říkáte,
jednou si sednu a začnu něco
psát. Nicméně kdysi, když mi
bylo těch třináct, čtrnáct let, napsala jsem jednu kraťoulinkou
básničku. Ale zklamu vás, říkat
vám ji nebudu. Možná ji jednou
tady v Prostějově přednesu v
rámci nějakého povídání sama...
(úsměv)“
Dnes jste takovou tou
pomyslnou třešničkou
na dortu při předání cen vý-

Královna dabingu zrušila své divadelní vystoupení
a zavítala na místo svých recitátorských začátků

hercům literární soutěžee Literární Haná. Máte ale vy při
svém povolání vůbec čas na
četbu? A pokud ano, kdo je
vaším oblíbeným literátem?
em?
„Jsem matka středního věku.
První dítě jsem měla v šestatřicetatřiceti, druhé krátce před čtyřicátými
cátými
narozeninami, takže pro mě se
to znamenalo, že jsem asi
si dvanáct let neměla šanci číst.
st. Ale
hned jakmile jsem se naučila
písmenka, kradla jsem mamince knížky a četla jsem si.i. Nad
ráta se
jménem oblíbeného literáta
et, ale
nemusím dlouho zamýšlet,
vídaná,
protože jsem hrozně upovídaná,
pokusím se tu odpověď zkrátit. Takže: Jan Skácel, Oldřich
tajeva,
Milulášek, Marina Cvetajeva,
adislav
Anna Achmatovová, Vladislav
adimír
Vačura, Karel Čapek, Vladimír
Holan a další...“
Jste pracovně velmi
mi vytížená - věnujete se daelevizi,
bingu, hraní v divadle, televizi,
ct, ktefilmu, rozhlase. Dá se říct,
m nejré z těchto odvětví je vám
bližší?
„Já jsem herečka a proto divadlo
vždycky bude absolutně na prvoto, že
ním místě. Především proto,

okamžitě vidím odezvu diváků,
a to ať už je kladná, nebo záporná. Pro mě je divadlo základ a
od toho se odvíjejí další disciplíny. Je to taková chobotnice, jejíž
jednotlivá chapadla jsou film,
televize, rozhlas, poezie, moderování... Takže nemůžu říct,
že bych měla nejradši
dabing nebo filmování. Všechno to
prostě spolu souvisí.“
Chtěla
jste být
herečkou už
jako malá?
Co
vlastně
bylo vaším
vysněným povoláním?

Hned v úvodu se vás nemohu nezeptat, jak se
vám v Prostějově líbí?
„Když se řekne Prostějov, tak
okamžitě vidím přenádhernou
radnici, přepůvabné divadlo a
pochopitelně si okamžitě vzpomenu na svoji první návštěvu
tohoto města. Bylo to v roce
1973 na ´Wolkerově Prostějovu´, který jsem měla tu čest
třikrát za sebou vyhrát. Tím se
samozřejmě nechci chlubit, ale
jsem na to moc pyšná. Navíc, „Bylo to v roce 1973 na ´Wolkerově Prostějovu´,
kdykoliv mám možnost přijet
sem do Prostějova hrát divadlo, který jsem měla tu čest hned třikrát za sebou vyhrát.
nebo se účastnit nějaké té literární besedy, tak se sem vždy hroz- Tím se nechci chlubit, ale jsem na to vážně moc pyšná.
ně těším...“
To se Prostějovanům Dokonce jsem napsala jednu kraťoulinkou básničku.
bude jistě příjemně číst.
Jak jste sama uvedla, několi- Ale zklamu vás, říkat ji nebudu. Možná ji jednou tady
krát jste se úspěšně zúčastnila
Wolkerova Prostějova jako v Prostějově přednesu v rámci nějakého povídání sama...“
recitátorka. Neměla jste někdy Valérie Zawadská při předávání cen amatérským literátům
chuť napsat nějakou krátkou
zavzpomínala na své první recitátorské „krůčky“ na prknech
povídku či báseň sama?
„Chuť by i byla, ale takzvaně přednáškového sálu prostějovského Národního domu.....
není čas. Pořád máte na práci
INZERCE

mlád jsem chtěla být
„Kdysi v mládí
k
kantorkou. A když
jsem později začala učit na Mezinárodní
konzervatoři v Praze, tak jsem si
uvědomila, že se ty věci v životě vrací... Když jsem v patnácti
letech dělala ppřijímací zkoušky
pedagogick školu v Krna pedagogickou
n
nově, nepřijali
mě, protože údajně neumím
zpív
zpívat,
čímž mě
st
strašně
naštvali.
A
Absolvovala
jsem
p
potom
gymnáziu v Šumperku a
um
js moc vděčná
jsem
rod
rodičům,
že jsem
mo
mohla
následně jít
stud
studovat
na vysokou
školu, konkrétně Divadelní ffakultu Akademii
múz
múzických
umění v
Pra Ale i tehdy,
Praze.
kd jsem chtěla být
kdy
u
učitelkou,
nebo
ře
ředitelkou
dětskéh domova u nás
ho
v Loučné nad
D
Desnou,
bylo to
v
vše
podmíněné
divadlem a her
rectvím.
Měla
j
jsem
totiž v plánnu zřídit při tom
dětském domově
divadelní soubor,
kkde bych nejen
hhrála, ale i režžírovala. Takže
jsem v patnácti absolvovala
amatérský režisérský kurz
režie a opravdu
jsem odrežírovala Horníčkovu hru ´Dva
muži v šachu´,
se kterou jsem
objela i několik

okresních festivalů. Na tu dobu
strašně ráda vzpomínám a jsem
ráda, že ta moje činnost v mládí
byla tak rozvětvená, ale přesto
to všechno směřovalo právě k
tomu divadlu. A dnes s odstupem času musím říct, jak moc
jsem ráda, že nejsem ředitelkou
dětského domova, která by měla
svůj amatérský divadelní soubor. Jsem moc ráda, že divadlo
můžu dělat profesionálně. A
nejen divadlo...“
Je pravdou a, že jste
kvůli přítomnosti na
předávání cen vítězům literární soutěže odřekla divadelní
vystoupení?
„Vlastně ano. Poprosila jsem
svoji kolegyni alternantku, jestli
by mě pro dnešek nemohla zastoupit, abych sem do Prostějova
mohla přijet... (úsměv)“

A vzpomenete si, kdy
jste byla v Prostějově
naposledy?
„Někteří prostějovští diváci si
možná vzpomenou, že v polovině října jsme tady byli s
vystoupením ´Paní plukovníková´, které zde v rámci festivalu Aplaus odehrálo ´Divadlo
Na Jezerce´ v hlavní roli s
Jiřinkou Bohdalovou. A divadlo samozřejmě praskalo ve
švech... (směje se) Když jsme
se pak děkovali a celé divadlo
povstalo, tak to je pro herce ta
největší odměna, která může
být. Tohle nemohou žádné peníze vynahradit.“
Můžeme se tedy někdy v budoucnu na
vás opět těšit?
„Nevím, kdy si mě sem prostějovské divadlo znovu pozve,
ale jsem ráda, že dnes mohu
být zde v tomto sále, kde jsem
téměř před čtyřiceti lety coby
amatérská recitátorka vlastně
začínala... (pyšný úsměv)“

kdo je valérie zawadská
Di d l í ffilmová,
Divadelní,
i
il
á televizní
l i í a rozhlasová
hl
á heh
rečka, královna českého dabingu, několikanásobná držitelka Ceny Františka Filipovského a šestinásobná vítězka ceny Týtý právě v
kategorii
g dabingu
g jje narozená 19. září 1958 ve
Šternberku. Už v raném věku začala účinkovat v divadelních uskupeních
p
a na gymnáziu
gy
v
Šumperku dokonce založila vlastní divadelní
kroužek. Už od mládí se věnovala také recitaci
a v letech 1973 až 1975 mimo jiné zvítězila v celostátní amatérské
recitační soutěži Wolkerův Prostějov. V roce 1978 byla přijata na
Pražskou DAMU, kterou zdárně absolvovala v roce 1982.
V letech 1995 a 1998 se stala maminkou synů Jana a Romana.
Jejím životním partnerem je muzikant Roman „Krokus“ Kříž.
Od roku 2008 navíc ke svým divadelním, televizním a rozhlasovým závazkům učí herectví a umělecký přednes na Mezinárodní
konzervatoři Praha a od roku 2010 je vedoucí hereckého oddělení zmiňované konzervatoře. Svůj hlas propůjčila hned několika
Disneyovým
y ý záporákům
p
a herečkám nezapomenutelným
p
ý seriálů
jako Dynastie, Ženatý se závazky a Kutil Tim. Vidět jste ji mohli
například ve filmu Saturnin či v divadelní hře Charleyova teta,
Paní plukovníková a v mnoha a mnoha dalších.
Zdroj: www.valeriezawadska.wz.cz

sportovní menu
www.tkplus.cz
tenis
VZHŮRU NA ZLATÝ HATTRICK

Prostějovský tenis chce po
Hopman Cupu
a Fed Cupu také Davis Cup!
čtěte
na straně

volejbal
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PÁTEK 16. 11.

17:00

TRHÁK TÝDNE

ZLOMENÁ KOST V NÁRTU VYŘADÍ
KOSSÁNYIOVOU NA ŠEST TÝDNŮ

EXTRALIGA ŽEN – 7. KOLO

Prostějov/lv

VK AGEL PROSTĚJOV
SLAVIA PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

polní kuše

SOBOTA 17. 11.

9:00

ČESKÝ HALOVÝ POHÁR

KO ST EL EC KÁ HA LO VK A
Městská sportovní hala v Kostelci na Hané

sledge hokej

SOBOTA 17. 11.

12:30

ČESKÁ LIGA - 5. KOLO

Letos už si nezahraje. Zlomená kost v
nártu znamená pro mladou hráčku stop do
začátku nového roku. Foto: Josef Popelka

APA VČAS OLOMOUČTÍ KOHOUTI
SKV KRÁLOVÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚTERNÍ DŮKLADNÉ VYŠETŘENÍ PORANĚNÉ NOHY DALO MLADÉ SMEČAŘCE VK
AGEL PROSTĚJOV KONEČNĚ JISTOTU, OVŠEM NE MOC RADOSTNOU. ANDREA
KOSSÁNYIOVÁ SE TOTIŽ OD LÉKAŘŮ DOZVĚDĚLA: MÁŠ ZLOMENOU KOST V NÁRTU A
NA VOLEJBAL BUDEŠ MUSET NĚJAKÝ ČAS ZAPOMENOUT!
„PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA LÉČENÍ JE ŠEST TÝDNŮ,“ PROZRADIL HLAVNÍ TRENÉR VK
MIROSLAV ČADA. TO ZNAMENÁ, ŽE LETNÍ POSILA Z OLYMPU PRAHA SI V LETOŠNÍM
KALENDÁŘNÍM ROCE UŽ PRAVDĚPODOBNĚ NEZAHRAJE. ZPĚT BY SE TOTIŽ MOHLA
TEORETICKY VRÁTIT TĚSNĚ PŘED VÁNOCEMI A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE ASI LEPŠÍ
DÁT PŘEDNOST POŘÁDNÉMU VYKURÝROVÁNÍ S NÁSTUPEM NA HŘIŠTĚ PO NOVÉM
ROCE.
U DEVATENÁCTILETÉ PLEJERKY TO PŘITOM NA DELŠÍ ABSENCI PŮVODNĚ NEVYPADALO. PRVNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ RENTGENU ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NÁRTU, NATOŽ
ZLOMENINU NEUKÁZALO. ANDREA POTÉ ABSOLVOVALA ZÁPASY PROTI KP BRNO I
V SOPOTECH, NAČEŽ ZHORŠENÍ STAVU NOHY DONUTILO PŘIKROČIT K DALŠÍMU ŘEŠENÍ SITUACE. NYNÍ DOSTALA SÁDROVOU DLAHU A ČEKÁ JI PŮLDRUHÉHO MĚSÍCE
DLOUHÁ ABSENCE.
NA MARODCE SE TAK KOSSÁNYIOVÁ PŘIDALA K PARŤAČCE ŠÁRCE MELICHÁRKOVÉ,
JEŽ PROCHÁZÍ PŮLROČNÍ REKONVALESCENCÍ PO OPERACI KOLENE.

Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

fotbal

SOBOTA 17. 11.

13:30

MSFL - 16. KOLO

1.SK PROSTĚJOV
1.FC SLOVÁCKO "B"
Fotbalový areál SCM Za místním nádražím

házená

SOBOTA 17. 11.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 8. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
HANDBALL KP BRNO „B“
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

házená

SOBOTA 17. 11.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 8. KOLO

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

volejbal

SOBOTA 17. 11.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 8. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 17. 11.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 17. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC NOVÝ JIČÍN
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

ŽETE
NYNÍ MŮŽ

SURFOVAT I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Boxeři se chystají
na mistrovství
republiky, extraliga je čeká asi až v únoru
pravděpodobně
budou bych tipoval na finále, možná „Máme domluvené společné borci pro nejbližší kolo volný

Prostějov/jim – Tři a půl týdne
zbývá prostějovským boxerům
na vyladění formy pro blížící
se vrchol sezony jednotlivců v
podobě mistrovství republiky
mužů v Rakovníku. Trenér
DC DTJ Prostějov Pavel Duda
předpokládá, že prostějovský
box bude mít zastoupení ve
všech váhových kategoriích
a ideálně by též z každé váhy
vytěžil medaili.
Hájit barvy svých mateřských
oddílů
i
Prostějova

Jakub Vávra ve váze do 56
kilogramů, Hamo Aperjan v
„šedesátce“, Miroslav Šerban
ve váze do 64 kilogramů, Emil
Kocvelda v „šedesát devítce“,
Vítek Král v kategorii do 75
kilogramů, Martin Čížek do
81 kilogramů, Petr Novotný do
91 kilogramů a Dominik Musil
nad 91 kilogramů.
„Když ne ve všech, tak aspoň
v sedmi kategoriích by medaile měla být. Aperjana

i na mistra. To stejné Miroslav Šerban, který bojuje o
reprezentační trikot. Víťa Král
má na to, aby se vrátil mezi elitu českého boxu, Peťa Novotný
by si bezkonkurenčně měl jet
pro další zlato do své sbírky,“
vyjmenoval Duda ty, od nichž
nejvíce očekává.
Tento týden mají boxeři v
plánu přípravu v mateřských
oddílech,
pak
snad
minisoustředění v Prostějově.

sparingy a pokud nám zbydou
penízky, máme s Peťou Novotným v plánu minisoustředění
v Prostějově pro borce, kteří
závodí s barvách BC DTJ
Prostějov. Bylo by to asi od
čtvrtka do neděle,“ zmínil
Duda.
Po domácím šampionátu bude
následovat krátká vánoční
pauza a do přípravy se boxeři
vrátí opět na začátku ledna.
V extralize mají prostějovští

los a do týmových bojů tak
zasáhnou zřejmě až během
února. „Už je jasné rozlosování
čtvrtého až šestého kola,
ještě ale nejsou známé termíny. Čeká se na mezinárodní
kalendář,“ vysvětlil Duda. Po
Novém roce by rád s boxery
doladil fyzičku a formu na
soustředění a věří, že oddíl budou i nadále pokračovat hlavní
sponzoři Olomoucký kraj a
město Prostějov.

Žáci Sokola I Prostějov vítězi POSLEDNÍ SMEČE ŽÁKŮ

Prostějov/pk - V sobotu 10.listopadu proběhl v Městské hale-Sportcentrum DDM Prostějov
závěrečný turnaj Poháru Českého nohejbalového svazu v kategorii žáků ´Poslední žákovská
smeč 2012´. „Tento turnaj je
za dvanáct roků od svého vzniku současně nejprestižnějším
žákovským turnajem v České
republice a potažmo v Evropě,“
představil klání Richard Beneš,
lodivod prostějovského nohejbalu s tím, že ve své historii jej kromě domácího Prostějova nikdo
nevyhrál více jak dvakrát.
Tohoto mezinárodního žákovského turnaje se zúčasnilo celkem osmadvacet trojic z celé
ČR a ze Slovenska. Kategorie
mladších žáků do dvanácti let
byly hrána mimo hlavní soutěž
započítávanou do Poháru ČNS.
Celý turnaj slavnostně zahájila
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova paní
Hemerková.
V kategorii mladších žáků se hrálo
ve třech základních skupinách, z nichž první dva celky postoupili do

čtvrtfinále a k nim se přiřadili další
dva nejlepší týmy dle počtu získaných bodů ve skupinách. Sokol
I Prostějov reprezentovala trojice
O.Pospíšil, J.Zavadil a R.Večeřa.
Svou skupinu zvládla výborně a
poměrně překvapivě si vybojovala přímý postup ze druhého místa
do čtvrtfinále. Zde ovšem bohužel
narazila na velice silného soupeře
z Horažďovic, které nakonec získali
bronzové medaile a v utkání velmi
dobré úrovně nakonec prostějovští
hráči svému soupeři podlehli a z dalších bojů byli vyřazeni. V semifinálových bojích zvítězl favorit z Čakovic nad trojicí NK Valašské Meziříčí
2:0 a České Budějovice přešli do
finále přes Hopražďovice. V boji
o třetí příčku porazili Horažďovice
Valašské Meziříčí a ve výborném
finálovém utkání zvítězili Čakovice
nad Českými Budějovicemi a po
zásluze získali celkové 1.místo v
soutěži mladších žáků.
V hlavní kategorii starších žáků byla
družstva rozdělena do čtyř základních skupin, z nichž vítězové skupin
postoupili přímo do čtvrtfinále a
týmy na druhém a třetím místě mezi

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 12. KOLO
SOKOL KONICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 18. 11. 2012 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

sebou hrály o postup do následného
čtvrtfinálového pavouka. Celek Sokola I Prostějov v sestavě J.Ftačnik,
J.Matkulčík a M. Nykl byl jedním
z možných favoritů na celkové
prvenství. Svou základní skupinu
zvládli sokolíci bez problémů, když
hladce porazili jak Climax Vsetín,
tak rovněz mladý celek SK Kotlářky Praha ve dvou setech. V boji o
postup do semifinále soutěže jasně
přehrály SKp Žatec 2:0 ( 10:5-10:4)
a v nelehkém utkání o postup do finále celé hlavní soutěže zvítězili nad
výbornou obranou Nk Vodňany 2:1
(10:3, 7:10 a10:7). Finálový zápas
Sokol I Prostějov-Hapon Horažďovice byl ozdobou celého turnaje,
na obou stranách byly k vidění jak
tvrdé nekompromisní smeče, tak i
skvělé technické kousky obou dvou
smečařů. Přesnějším a zejména
vyrovnanějším celkem byli nakonec mladí prostějovští hráči, kteří
po vítězství 2:0 mohli slavit již své
celkové čtvrté vítězství na tomto nejtěžším žákovském nohejbalovém
turnaji u nás.
„Z prvenství svých svěřenců mám
pochopitelnou radost, po překonání

výměny v žákovské kategorii jsme
na prvenství čekali čtyři roky. Kluci
podali svůj letošní nejlepší výkon a
prvenstvím ozdobili svou letos velice dobrou sezonu. Z jednotlivců
nebudu nikoho vyzvedávat, byl to
kolektivní zodpovědný výkon a jak
Kuba Ftačnik tak i Honza Matkulčík mohou být v budoucnu vynikajícími hráči, pokud budou takto
přistupovat k tréninkům i ke všem
turnajům a zápasům bez rozdílu s jakým soupeřem hrají,“ zhodnotil celý
turnaj Richard Beneš.

„Na závěr chci touto cestou
poděkovat všem sponzorům
a partnerům tohoto velice vydařeného turnaje bez
jejichž pomoci by nebylo
možné tak velký nohejbalový turnaj uspořádat. Naše
poděkování patří městu Prostějov, Olomouckému kraji,
České obci sokolské, OLKS
Olomouc, SV výrobní v Prostějově, Gale Prostějov a Kamenictví Mejzlík,“ vzkázal
Beneš.

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
NEDĚLE 18. 11. 2012 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO
SK LIPOVÁ
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 18. 11. 2012 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
SK CHVÁLKOVICE
SOBOTA 17. 11. 2012 11:00 HODIN
Fotbalový areál v Otiovnovsi

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 45 na snímku byl dům v ulici B. Němcové v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Marie SEKANINOVÁ, Sídl. svobody 21/76, 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 16. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 19. LISTOPADU 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

pravena“. A vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to
na snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné vlně, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte šanci na výhru.
DNES přitom můžete JIŽ
POPÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě

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...

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

Prostějovské studio TŘEZALKA WELLNESS nabízí
kromě liposukcí či kavitací také nejrůznější ...

TIP
k obrazovce
VÁCLAV HAVEL,
PRAHA - HRAD II
Dokument

SOBOTA 17. 11.

20:00 HODIN

DIÁŘ, DÍRA, HORYMÍR, CHATY, ISCHIAS, KARI,
KVARTET, LATA, LÁTI, LOSI, NEMOC, OCASKA, ODEZVA,
PÁNI, PIHY, RÁDCE, RELÉ, ŘÍJEN, TÁGO, TEREJ, TRAUMA,
TRUS, TYLY, VÁHATI, VĚTÉVKA, VINA, WOOD
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to opět do PÁTKU 16. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„KAVITACE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Anna
HOFMANOVÁ, Palackého 722, Kostelec na Hané, jenž
se tak může těšit na dárkový poukaz v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč pro gelové nehty, který věnovalo studio TŘEZALKA WELLNESS! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci,
a to již od dnešního dne, pondělí 12. 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 počtvrté!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku,
jež vyjde opět v pondělí 19. listopadu 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. listopadu 2012

poukázky od RESTAURACE
POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu už třiaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jiřího Rozbořila. Tvář nového krále hejtmanství Olomouckého kraje, který dovedl
ČSSD k vítězným volbám, poznala celá plejáda z vás, načež
se v osudí objevilo dohromady 452 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Helena ŽVÁČKOVÁ, C. Boudy 6, Prostějov. Od Večerníku tak obdrží
zajímavou cenu v podobě poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme po čase opětovně
zabrousili do kulturních vod,
když jsme zavítali na zahájení
jedné výstavy, na níž se mimo
jiné objevil i Zdeněk Svěrák...
Vedle něj pak nemohla chybět
nesmrtelná osobnost a největší
český génius...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze čtyřiaosmdesátého kola čekáme v redakci opět do PÁTKU 16.
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 19. LISTOPADU
2012.

Režie: Petr Jančárek
Scénář: Martin Vidlák
Na samotném začátku devadesátých let
přichází čerstvě zvolený československýý prezident Václav Havel na Pražský hrad s jasným
záměrem - udělat z něj opět „dobrou adresu“.
Naplňování tohoto cíle mapuje volný cyklus
tří dokumentů Petra Jančárka „Václav
v Havel,
Praha - Hrad“, jehož druhý díl právě uvádí v
premiéře česká televize právě na výročí 17. listopadu. Kromě
Havlových spolupracovníků a přátel ve filmu vystupuje i samotný
Václav Havel a bývalý americký prezident George Bush
Cílem dokumentu Petra Jančárka bylo vytvořit autentickou připomínku převratných společenských změn v letech československé
federace 1990–1992 skrze ojedinělé proměny Pražského hradu.
Dokument volně navazuje na předchozí film „Václav Havel, Praha-Hrad“ a kombinuje jedinečné audiovizuální archivy se vzpomínkami pamětníků, včetně významných zahraničních osobností.
Během roku 2013 cyklus „Václav Havel, Praha - Hrad“ završí třetí
volně navazující film, který bude mapovat poslední období působení Václava Havla coby československého prezidenta právě v
období, kdy se republika rozpadala.
VÍCE NEJEN O TOMTO SKVĚLÉM DOKUMENTU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POSEDMÉ

Říká se, že opakování je
matkou moudrosti, takže
je důležité vědět, že již tradičním partnerem vaší oblíbené hry čísel se již před
půldruhým měsícem 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 16. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 2 - 8 - 2, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově pětasedmdesátou
výherkyní stala Jana SMĚŠNÁ,
Malé Hradisko 353, 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 19. LISTOPADU. Tak nezbývá, než abyste
začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
N CE
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TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
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, Havlíčkova, PV, 1.patro, 54m2
3900Kč/měs. + ink.
2+kk, ul. Raisova, PV, moderně zařízený!
8000Kč/měs. vč, ink.
3+1 s lodžií, Havlíčkova, PV, 1.patro,
2
6700/měs. + ink.
103m , po rekonstr.
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.
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .

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, Pv, Dobrovského ul. Kč 5.400,-/měs. vč. ink.
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

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. SLEVA: 6000Kč/měs. + ink.

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
SLEVA: 40 000Kč/měs. + DPH + inkaso

Prostějov, Olomoucká ul.
Pronájem skladu s kanceláří o výměře 95 m2 u
dálnice. Volné ihned.Cena: Kč 10.000,-/měsíc

POZEMKY

Prodej pozemku v Kostelci na Hané,
INFO v RK
1828m2
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

NOVINKA ! ! !
3+1, Palackého, OV, 77 m , 3.patro, cihla, po kompletní rekonstrukci,
velmi pěkný!
1.350.000,-Kč
2

Prodej RD Držovice

DOMY – PRODEJ:

NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

2.150.000,-Kč
1.200.000,-Kč

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

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

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!
RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání
RD Kralice na Hané, 2+1, nutná část.rek
RD Čelechovice na Hané, 4+1, dvůr, zahrada

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321
Tip týdne: Prodej bytu 1+1, Prostějov ul. Tylova

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,-

TŘEBÍZSKÉHO ul.
- BYT 3+1, 90m2,
cihla, DB, 3.patro,
prodej včetně vybavení. Byt prošel kompletní, náročnou a velmi
zdařilou rekonstrukcí. CENA: 1.600.000Kč.

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

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov
Prodej RD 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
Cena: Kč 550.000,133 m2.

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

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

Prodej RD, Prostějov

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

Tel.: 606 922 838

PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 850.000Kč.
MALÉ HRADISKO
- RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 495.000Kč.
PLUMLOV - RD
3+1, po celkové rekonstrukci, zahrada
218m2, zastavěná plocha 177m2, všechny ing. sítě, ihned volný.
CENA: 1.650.000Kč.
PTENÍ - CHATA
2+1, lokalita „Ptenský
žleb“, zast. plocha 34,
zahrada 365m2, přes
pozemek protéká vodní tok Ptenka.
CENA: 220.000Kč.
PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený, výměra 981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ
VÝHLED NA PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

Prodej RD, Alojzov

Novinky:

Tel.:
606
838
1) Prodej velkoprodejny
v Pv -922
555 m
5.990 tis.Kč
2

2) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
3) RD 1+1 po kompl.rekonstr., Plumlov 1.550 tis.Kč
4) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
1.200 tis.Kč
5) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 - 1.390 tis.Kč
6) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv 999 tis.Kč
7) RD v Pv, 120 m2
2.390 tis.Kč
8) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
9) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
10) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
11) 2 byty (2+1 a 1+1) za cenu jednoho, nám. Spojenců 770 tis.Kč

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+kk E.Beneše, po kom.rek.
1+1 Vodní
2+1 Fügnerova
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
5,9 tis. vč.ink.
4,5 tis.+ ink.
5,5 tis.+ inkaso
4,5 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 :

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

tel.: 607 915 184

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

PRONÁJMY :

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

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

BYTY – PRODEJ:

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

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.
POPTÁVÁME PRO
KLIENTY
VŠECHNY TYPY
Pronájem
bytu
2+1,DOMY,
uliceCHATY,
Dvorského,
NEMOVITOSTÍ,
BYTY,
POZEMKY!byt
v pěkném stavu s lodžií,
cena 7200,-Kč
NABÍZÍME
PRONÁJEM,
bytu PRODEJ,
2+1, ulice
J.B. Pecky, po
Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a Pronájem
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ
POSUDKY,
cena 8500,Včetně…inkasa!
sklepem, 130m2,
cena: 1290000,-Kč rekonstrukci,

3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
1.200 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, luxusní
1.350 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.150 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 tis.Kč
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie 1.350 tis.Kč
3,5+1 DR Svatoplukova, 92,5 m2
1.050 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY :

RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.550 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, garáž
390 tis.Kč
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
1.350 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.390 tis.Kč
www.reality-domino.cz
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 !

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

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

TIP TÝDNE
Prodej bytu 3+1, PV- ul. Družstevní

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

KOMERČNÍ PROSTORY :

- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- Prodej restaurace - 16 km od Pv, 50 míst, kuchyně, 200 m2 999 tis.Kč
- 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 :
- Novinky : Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová
střecha, i jako sklad 2 tis.Kč/měs.
Pronájem garáže na Žeranovské ul. - 1 tis.Kč/měs
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka - 95 tis.Kč
- Prodej garáže u Krasického rybníka 199 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská,
Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
Nabízíme:
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
KONICE
RUNÁŘOV - RD
2+1, voda obecní i
studna, plyn na
hranici pozemku,
elektřina 220V/380 V, septik. Vytápění je na TP.
VHODNÝ K REKREACI. CENA: 350.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový koncový o velikosti 2+1 v 1.NP a
3+1 v podkroví.
Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK

e-mail: info@impulsreality.com

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!

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

777 251 878

Rodinné domy:

604 487 707

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

Telefon: 608 960 042

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

Brodek u Konice, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 + podkroví s garáží a zahradou.
Vhodný na chalupu i trvalé bydlení, ihned
k užívání.
Cena: Kč 1.575.000,-

Petra Sedlářová

REALITY
POHODA

CHATY A CHALUPY :

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

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

Olomoucká 10, Prost÷jov

Řádková a sloupcová inzerce

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

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

Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 776 276 614

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD 2 x 3+1, garáž, zahrada
* Prostějov, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD 5+1 Čechovice 3 320 000 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
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.VNB-REALITY.CZ

Pronajmu 1+1 v PV, nadstandard.
Tel.: 608 111 622

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

Prodám konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Milva. Cena 5 Kč/kg.
Tel.: 607 816 893

REALITY
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 4+1 Určice garáž, zahrada
750.000Kč
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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu cihl. byt 1+1 s balkónem. Volný ihned. Cena 5 800 Kč
vč. inkasa. Tel.: 775 187 623
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu garáž na Sídl. Svornosti. Tel.: 776 096 144
Pronajmu 1+1 v PV, cihla, 44 m2,
klidná část. Tel.: 608 111 622
Pronajmu garáž o velikosti 7 x 3 m,
ul. Lidická, stav garáže - nová. Tel.:
724 411 714
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
Pronajmu 1+1, 4 500 Kč vč. ink.,
5 km od PV. 777 885 251
Koupím byt 1-2+1 v Prostějově.
Výhodou osobní vlastnictví. Tel.:
604 560 454
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

CENY VČETNĚ POZEMKŮ

B Y T Y PRODEJ
2+1, dr., TYLOVA 60m2
710.000, - Kč
3+1, dr.FINSKÁ, PV, po rekonstrukci, lodžie,
1.p., velmi nízké měsíč.nákl.- 2.500, - Kč!!!
Velmi pěkný!
1.050.000, - Kč
4+1, BELGICKÁ, dr.5.p.,
1.200.000, - Kč
5+1, FANDERLÍKOVA, dr.1.p., velmi pěkný,
po rekonstrukci! ……
DOHODA !!!

PR O N Á J MY

Poptáváme pro klienty

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

Volejte: 739 322 895
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+1 Tylova 58m2+lodžie
7.000Kč vč. 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
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Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný tip…….
ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310

NOVINKA!!!
3+1,, dr.,, KRAPKOVA,, 1.p.74m
m2, 2 balkony
1.190.000, -Kč
3+1,, dr.K.SVOLINSKÉHO,, 11.p.89m
.p.89m
m2,
po kompl.rekonstrukci, s možností převodu do OV
1.350.000, -Kč
4+1,, OV,, OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,,
170m
m2, BAZÉN, SAUNA, TERASA, VELMI
PĚKNÝ
1.990.000, -Kč
3+1,, OV,, MLÝNSKÁ
Á ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný, …
1.450.000, -Kč
DOMY prodej
RD 4+1, 3+kk LEŠANY
INFO V RK
RD 2+1, KONICE, zahrada, započatá rekonstrukce, možnost rozšíření do podkroví 599.000, -Kč
NOVINKA!!!
TIŠTÍN,, dvůr, po rekonstrukci
RD 1+1,, TIŠTÍN
590.000, -Kč
HANÉ,, po rek.,
RD 3+1,, KOSTELEC NA HANÉ
1.900.000, -Kč
zahrada, pěkný……….
RD 3+kk,, MYSLEJOVICE,
MYSLEJOVICE, nadstandardní,
atypický, novostavbaa …
1.900.000, -Kč
RD 5+1,, VINCENCOV,, velmi pěkný, klidné
prostředí, velká zahrada………
Info v RK
RD 6+1,, NĚMČICE NAD HANOU,, zahrada,
velmi pěkný a udržovanýý …S GARÁŽÍ……
1.999.000, -Kč
RD 4+1,, VRAHOVICE,
VRAHOVICE, po rekonstr.
zahrada, pěkný…SLEVA!!
1.999.000, -Kč
PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1
1+1, OV, Sídl.Svob., po rekonst.
6.500, -Kč
3+1, cihla, OV, Vrahovice
8.500, -Kč

Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH,
STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ,
REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ SLUŽBY,
PRÁVNÍ SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ
POZŮSTALOSTI, ZNALECKÉ POSUDKY
I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

REALITY

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

Pronajmeme nebyt. prostory
80 m2 vhodné na kancelářské
služby, sklad, lehkou výrobu i prodejnu, 2 kanceláře 18,5 m2, 19 m2
v přízemí a skladové prostory s regály 175 m2 v I. NP a 175 m2 ve
2. NP s výtahem. El. zabezpečení
a možnost parkování. Vše blízko
středu města. Tel.: 777 580 880

Prodám byt 3+1 v Drahanech, samostatné ústřední top. v kombinaci
plyn nebo tp., sklep, garáž, zahrádka. Tel.: 737 263 007
Pronajmu byt 1+1 na Sídlišti svobody v PV, zrekonstruovaný, volný
od 1. 12. 2012, cena 6 300 Kč včetně inkasa. Tel.: 774 364 582
Prodám byt 3+1 v os., 55 m2, Sídl.
svobody, panel, původní stav, cena
699 000 Kč. Tel.: 777 801 614. RK
nevolat.
Koupíme menší RD se zahrádkou v Prostějově a blízkém okolí. Opravy nevadí. Bez RK. Tel.:
739 912 867
www.ubytovaniuparku.net
Levné, komfortní ubytování v Prostějově. Tel.: 776 544 388
Prodám rod. dům se zahradou
v Prostějově. Tel.: 776 460 300
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání, příp.
dluh vyplatíme. Tel.: 776 878 002
i SMS
Pronajmu 1+1, blízko centra, ihned
volný, nájem 4 100 + inkaso. Tel.:
739 097 097
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parc.
č. 1582 o výměře 403 m2, ostatní
plocha v k.ú. Malé Hradisko za minimální kupní cenu 55 000,00 Kč.
Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu garáž, ul. Tylova, 1 000 Kč.
Tel.: 776 894 323
Prodám byt 2+1, OV, ul. Libušinka, PV. Tel.: 728 961 003
Prodám novou garáž ul. Myslbekova
- Krasice, cena 250 000 Kč. RK ne.
Tel.: 776 178 025
Prodám nebo vyměním RD v Protivanově 2+1, zahrada, plast. okna,
plyn. topení i kotel na dřevo za byt
3+1 v Prostějově, přízemí, 1. nebo
2. patro, klidná lokalita. RK ne
Tel.: 721 651 964
Pronajmu zděnou řadovou garáž za
Krapkovou ul. (u bývalého Ospapu). Elektřina, rampa, možnost
mytí. Tel.: 602 537 370
Prodám zděný byt 2+1. Tel.:
774 409 430

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

Prodám rozkládací masážní lehátko. Tel.: 604 881 600
Prodám rozkládací sedací soupravu,
rohovou, 4 měsíce stará, 209x235.
Tel.: 737 616 917

vyklízecí služby. Rychle, levně.
evně. Pro
Pro-

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

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

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

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

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

Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 728 567 556

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

Prodám doživotní členství v golfovém klubu Sokrates na Kořenci.
Cena 15 000 Kč.
Kontakt: 602 362 260,
makivalenta@gmail.com

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369

Nejaktuálnější nabídky
realit a nemovitostí!
CHCETE SE PŘIDAT?
Volejte: 608 960 042
Pište:
inzerce@
inzerce
@vecernikpv.cz

FINANCE
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
774 744 459
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčujeme peníze oproti zástavbě nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až
15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.:
731 830 950, 777 696 836
Nejlevnější půjčka na trhu! Pro
schválení stačí zaslat na 604 425 986:
jm, př, rč, tel. č. okres příjem výdaje
a výši úvěru.
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
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
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.:
723 522 369
Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce + bytová jádra od A do
Z. Tel.: 608 747 788
Nabízím v Prostějově a blízkém okolí
pečovatelské služby na profesionální
úrovni v domácnosti. Vše podle přání
klienta. Tel.: 722 692 240
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád,
komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické práce
i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358.
Provádím kvalitně zednické a
obkladačské práce. Informace na
http://krumil.osobni-stranka.cz
nebo na tel. č. 777 290 253

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

Půjčka rychle, spolehlivě
tel.: 608 723 552
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.
www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062

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

Tenis, požární útok
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Podzim se pro prostějovský tenis nese na vlnách vrcholů roku...

Daviscupový tým čeká bitva o salátovou mísu
Praha/lv – Podruhé během posledních čtyř let bude česká tenisová reprezentace bojovat o konečné vítězství v Davisově poháru. Opět proti
Španělsku. Českou jedničkou bude
prostějovský tenista a šestý hráč světa Tomáš Berdych. Nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil kromě nejlepšího
domácího tenistky do týmu nominoval Radka Štěpánka, Lukáše Rosola
a Ivo Mináře.
„Po semifinálovém vystoupení nebyl
y
důvod něco měnit. V Argentině too bylo
ou jasvynikající. Berdych a Štěpánek jsou
vý nánou alternativou, Rosol je singlový
hradník a Minář odvedl vynikající práci,
vodnil
proto si zaslouží v týmu být,“ zdůvodnil
Navrátil nominaci, který jednu chvíli
zvažoval o jiném jméně u čtvrtého hráče.
epřišlo
„Měl jsem představu, že kdyby nepřišlo
selého
zranění perspektivního Jirky Veselého
užel si
mohla být nominace i s ním. Bohužel
akže v
zranil kotník po úspěšné sezoně, takže
uč.
týmu zůstává Ivo Minář,“ řekl kouč.
Soupeři bude podle očekávání chybět
al, což
dlouhodobě zraněný Rafael Nadal,
pro českého kapitána není žádné velké
překvapení. „Nehrál dlouho žádný zápas
a je to profesionál, takže se do toho
ho zajetého týmu ani nechtěl tlačit. Uvědo-

muje si, že se potřebuje dát především
do absolutního pořádku,“ konstatoval
Navrátil.
Jeho protějšek Alex Corretja nominoval Davida Ferrera, Nicoláse Almagra
a deblisty Marcela Granollerse a Marka
Lópeze. „Je to silná sestava. I bez Nadala to budeme mít strašně těžké. Přesto

se chceme pokusit vyhrát. Za vítězstvím
jdeme celou sezonu. Teď jsme k úspěchu blízko a současně strašně daleko.
Očekávám hodně vyrovnaný souboj,“
předpokládá Navrátil.
Česká republika do finále postoupila
před Itálii, Chorvatsko a Argentinu. Češi
v historii Davis Cup ani jednou nevyhráli. Povedlo se to sestavě se složení Ivan
Kod a Pavel
Lendl,, Tomáš Šmíd,, Jan Kodeš
hlavi
Složil v roce 1980 pod hlavičkou
Československa.
N tuto sestavu se pokusí
po
Na
naváy se svými
svým
ý kolegy.
zat Berdych
douf že se to
Česká jednička doufá,
podaří. „Hrajeme ddoma, lidé
do
nás poženou dopředu.
Je
všec
to pro všechny
velká
v zva,“ tvrdí
vý
tv Tomáš
výzva,“
Berdych
Berdych.

Jdou na to! Na kvality a formu tenisového páru Tomáš Berdych - Radek Štěpánek
spoléhá celá česká tenisová veřejnost. Dokáží si o víkendu splnit svůj sen a pozvednout nad hlavu "Salátovou mísu"?
Foto: archiv

INZERCE

FINÁLE SVĚTOVÉ SKUPINY

DAVISOVA POHÁRU 2012

A
K
I
L
B
U
P
E
R
Á
K
S
E
Č
- ŠPANĚLSKO
Praha, O2 arena
16. až 18. listopadu 2012

k televizním obrazovkám
vás zve

Prostějovský tenista Tomáš Berdych na Turnaji mistrů: dobrý dojem bez postupu
Londýn/lv – Na loňský postup do semifinále Turnaje
mistrů sice Tomáš Berdych
po roce nenavázal, přesto
v Londýně zanechal výborný dojem. S Andym
Murraym prohrál ve třech
setech, stejným poměrem
porazil Jo-Wilfrieda Tsongu
a kvalitním výkonem se přes
porážku 2:6, 6:7 prezentoval
také v duelu s Novakem Djokovičem. K postupu chybělo
jedno vítězství navíc. „Nebylo to špatné, ale chtěl jsem
ještě víc. Ke konci posledního zápasu jsem ale cítil, že
mi dochází šťáva,“ přiznal
Berdych po londýnském turnaji, kde zaokrouhlil počet
INZERCE

letošních vyhraných zápasů
na rovnou šedesátku.

Dobrý start horší konec
První set na turnaji se české jedničce vydařil. Andyho Murrayho brejknul v šesté hře a vedení
již nepustil. Domácí tenista
dokázal v dalším pokračování
duelu odpovědět stejnou mincí odpovědět a o vítězi musela
rozhodovat třetí sada. V ní si
svěřenec Ivana Lendla vytvořil
dostatečný tlak, ve třetí hře získal Berdychovo podání a nakonec celý zápas.
„O porážce rozhodly pouze
detaily. Byl to vyrovnaný souboj. Pochopitelně by bylo lepší
první zápas ve skupině vyhrát,

ale je fajn, že jednou porážkou
Turnaj mistrů nekončí a máte
šanci zaváhání napravit,“ řekl
po úvodním londýnském střetnutí Berdych.

Vydařená odveta s Tsongou
Také ve svém druhém vystoupení musela česká jednička
absolvovat tři sady. Tu úvodní
rozhodla jedenáctá hra, v níž Berdych získal soupeřův servis. Ve
druhém setu se Tsonga zlepšil.
Hrál agresivněji a zpřesnil returny a díky tomu dokázal srovnat
krok. V rozhodujícím dějství už
prostějovský tenista dominovat a
hned dvakrát získal servis svého
protivníka, kterému oplatil porážku z loňského semifinále.

„Také Tsonga měl v utkání svoje šance, ale ty jsem pokaždé
dokázal odvrátit. Když přišly
moje příležitosti pokaždé jsem
je využil. V tom byl mezi námi
jediný rozdíl,“ usmíval se po vítězství Berdych.

Škoda nevyužitých setbolů
Především první set v souboji
s Novakem Djokovičem patřila
světové jedničce. Srbský hráč
byl dostatečně agresivní a Berdych získal pouze dvě hry. Pak
se český tenista zlepšil a držel
s velkým soupeřem vyrovnané
skóre až do zkrácené hry. V tie-breaku po sérii skvělých míčů
dokonce vedl 6:3 a měl tři setboly. Rozhodující výměny přesto

lépe zvládnul Djokovič, který
prodloužení zápasu nepřipustil.
„V tie-breaku mi svitla naděje.
Třetí set by asi byl otevřený,
ale musím přiznat, že jsem
v závěru obtížně hledal síly.
Rychle docházely,“ uznal po
druhé porážce v turnaji znamenající vyřazení Berdych.

Výsledky
Tomáše Berdycha
na Turnaji mistrů
A. Murray (3-Brit.) - Berdych
(5-ČR) 3:6, 6:3, 6:4,
Berdych (5-ČR) - Tsonga
(7-Fr.) 7:5, 3:6, 6:1
Djokovič (1-Srb.) - Berdych
(5-ČR) 6:2, 7:6 (8:6)

Klape jim to. V britské metropoli byl Tomáš Berdych na Turnaji
mistrů i s přítelkyní Ester. A přestože na semifinále nedosáhl, i šéf
marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek se nechal
slyšet, že vynikající sezóna české jedničky je také zásluha krásné
modelky a spokojeného vztahu...
Foto: internet

SOBOTNÍ NOC PATŘILA HASIČŮM
V Čelechovicích na Hané byly vyhodnoceny nejlepší týmy Velké ceny Prostějovska v požárním útoku PÁTER CUP

Čelechovice na Hané/pk - V sobotu 10. listopadu proběhlo v Čelechovicích na Hané slavnostní
vyhlášení výsledků Velké ceny
Prostějovska v požárním útoku-Páter Cup 2012. Místní sokolovna se od šesté hodiny večerní zaplnila hasiči z celého regionu, ale
i mimo něj. Pořadatelé připravili
spoustu dobrého jídla a pití, bylo
postaráno i o zábavu. Akce se zúčastnila i znovuzvolená senátorka
a vždy šarmantní a usměvavá Božena Sekaninová, patronka Velké
ceny Prostějovska, která předala
ceny v kategorii žen i mužů.
Celá akce začala krásným úvodním
videem, které připomnělo celou
letošní sezonu. Vzápětí byli vyhlášeni režiséři videí pro slavnostní
vyhlášení - Jiří Abrahám z Lipové, Vojtěch Peterka ze Ptení a Jan
Čunderle z Bílovic obdrželi na
památku trička jako poděkování za

skvěle odvedenou práci. Pak už se se umístily Loučany z okresu přípravě této akce. Ať už to byli se tak dostává stále více do podvěmohla rozjet videa úspěšných týmů Olomouc a třetí Nová Dědina. místní hasiči, rada VCP, režiséři, domí lidím,“ uvedl při slavnostním
v kategorii žen, došlo k předání Na stupních vítězů tak bylo oprav- kameramani a fotografové. Tohle zakončení letošní sezóny Martin
cen. Vítězství již potřetí za sebou du veselo. Diváci mohli shlédnout i všechno by ale nebylo možné bez Ošťádal, člen rady VCP. „Sezóna
obhájily ženy z Otaslavic, druhé vystoupení tanečního páru ztaneční podpory našich sponzorů. Věříme 2012 je za námi a rada VCP se brzy
místo získaly po parádních vý- školy Dany Hubené. Po skončení v jejich přízeň i v příštím roce. sejde, aby zahájila přípravy té příští.
konech v závěru sezony ženy ze oficiální části se rozběhl volný pro- Parádní práci odvedl pro naši ligu Vše podstatné se dozvíte na oficiáli náš exkluzivní mediální partner, ních internetových stránkách www.
Soběsuk a třetí skončila Lipová. gram plný tance a oslav.
Po krátké přestávce došlo na vyhlá- „Chtěl bych touto cestou podě- kterým je PROSTĚJOVSKÝ Ve- vcprostejovska.cz nebo právě ve
šení nejlepších kameramanů, kteří kovat všem, kteří se podíleli na černík. Díky němu se požární sport Večerníku,“ dodal Ošťádal.
trpělivě točili videa na jednotlivých
sponzoři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku
závodech. Stali se jimi Stanislav
Patron Velké ceny Prostějovska
Režný z Bílovic a Radim Luňáček
VELKOU CENU PROSTĚJOVSKA
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
v požárním útoku v kategorii mužů
V POŽÁRNíM ÚTOKU
z Vícova. Ocenění se dočkali i nejING. RADIM FIALA
VÝZNAMNĚ PODPORUJE:
poslanec
Parlamentu
ČR
lepší fotografové Martin Ošťádal z
Patronka Velké ceny Prostějovska
Krumsína a Jiří Jorda z Brodku u
v požárním útoku v kategorii žen
Konice.
BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu ČR
Akce pokračovala vyhlášením výHLAVNÍ SPONZOŘI:
sledků v kategorii mužů. Prvních
GENERÁLNÍ SPONZOR:
INFOS ART, s.r.o.
MARTIN OŠŤÁDAL
RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ
deset týmů mělo opět připravené
video. V sále vládla parádní atmosféra, všichni přítomní se skvěle
bavili. Vítězství získali muži z
DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.
Domamyslic, na druhém místě
INZERCE

HRAJTE A VYHRAJTE
se Zlatnictvím KALÁB!
Prostějov/red - Jak už samotný titulek naznačuje a jak bylo prezentováno již v minulém vydání nejčtenějšího
regionálního periodika, budete mít možnost stát se během následujících dvou měsíců součástí soutěže se ZLATNICTVÍM KALÁB, které chce právě spolu se čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku oslavit jubilejní DVACÁTÉ výročí založení své firmy.
Listopad roku 1992 se nezapomenutelně zapsal do historie firmy ZLATNICTVÍ KALÁB, když na Poděbradově náměstí v Prostějově, Josef Kaláb poprvé otevřel svoji prodejnu s nabídkou zlatých šperků.
A prodejnu na této adrese najdete i v současnosti. Již zmíněných DVACET let zde kromě prodeje šperků
nabízí toho času pan Kaláb také veškeré zlatnické práce, opravy, ale i výrobu šperků na zakázku a to i
podle vlastních návrhů. ,,Spolupracujeme s dodavateli drahých kamenů, v dnešní době stále oblíbenějších
a to především briliantů, ke kterým je automaticky dodáván certifikát,“ říká s úsměvem majitel Josef Kaláb.
A co dále můžete očekávat od návštěvy tohoto zlatnictví? Kromě přijatelných cen na veškerý sortiment a služeb
poskytovaných při koupi jakéhokoli šperku i minimální dobu zhotovení.
Jako poděkování všem stálým, ale také potencionálním zákazníkům za přízeň, stálost a důvěru ZLATNICTVÍ
KALÁB nabízí 10% slevu na veškerý sortiment nabízený v této prodejně.

Jak získat slevový kupón a zařadit se do slosování o hodnotné ceny?
To vše se již dozvíte v příštím čísle vydání Prostějovského Večerníku

...ještě

+

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

AUTO - MOTO

Vydavatelství Haná Press při- NON STOP ODTAHOVÁ
jme redaktora pro regionální SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
zpavodajství. Životopisy po- + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
sílejte na e-mail: kozak@pv.cz
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
Příležitost pro podnikavé 604 118 269
www.pracezdomu.info
Ojeté osobní a užitkové
Centrum regenerace v Pro- vozy na zakázku, možnost
stějově. Ihned zapracujeme výhodného financování a
do různých pozic. Možnost pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz
i VČ. Tel.: 602 810 644
Přijmu muže a ženy s vlast. os. Ford Mondeo combi 1.8 TDCi,
autem k rozvozu zboží. Tel.: r.v. 2008, po prvním majiteli,
608 336 821, 8 až 9 hod.
cena 180 000 Kč – možnost odpočtu DPH. Bližší info na tel.:
Přivýdělek 4 000 Kč za týden. 777 291 296
Tel.: 608 716 556
Škoda Octavia II. Elegance 1.9
ADMINISTR. PRÁCE Z DOMU! TDi , r.v. 2008, po prvním maNutná znalost práce na PC, inter- jiteli, cena 199 000 Kč. Bližší
net, až 10 000 Kč. Podrobnosti na info na tel.: 777 291 296
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.

Dne 8. listopadu 2012
uplynuly 4. smutné roky
od úmrtí
pana Jaroslava SKYVY
z Vrahovic.
Za tichou
vzpomínku děkují
a s láskou vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.

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

OZNÁMENÍ
Ozve se zdravotní sestra, která
v r. 1966, 67 pracovala v nemocnici a bydlela v okolí ulic
St. Mandharda nebo Bulharská. Tel.: 721 450 317
Kosmetika Madona v Atriu
prošla novou rekonstrukcí.
Tel.: 604 881 600 Srdečne Vás
zve Zemánková

DARUJI

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Autosklo Hleďa a
jeho zaměstnancům za kvalitní
a profesionální přístup při výměně skla na osobním autě.

Chtěla bych poděkovat prostěProstějovská stavební firma jovské městské policii za rychhledá mistra (parťáka), na prá- lou záchranu při přepadení a
ci na plný úvazek v Rakousku. dopadení pachatele.
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.

VZPOMÍNÁME

SEZNÁMENÍ

Daruji americkou krátkosrstou
Přijmu kosmetičku a nehtovou kočičku. Tel.: 774 830 156
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

Nezemřela.
Spí, má-li sen, je krásný,
zdá se jí o těch,
které milovala
a kteří milovali ji.
Dne 10. listopadu 2012
jsme vzpomněli
nedožité 80. narozeniny
paní Jarmily
KLUDÁKOVÉ
bývalé ředitelky
mateřské školy
v Nezamyslicích.
Děkujeme všem,
kteří ji měli rádi
a vzpomínají na ni.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

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

Dne 9. listopadu 2012
uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

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. Tel.: 728 958 301
Brigáda z domova. Práce
na smlouvu. Ne vstupní poplatky. Peníze několikrát do
měsíce. Více info na mailu
mamina0007@seznam.cz
Autoservis-pneuservis v Bedihošti přijme automechanika. Tel.: 605 248 001
Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Praxe
v oboru podmínkou. Nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136
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„ESKÁČKO“ remízou v Břeclavi UHÁJILO DRUHÉ MÍSTO
Břeclav, Prostějov/jim – Ani
gól neviděli diváci při třetiligovém souboji čtvrtého se
druhým. Hostující 1.SK Prostějov udržel venkovní neporazitelnost i na jihu Moravy
a na hřišti Břeclavi to mohl
být právě on, kdo domácím
připraví první porážku na
jejich trávníku. Nestalo se a
zatímco Břeclavští tak přidali
ke čtyřem domácím výhrám
třetí remízu, hráči 1.SK potřetí v sezoně udrželi nulu. Sami
však podruhé v řadě neskórovali a na Třinec tak ztrácí šest
vstřelených branek a celkem
pět bodů.
Prostějovský trenér František
Jura líčil před utkáním soupeře
jako herně nejlepšího v soutěži
a sérii krátkých přihrávek a kolmých balonů ze strany Břeclavi
uzpůsobil i rozestavení. Namísto klasického 4-4-2 tentokrát
upřednostnil styl 4-2-3-1 se zahuštěním středu hřiště. I vinou
nekvalitního terénu se však nakonec tak pohledný fotbal nehrál
a v gólovkách měli navrch hosté.
„Hřiště bylo ve velmi špatném
stavu – rozbité a měkké. Během
zápasu jsme ho ještě víc zničili,
takže to bylo těžké na kombinaci. Nicméně i přesto jsme se my
i Břeclav snažili hrát co nejvíce
po zemi. Soupeř byl velice dobrý, ale ničím nás nepřekvapil.
Věděli jsme o jeho silných stránkách a připravili jsme se na ně,“
udělalo Jurovi radost splnění
předzápasových pokynů.

„Malinko převažuje zklamání, ale nakonec bod beru,“
přemítal kouč 1.SK František Jura

Úvodní dvacetiminutovka ještě
patřila domácím, jimž se dařilo pro sebe získat střed hřiště a
kontrolovat odražené míče. Pak
se již začali dostávat do nebezpečných možností hosté, ale
tváří v tvář domácímu gólmanovi neuspěli. „S Třincem jsme
si vytvořili čtyři stoprocentní
šance, tady tři. Bohužel se nám
je nedaří proměňovat, jinak bychom asi vyhráli. Podstatné ale
je, že se do nich nepřestáváme
dostávat,“ zmínil při vzpomínce
na Machálkovy a Pospíšilovy
příležitosti.
Napoprvé Machálkovi utekl
míč při zpracování a vybíhající
gólman si poradil, napodruhé se
stejný hráč dostal příliš blízko a
z těžkého úhlu již neuspěl, napotřetí chyběly Pospíšilovi jen centimetry. Na dlouhou nohu píchnul do míče a prostřelil gólmana,
radost mu ale zkazil dobíhající
obránce, který na brankové čáře
zastavený míč odkopl.
František Jura tak při zápase
věřil ve víc než jen jeden bod.
„Jsem na rozpacích. Domácí
měli šance, ale my jsme měli
vyloženější. Z tohoto pohledu
si myslím, že jsme mohli o gól
vyhrát a malinko ale převažuje
zklamání. Kvalitu však domácí
měli a nakonec bod beru,“ ohodnotil zisk jubilejního třicátého
bodu.

Výsledkový servis MSFL:
14. kolo: FK Fotbal Třinec - MFK Frýdek-Místek 3:0 (2:0). Branky: 31.
Gavlák, 43. Talián vlastní, 83. Hupka. Diváci: 1 097 * FK Slavia Orlová-Lutyně - SK Spartak Hulín 4:1 (1:0). Branky: 3. Václavek, 50. Hanus,
55. Přecechtěl, 88. Perič - 73. Dvořáček. Diváci: 226 * MSK Břeclav - 1. SK
Prostějov 0:0. Diváci: 401* SK HS Kroměříž - 1. FC Slovácko „B“ 4:2
(1:1). Branky: 44. Handl, 46. Steiner, 49. Havlík, 52. Havlík - 9. Haša (pen.),
66. Christis. Diváci: 211 * SK Sigma Olomouc „B“ - FC Hlučín 2:1 (1:1).
Branky: 29. Falta, 82. Heinz z penalty - 31. Barcal. Diváci: 64 * SK Uničov
- FK Sulko Zábřeh n.M. 1:1(1:1). Branky: 37. Richter - 19. Furik. Diváci:
* FC Slovan Rosice - FC Baník Ostrava „B“ 0:1 (0:1). Branka: 63. Zeher.
Diváci: 190 * FC Fastav Zlín „B“ - FC Žďas Žďár nad Sázavou 1:1 (0:0).
Branky: 60. Š. Červenka - 52. Pohanka. Diváci: 68.

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
16. kolo, neděle 18. listopadu, 13:30 hodin: Orlová - FASTAV Zlín
„B“ (sobota 17.11., 13:30), Hulín - Sigma Olomouc „B“ (sobota 17.11.,
13:30), Žďár n S. - Uničov (sobota 17.11., 13:30), Hlučín - Rosice (sobota 17.11., 13:30), Zábřeh n.M. - Třinec, Baník Ostrava „B“ - Břeclav
(10:15), Frýdek-Místek - Kroměříž (sobota 17.11., 10:15), 1.SK Prostějov - Slovácko „B“ (sobota 17.11., 13:30)

0:0

MSK Břeclav
1.SK Prostějov
Rozhodčí: Duda – Krasula, Drozdy
ŽK: Simandl – Kazár. Diváků: 250.

Sestava 1. SK Prostějov
Bureš – Krejčíř, Hunal (70. Svozil), Zbožínek (80. Hloch), Kazár – Pavlík, Mazouch – Hirsch, Zelenka, Machálek – Pospíšil
(90. Zatloukal). Trenér: František Jura.

K udržení druhého místa dopomohl Prostějovu i výsledek
duelu mezi Třincem a Frýdkem-Místkem, kdy domácí
lídr zdolal třetí tým tabulky
3:0. Hanákům by ale více
seděla remíza nebo opačný
výsledek. „To ano, ale my se
díváme hlavně na sebe. Čekali jsme, že Třinec zvítězí, teď
ovšem jede do Zábřehu, kde
to bude mít těžké. Může se
stát, že klopýtnou i s relativně
slabším soupeřem,“ věří v to,
že se jeho mužstvu podaří pětibodovou ztrátu na absolutní
čelo umazat.
S podzimní částí se úspěšný
nováček MSFL rozloučí v
sobotu odpoledne domácím
utkáním proti osmému Slovácku „B“. Otázkou zůstává
složení obrany, protože kvůli
zranění museli vystřídat oba

stopeři Hunal se Zbožínkem. „Tomáš má problémy s
achillovkou a teď se svalem,
Ivošovi jeden hráč při zákroku přisedl kotník,“ osvětlil
důvody vynucených zásahů
do sestavy Jura. K dispozici
naopak bude mít opět Petra
Papouška, jenž si odpykal
trest za žluté karty.
Duel začíná o půl druhé a
1.SK by rádo soutěžní půlrok
zakončilo vítězně. „Doma
mají výsledky daleko lepší,
teď prohráli 2:4 v Kroměříži.
A vzhledem k tomu, že současně hraje i áčko, půjde o
klasické béčko. Sice mladí běhaví kluci, šikovní na balonu,
ale chyby dokáží udělat. Už
jsme s nimi hráli a víme, jak
se na ně připravit a co na ně
hrát,“ těší se na letošní derniéru František Jura.

průběžná TABULKA MSFL po 15 kolech

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
Slavia Orlová-Lutyně
SK Sulko Zábřeh n.M.
1. FC Slovácko „B“
Baník Ostrava „B“
SK Uničov
Sigma Olomouc „B“
Hanácká Slavia Kroměříž
Slovan Rosice
Fastav Zlín „B“
Spartak Hulín
FC Žďár n.S.

Z V
15 11
15 9
15 9
15 8
15 7
15 7
15 7
15 7
15 6
15 5
15 5
15 4
15 3
15 2
15 2
15 1

R
2
3
2
4
5
5
3
2
3
3
3
2
4
6
4
3

P
2
3
4
3
3
3
5
6
6
7
7
9
8
7
9
11

S
47:15
41:28
24:14
34:18
21:14
30:25
28:24
29:30
18:17
29:30
19:23
18:31
18:29
15:26
15:32
12:42

B
35
30
29
28
26
26
24
23
21
18
18
14
13
12
10
6

Regionální fotbal hledejte také na www.vecernikpv.cz

Začínají soutěže v sálové kopané
Jako první jdou do boje ti nejmenší

Okresní fotbalový svaz vypisuje soutěž přípravek pro rok
2012/2013, které se budou konat od listopadu do února ve
sportovních halách v Kostelci
a Nezamyslicích na Hané.
V
soutěžním
ročníku
2012/2013 se soutěže fotbalových přípravek okresu Prostějov zúčastní 8 mužstev, která
se střetnou dvojkolově, každý
s každým. Mužstva absolvují
v rámci okresní soutěže přípravek celkem 4 turnaje – 14 zápasů. Vyjímky z pravidel futsalu
FAČR (jejich kompletní znění
najdete na www.fotbal.cz): počet hráčů 5 + 1, hra bez akumulovaných faulů, hráči na lavičce
nemusí mít předresy…
Výhra se v tabulce oceňuje 3
body, remíza 1 bodem, prohra
není bodově ohodnocena.

Pro konečné umístění v soutěži jsou rozhodující následující kriteria:
1. počet získaných bodů,
2. vzájemné zápasy,
3. celkové skóre – rozdíl branek, větší počet vstřelených
branek, menší počet obdržených gólů..,
4. minitabulka vzájemných
zápasů (při rovnosti bodů 3 a
více týmů),
5. los.
Čekací doba je zrušena
Důležité: !!!!!!!!!!!!!!!
Organizátoři turnaje
prosí o dodržování
časového rozpisu,
mužstva musí být
v čase úředního začátku
připravena ke hře.

ROZPIS ZÁPASŮ NA
JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH:
1. turnaj
8.00 - 16.00 hodin
8.00
8.35
9.10
9.45
10.20
10.50
11.25
12.00
12.25
12.50
13.25
13.50
14.25
15.00

neděle 18.11.2012
Kostelec na Hané
ČECHOVICE – KOSTELEC n.H.
1.SK PROSTĚJOV „A“ – 1.SK PROSTĚJOV „B“
KONICE – ČECHOVICE
1.SK PROSTĚJOV „B“ – KOSTELEC n.H.
KONICE – URČICE
ČECHOVICE – 1.SK PROSTĚJOV „A“
HANÁ Prostějov – 1.SK PROSTĚJOV „B“
URČICE – KOSTELEC n.H.
KONICE – NĚMČICE n.H.
1.SK PROSTĚJOV „A“ – HANÁ Prostějov
NĚMČICE n.H. – URČICE
KOSTELEC n.H. – KONICE
URČICE – 1.SK PROSTĚJOV „A“
HANÁ Prostějov – NĚMČICE n.H.

Tomáš Urbánek: „První desetiminutovku prospíme a pak se to těžko obrací“
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 16. listopadu
v 10.00 hodin

Při zadání řádkové inzerce
máte možnost INZEROVAT

na našem WEBU
jen ZA SYMBOLICKOU
CENU 10 KČ

Konice – V první půli se Tomáš
Urbánek kromě jednoho zákroku proti střele z dálky a několika
odkopů prakticky nezapojil do
hry, v tom druhém měl o poznání více práce. Kralický brankář
velice rychle po návratu z kabin
inkasoval, když nedosáhl na Řehákovu hlavičku a od tohoto gólového okamžiku se musel mít
permanentně na pozoru. Domácí hráči ho ještě mnohokrát
prověřili, jednou mu pomohla
i branková konstrukce, ovšem
žádnou další střelu již do sítě nepropustil. Podzim tak zakončil
šestým duelem s jednou inkasovanou brankou.
Jiří Možný
Zima, vítr, zpočátku
téměř žádná práce.
Jaký to byl pro vás zápas?
„Skutečná zima byla při zápase se Šternberkem. Dneska

to nebylo až takové. V prvním
poločase to bylo vyrovnané
bez šancí na obou stranách.
Druhý poločas se nám často
stává, že první desetiminutovku prospíme a dostaneme
branku. Pak se to těžko obrací.
Šance ovšem byly, neproměnili jsme penaltu. Kdybychom
ji proměnili, tak bychom
možná mohli říct zasloužená
remíza.“
Vnímali jste duel s Konicí jako derby?
„Možná někteří jedinci. Spíše jsme to brali jako poslední
zápas na podzim a chtěli jsme,
aby nám dobře dopadl. To se
nepovedlo.“
Se stejným soupeřem
jste prohráli již v létě
doma. Lišila se tato utkání?
„Tehdy to bylo diametrálně
odlišné. Prohráli jsme 0:2 a
mančaft se teprve tvořil. Za-

čátek sezony byl z naší strany
hrůzostrašný a myslím si, že
dvacet bodů je pro nás úspěch.
Všichni nás po pár kolech již
odepisovali. Máme výkonnostní výkyvy, mančaft je ale
mladý.“
Poslední dobou máte
štěstí na zvláštní zápasy. Před dvěma týdny jste
dal branku, před týdnem
jste pro změnu šestkrát inkasoval...
„Ano. Proti Šternberku bylo
hřiště podmáčené, terén nebyl
regulérní. Gólman byl hodně
venku a přeskočilo ho to. Povedlo se mi to již jednou, ale
je to o štěstí. Proti Losinám
jsme v jednašedesáté minutě
vedli 2:1, ale možná jsme se
vedením nechali ukolébat.
Domácí nás nepřejeli, hrál se pak přišla desetimninutovka,
vyrovnaný zápas. Mohli jsme kdy jsme jich dostali dalších
přidat další gól, nedali jsme. A pět.“

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Regionální derby v krajském přeboru dopadlo bez překvapení, body zůstaly "Pod Kučerákem"...

KONICE ZDOLALA KRALICE I NAPODRUHÉ, STAČIL JÍ JEDEN GÓL
Nejprve velká nuda, ke konci utkání strhující podívaná. Duel Konice s Kralicemi dlouho působil dojmem,
že oběma celkům stačí bezbranková remíza, nástup
do druhé půle ale mnohé změnil. Domácím vyšel
hned první útok a dostali se do vedení, které si i díky vystihnuté penaltě v podání Petera Kmecika pohlídali až do závěrečného hvizdu. Sami mohli hned
několikrát přidat druhý hřebíček, ale Dostál, Schön
ani Novotný své brejky neproměnili. I přesto platí, že
z posledních šesti utkání hned pětkrát brala Konice
všechny tři body. Naopak hosté popáté v sezoně nevstřelili branku a z venku přivezli jen pět bodů.

Prostějov/jim

Ú

vodní poločas sobotního střetnutí doprovázelo
svými paprsky i podzimní
sluníčko, kdo však dal přednost teploučku doma u kamen,
rozhodně neprohloupil. Zejména prvních třicet minut to
byla jedná velká nuda, kterou
narušilo jen několik potenciálně nebezpečných momentů.
Na straně Kralic pohotový lob
Valtra, jenž si všiml vysoko
stojícího Kmecika, avšak přehodil i břevno, na straně Konice pak ragbyový kop Novotného a dva pokusy Bednáře ze
střední vzdálenosti. V prvním
případě ho zablokoval obránce, ve druhém míč vyboxoval
gólman.
ráči se sice snažili hrát
spíše po zemi a dávat si
přihrávky do nohy i do běhu,
pozorný soupeř a trocha nepřesnosti jim však vždy zabránily v tom, aby jejich snaha byla nebezpečnější. Navíc
množství standardek v okolí
šestnáctky se dalo spočítat na
prstech jedné ruky, což eliminovalo možnost dosažení i třeba čistě náhodné branky. Vzrušení nabídly v pojetí Konice
až přímý kop z pravé straně a
řekvapivě volnepřesný volej překvapivě
ho, roh z levé
ného Cetkovského,
tejného hráče,
strany a smůla stejného
u na zadní tyč
který při náběhu
d ještě šiminul míč a snad
höna po
kovný průnik Schöna
rý však
pravé lajně, který
utnula nepřesná přihrávm.
ka napříč vápnem.
raličtí spoléhali
éhali zerejky a jejména na brejky
yj v
den z nich jim mohl vyjít
utě. Únik po
jednatřicáté minutě.
levé straně a přenesení hry
o míč k Valdoprava přivedlo
cetiletý pravý
trovi. Devětadvacetiletý
záložník hostí see v šestnáctce
zbavil obránce a vystřelil do
ího růžku, v
protějšího horního
dráze míče se ale pohyboval
Bednář, od jehožž hlavy putou a na rohový
val míč nad bránu
ak při centru
kop. Podruhé pak
z pravé strany odhlavičkoval
Cetkovský pouzee na roh pokuásledná křižná
tového území, následná
střela po zemi ale byla příliš
utila Kmecika
slabá, aby donutila
t.
pohotověji jednat.
a nezáživnou
ou první půli
mácí co nejchtěli domácí
rychleji zapomenout,
nout, hned od
rozehry se nastěhovali
těhovali před
Urbánkovu bránu
ánu a vyšla
kce. Do míče
jim už první akce.
letícího z levé strany se ry-

H

K

N

bičkou vrhl Radek Řehák a
právě stoper s číslem pět poslal Konici do vedení. Velice
rychle ho dopravením míče
do sítě mohl napodobit Adam
Novotný, jenž to zkusil z dálky, ale proti jeho bombě byla
levá tyč. Hosté museli začít
hrát na větší riziko, stále víc
se ve snaze o vyrovnání vysouvat a domácím se skýtala
jedna brejková možnost za
druhou. Při jejich využívání
ale byli doslova jaloví. Když
šli Koničtí do přečíslení ve
třech, zradilo Novotného těsně před vápnem zpracování,
po střele z dálky se Novotnému při snaze o dorážku
nepodařila klička gólmanovi,
při Schönově průletu pravou
stranou byli jeho spoluhráči
nedůrazní a nezakončili, po
Cetkovského centru od pravé
autové čáry chyběly Schönovi
ke střele centimetry.
vé šance na vyrovnání se
tak dočkali i Kraličtí. Po
centru z levé strany ještě v
záklonu hlavičkovali nad, v

S

Domácí odolali penaltě, již dvě a půl utkání neinkasovali!
případech to muži s rukavicemi vystihli a míč vytěsnili.
bylé minuty už poté byly
čistě ve znamení nepřesných rozehrávek Kralic a
nedotažených brejků Konice. Tak například Bednář po
uvolnění vypálil z osmnácti
metrů vedle pravé tyče, Dostál při možnosti postupovat
zleva netrefil bránu, podobně o chvíli později Novotný
mířil jen do boční sítě a v samotném závěru získal Schön
rohový kop, když jeho dobře
zamýšlenou ránu na zadní tyč
vykopl gólman do bezpečí.
iniš podzimní části tak
mnohem více vychází Konici. Posledních šest utkání
pro ni znamenalo výhry proti
Troubkám, Dolanům, Velkým
Losinám, Ústí i Kralicím a
pouze porážku doma se Šternberkem. To Kralicím se ke
konci první poloviny soutěže
vedlo spíše opačně. Závěrečná pětice duelů přinesla porážku s Kozlovicemi, Velkými
Losinami i Konicí, remízu v
Dolanech a výhru nad Šternberkem. Zatímco pro hosty
tímto duelem celá podzimní
část skončila a další střetnutí
o body do tabulky krajského
přeboru mají na programu až
v polovině března proti Oskavě, Konici ještě jedno utkání
čeká. V dohrávce kvůli sněhu
odvoženého duelu se v sobotu
od jedné odpoledne postaví
prvním Určicím.

V sobotní doh
rávce
prověří Konic
i
v dalším derb
y
lídr z Určic!

Z

F

Vítězný tip. Domácí gólman Peter Kmecik správně odhadl záměr soupeře, penaltu vyrazil a tři body
zůstaly v Konici, o kterých rozhodl rybičkou další zkušený plejer Řehák.
Foto: Jiří Možný

Rozsáhlou fotogalerii
najdete na

www.vecernikpv.cz

SOKOL KONICE
Nejblíže ke vstřelení
branky byli hosté necelou
čtvrthodinku
před koncem. To kopal kralický Jan Petrásek pokutový kop,
ale Peter Kmecik ho
skokem k levé tyči vychytal. Již počtvrté za
patnáct podzimních
střetnutí tak konický
gólman nedostal ani
jeden gól a výrazně přispěl ke čtvrté
domácí výhře svého
týmu. Hostující hráči
ho za celých devadesát
minut příliš nezaměstnali, ale ke spolehlivé
rozehře a přesnému
čtení
soupeřových
úmyslů přidal i jeden
veledůležitý zákrok.
Pro sezonu 2012/13
tak platí, že konická
jednička nedostala od
kralických fotbalistů
ani branku.

KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE – 16. KOLO

Sokol Konice:

 11.
111 Valtrův
V l ů llob
b ze střední
ř d í vzdálenosti
dáál
skončill kkousek
k nad
d bbřevnem
ř

vracejícího se Kmecika.

střídání: 72. Růžička za Rusa,, 87. Ma
Malí
Malínek
líne
lí
n k za Dostála
ne

 31. Po přenesení na pravou stranu se Valtr zasekávačkou zbavil

trenér:
ROMAN JEDLIČKA
Kmecik

Směták
S
Sm
mě
m
ě k

Bednář

Řehák
Rus

branka:
br
ran
rank
střely
st
třely na bránu:
sstřely
st
třely mimo b
bránu:
rohové kopy:
kopy

rozhodčí: Částečka
Čá
– Štětka, Boháč
žl
žluté
uté karty:
kar 58. Cetkovský,
885. Bednář – 68. Neoral,
74. Lehký, 84.
84 Vitásek

Kořenovský

ý
Cetkovský

Dostál

Klobáska

47. Řehák
7:3
6:5
3:1

Lehký
Novotný

diváků: 100

Valtr

Schön

obránce, jeho střelu mířící ke vzdálenější šibenici zastavila Bednářova hlava a byl z toho jen roh.
 42. Rohový kop z levé strany doputoval až k Cetkovskému, ten
však na zadní tyči při pokusu o střelu promáchnul.
 47. VÍTĚZNÁ RYBIČKA. Radek Řehák se položil na malém vápně do míče z levé strany a uklidil ho dostatečně blízko k levé tyči – 1:0.
 53. Zvýšení náskoku měl na kopačce Adam Novotný, jehož ránu
zpoza vápna zastavila až levá tyč.
 75. Centr Cetkovského od pravé lajny jen o fous na penaltě minul
nedostatečně strážený Martin Schön.
 78. Hosté odmítli vyrovnání. Po faulu uvnitř šestnáctky kopal penaltu Jan Petrásek, ale Peter Kmecik správně skočil po své levé ruce
a dorážka mířila vedle.
 86. + 88. Martin Dostál i Adam Novotný zakončili své průniky po
levé straně v obou případech střelou vedle bližší tyče.
 89. Rozhodnutí měl na kopačce Martin Schön, Urbánek ale vytasil úspěšný zákrok a střelu směřující k zadní tyči vyrazil na roh.
zaznamenal Jiří Možný

Kocourek

Vyb
Vybíhal
V
Vy
yb
bíha
bíh
íh
ha
h
al

Vitásek
Dočkal

Martinka

ROMAN JEDLIČKA– Sokol Konice:
osmasedmdesáté minutě se
jim ale naskytla
luxusní příležitost.
Po stažení ve vápně
foukl rozhodčí do píšťalky a byla tu penalta.
Míč si vzal Jan Petrásek
a dopadl naprosto stejně
jako Mikel Arteta při souboji
Arsenalu s Fulhamem. Oba
fotbalisté to zkusili po zemi k
levé gólmanově tyči, v obou

Cibulka
Neoral
Petrásek

Urbánek

FC Kralice na Hané:

střídání: : 60. Petržela za Valtra
trenér: IVO GOTTWALD

IVO GOTTWALD – zastupující trenér FC Kralice na Hané:

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

SPORTOVNÍ POVRCHY

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

„Náš klasický výsledek z poslední doby. Góly dostáváme těžko a nedáváme skoro žádný. Minimálně v prvním poločase
to byl
by mdlý výkon. Bylo to pomalé, bez zájmu. Ještěže jsme
dali hned ve druhé minutě druhé půle gól, pak se to trochu
otevřelo.
Naskytly se i další šance, ale nedáme gól, ani kdyotev
bychom
se zbláznili. Penaltový zákrok se mi nepozdával, to
bych
stejné
stejn bylo i na druhé straně a Kmeca ji ale vychytal. Zda by
tento výkon stačil i na Určice? Uvidíme za týden. Kdo dá víc
gólů,
gólů vyhraje. Hrajeme o druhé místo, ale myslím si, že body
z duelu
du proti nim nutně nepotřebujeme. Ztrácejí s nimi všichni. Neměli
jsme ztratit v Opatovicích a Želatovicích. To je pět
N
bodů,
bodů které nám chybí.“

„Dom byli o půl gólu lepší. Chtěli jsme domácí překvapit
„Domácí
defenzivou, chodit do brejků a znervóznit je tím, že do půlky
nedají gól a nedostanou se do hry, což se nám dlouho dařilo.
Pak jsme po třech slepených chybách dostali gól, otevřeli jsme
hru a bylo to nahoru dolů. Mohli jsme druhou branku dostat, ale
i vyrovnat. Umožnila nám to penalta, ale bohužel jsme ji nedali.
V závěru nás mohla Konice z brejků potrestat, ale bylo to dáno
tím, že všichni naši středoví hráči se začali vysouvat. Hráli jsme
vyloženě na to, že buď po brejku, nebo po standardce je překvapíme. Brali bychom i bod za výsledek 0:0, abychom jich měli
celkem jednadvacet. Řekl bych však, že i dvacet bodů je pro
nás velký úspěch. Během celého podzimu teprve stabilizujeme
kádr, což se nám podařilo až ve druhé půlce půlsezóny. Přineslo
to ovoce a v zimě na tom chceme dál pracovat, abychom byli
kompaktní pro jaro.“

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. listopadu 2012

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
16. kolo: Ústí - Litovel 2:2 (2:2) Žoch, vlastní
- Kučera, Šilberský. Určice - Zlaté Hory 4:0
(2:0) Vodák 2, Javořík, Vaněk. Velké Losiny
- 1. HFK „B“ 0:2 (0:0) Blažkovský, Hornich.
Šternberk - Opatovice 1:2 (1:2) Vinkler Janásek, Klvaňa. Dolany - Hněvotín 0:0.
Troubky - Kozlovice 2:0 (0:0) Nemrava,
Petráš. Želatovice - Oskava 1:4 (1:3) Chuda
- Knop, Mičuda, Svačina, Kasal. Konice „A“
- Kralice 1:0 (0:0) Řehák.
1.Určice
15 12 3 0 46:15 39
2.Oskava
16 10 0 6 39:28 30
3.Konice „A“‘ 15 9 2 4 25:17 29
4.Kozlovice
16 9 2 5 30:23 29
5.1. HFK „B“‘
16 8 3 5 35:20 27
6.Šternberk
16 7 3 6 35:29 24
7.Zlaté Hory
15 6 3 6 20:23 21
8.Kralice
16 6 2 8 23:34 20
9.Velké Losiny 16 5 4 7 37:37 19
10.Želatovice 16 5 4 7 29:38 19
11.Litovel
16 4 6 6 22:24 18
12.Ústí
16 4 6 6 22:29 18
13.Hněvotín
15 4 4 7 18:23 16
14.Troubky
15 4 4 7 20:30 16
15.Opatovice 15 3 3 9 17:30 12
16.Dolany
16 2 5 9 12:30 11
I.A sk. „A“ muži:
14. kolo: Medlov - Štíty 1:0 (0:0) Siegl.
Loštice - Konice „B“ 4:1 (2:0) Morávek R.,
Plhák, Vinkler, Pluháček - Schön. Leština
- Bludov 3:2 (3:0) Smékal, Volek, Puchr
- Nimrichtr, Breckl. Troubelice - Šumvald
2:3 (2:0) Šimeček 2 - Šenk Z., Jenáček,
Janoušek. Štěpánov - Jindřichov 1:2 (0:1)
Rak - Tezner 2. Písečná - Mor. Beroun 3:4
(1:3) Novák, Sogel Pa., Procházka - Olejár,
Lacman, Baláž, Komenda. Mohelnice „B“ Jeseník 1:2 (1:1) Zabořil - Nepožitek, Bříza.
1.Medlov
14 12 2 0 44:11 38
2.Mor. Beroun 14 8 4 2 42:27 28
3.Jeseník
14 8 2 4 36:25 26
4.Leština
14 8 2 4 27:21 26
5.Štíty
14 7 3 4 34:21 24
6.Mohelnice ‚“B“‘ 14 6 4 4 29:25 22
7.Bludov
13 6 1 6 27:27 19
8.Štěpánov
14 5 2 7 28:29 17
9.Troubelice
14 5 1 8 28:28 16
10.Šumvald
14 4 3 7 20:37 15
11.Loštice
13 3 4 6 21:26 13
12.Konice „B“‘ 14 3 2 9 19:33 11
13.Jindřichov 13 3 2 8 21:38 11
14.Písečná
13 1 2 10 15:43 5
I.A sk. „B“ muži:
14. kolo: Lipník - Bohuňovice 1:1 (1:0)
Simon - Veselský. Čechovice - Haná
Prostějov 2:2 (1:0) Jahl, Hodulák - Světlík
2. Dub nad Mor. - Nové Sady 2:3 (2:2)
Došlík, Smolka - Melichárek 2, Škoda.
Kojetín - Slatinice 2:1 (1:1) Řezáč, Peřina
- Prucek. Hlubočky - Plumlov 0:3 (0:1)
Hrstka 2, Bulíř. Bělkovice - Bělotín 5:0 (4:0)
Forejt 3, Sklenář, Zeman. Náměšť na Hané
- Klenovice 4:1 (1:0) Šoupal V. 2, Vymětal,
Kvapil - Cetkovský.
1.Kojetín
14 12 1 1 43:14 37
2.Nové Sady
14 11 2 1 49:12 35
3.Čechovice 13 8 2 3 31:14 26
4.Hlubočky
14 7 2 5 26:26 23
5.Lipník
13 6 3 4 29:16 21
6.Dub nad Mor. 13 5 3 5 26:26 18
7.Slatinice
14 5 3 6 18:29 18
8.Bělkovice
14 5 2 7 24:22 17
9.Klenovice
14 5 2 7 26:27 17
10.Bohuňovice 14 4 4 6 23:30 16
11.Náměšť n. H. 14 4 0 10 20:41 12
12.H. Prostějov 14 2 5 7 14:29 11
13.Bělotín
13 2 4 7 14:40 10
14.Plumlov
14 1 5 8 14:31 8
I.B sk. „A“ muži:
14. kolo: Býškovice - Tovačov 4:2
(1:0) Mikulík 2, Dostál, Kočnar - Vrána 2.
Radslavice - Pivín 3:1 (1:1) Šimeček,
Samohýl, vlastní - Šišma. Beňov - Kostelec
5:0 (1:0) Machač 2, Hrabovský, Nesňal,
Schlehr. Vrchoslavice - Hranice „B“ 4:0
(2:0) Lacina 2, Zdražil, Polášek. Všechovice
- Nezamyslice 1:0 (0:0) Přikryl. Hor.
Moštěnice - Lipová 1:4 (0:2) Fabián Liška, Koudelka, Spáčil, Bross. Jesenec Mostkovice 0:1 (0:0) Šlambor.
1. Beňov
14 11 1 2 49:16 34
2.Vrchoslavice 13 9 1 3 36:18 28
3.Lipová
13 8 2 3 36:25 26
4.Hranice „B“‘ 14 8 2 4 33:25 26
5.Všechovice 13 7 1 5 26:21 22
6.Tovačov
13 6 2 5 27:24 20
7.Kostelec
14 6 2 6 31:34 20
8.Hor. Moštěnice 14 6 2 6 25:29 20
9.Nezamyslice 14 6 1 7 21:27 19
10.Jesenec
14 4 4 6 20:25 16
11.Radslavice 14 4 2 8 22:30 14
12.Mostkovice 14 4 2 8 20:30 14
13.Pivín
14 2 3 9 16:37 9
14.Býškovice 14 2 1 11 19:40 7

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

OFS Prostějov: Ani my už hrát na podzim
STK OFS Prostějov
na svém pravidelném
zasedání dne 7. listopadu 2012 rozhodla o
změnách v termínové
listině, a dohrávkách
nesehraných utkání
obdobně jako před ní

NEBUDEME!

komise krajská.
Zápasy 17.kola se
odehrají 31.3. 2013
v úřední začátek utkání a dle hlášenky

Určice pokračují v kanonádě, také Zlaté Hory si odvezly čtyři kousky I.B třída: Vrchoslavice, Lipová a Mostkovice zvítězily
4:0

TJ Sokol Určice
TJ Zlaté Hory

(2:0)

Branky: 9. Javořík, 45. Vaněk, 72. a 90. Vodák
Rozhodčí: Knoll – Slabý, Kašpar

Sestava Určic:
Nejezchleb (85. Števula) – Pospíšil (46. Peka), Skopalík, Petržela
– Javořík, Matoušek, Vaněk, Hochman – Vodák, Holly (75. Halouzka), Los. Trenér: Evžen Kučera.

Určice/jim – Málo vídanou formu si po celou podzimní část
udržují fotbalisté Určic. Tým
vedený Evženem Kučerou neprohrál ani patnácté střetnutí
a stejně jako o týden dříve zvítězil 4:0. Po Oskavě schytaly
výrazný příděl i Zlaté Hory a
domácí tak potvrdili, že jsou
suverénně nejlépe střílejícím
mužstvem krajského přeboru.
Jejich průměr je aktuálně více
než tři branky na utkání.
I proti týmu z dalekého severu se
mohly Určice spolehnout na zdařilý úvod, když je velmi rychle
dostal do vedení David Javořík.
Domácí záložník jen dokončoval
práci, jíž přetaženým rohovým

kopem započal Tomáš Los a
zpětnou hlavičkou na malé vápno rozpracoval Michal Skopalík.
Gólem do šatny pak po další Losově akci a přihrávce pod sebe na
penaltu zvýšil Radim Vaněk.
„Tentokrát jsme byli suverénně
lepší. Soupeř se dostal do jedné
šance, když jsme ho po našem
rohu pustili do brejku. Šli čtyři na
dva, pak jeden sám na bránu, ale
netrefil ji. To bylo jediné, co jsme
jim povolili,“ tetelil se blahem
Kučera. Na výkonu svých hráčů si pak nejvíce cenil nasazení
a bojovnosti. „Za stavu 2:0 nic
nevypustili a hráli až do konce.
Proto byli ve druhém poločase
na hřišti pánem. Byl jsem velmi

spokojen a poděkoval bych všem
hráčům. Kluci k zápasu přistoupili velice dobře,“ chválil.
Ve druhé půli domácí svého soupeře zcela uzamkli. Přestože se
hrálo na trávníku poznamenaném
množstvím utkání a nedalo se již
tolik kombinovat, hosté byli rádi,
když se dostali přes půlící čáru.
Skóre tak ještě dvěma přesnými
zásahy navýšil Petr Vodák.
Pět minut před koncem tak mohlo dojít k netradičnímu střídání, když si pozice na hřišti a na
lavičce vyměnili oba gólmani.
Na plac se tak aspoň několik
okamžiků dostal i Petr Števula.
„Nebylo to vynuceno zdravotně.
Bylo to za odměnu, protože je to
kluk z dorostu, který s námi trénuje a jezdí na všechny zápasy.
Šlo o náš poslední zápas doma,
vedli jsme 4:0,“ vysvětlil rošádu
Kučera.
Poslední soutěžní duel kalendářního roku to ale pro Určické nebyl. V sobotu krátce po poledni
se totiž představí v Konici. „Jedeme tam neprohrát. Byl bych
rád a bylo by krásné, kdyby se
nám tuto sérii podařilo udržet
po celou sezonu,“ přeje si trenér
jasného lídra krajského přeboru
Evžen Kučera.

Prostějovsko/jim – Téměř půl na půl si v posledním
podzimním kole I.B třídy vedly fotbalové soubory z
Prostějovska. Vrchoslavice s Lipovou potvrdily vysokými výhrami druhou a třetí pozici, Mostkovice výsledkem 1:0 v Jesenci ukázaly, že mají to nejhorší za sebou.
Protivanov venku remizoval a Kostelec, Nezamyslice i
Pivín museli skousnout porážku. Fotbalové bitvy však
pro letošní rok ještě zcela neskončily, o víkendu sehrají své dohrávky Vrchoslavice, Lipová i Protivanov.

Krajské jedničky. Jakoby David Javořík po své trefě do sítě Zlatých Hor symbolicky naznačoval, kdože je
pánem nejvyšší soutěže Olomouckého KFS. Zamíří Určice na jaře k postupu?
Foto: Zdeněk Pěnička

V derby prostějovské Hané s Čechovicemi se body dělily
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Čechovice

2:2
(1:0)

Branky: 48. a 80. Světlík - 34. Jahl, 62. Hodulák. Rozhodčí: Dorušák - Horák, Polanský. Žluté karty: Chum - Klimeš, Haluza,
Šťastný, Jahl, Zacpal, Jansa. Diváků: 100

Sestava Hané:
Pastyřík - Krupička, Zbožínek, Krč, Chum - Varga (88. Studený),
Mašík (46.Vyskočil), Kolkop, Trnavský - Zatloukal, Světlík.
Trenér: Daniel Kolář
Sestava Čechovic:
Brablec - Hatle, Vinklárek, Zacpal, Šťastný - Klimeš, Hodulák,
Haluza, Matula - Jansa (75. Bílý), Jahl (79. Prášil).
Trenér: Jaroslav Liška

Č h i -N
Čechovice
Na hřišti SCM Z
Za
místním nádražím nastoupili
ve čtrnáctém kole (prvním
jarním předehrávaném) v
utkání skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS proti sobě

d regionální
i ál í rivalové.
i l é A jej
dva
likož na podzim si oba týmy
prohodily pořadatelství, tentokrát se hrálo v Prostějově,
byť jako domácí měli původně figurovat Čechovičtí.

Prvních patnáct minut se útoky
přelévaly ze strany na stranu
a do první slibné šance se dostala Haná v 19.minutě. Míč z
volného kopu Krupičky dolétl
na Zatloukalovu hlavu, ale ten
pouze přehodil Brablecovu
svatyni. Čechovice se prodraly
do slibné šance až v 34.minutě, avšak to se hned měnilo
skóre. Při postupném útoku se
míč dostal k volnému Jahlovi a
ten z hranice vápna umístěnou
střelou z otočky poslal míč k
tyči Pastyříkovy branky - 0:1.
Ve 43. minutě byl v podobné
situaci čechovický Jansa, ale
jeho střelu vyrazil Pastyřík na
roh. V závěru poločasu hráči
Čechovic přidali na agresivitě a
přitvrdili již tak ostrou hru, což
svým zraněním odnesl Mašík z
týmu Hané.
Do druhého poločasu musel
zastoupit zraněného Mašíka

Marek Vyskočil. Ve 48. minutě získali fotbalisté Prostějova
po zaváhání čechovické obrany
míč a při brejku dva na jednoho přihrál nezištně Zatloukal
Světlíkovi a ten podél gólmana
Brablece vyrovnal na 1:1. Čechovičtí hráči opět přidávali na
tvrdosti, avšak hlavní arbitr to
„odměňoval“ pouze šesti žlutými kartami. V 62. minutě využil čechovický Hodulák chyby
v hanácké obraně, upřednostnil
svoji fotbalovou dovednost a
zblízka kolem brankáře Pastyříka posla hosty znovu do vedení - 1:2. Hanáci se nechtěli
smířit s porážkou, a tak se hrálo
nahoru dolů. V 74. minutě unikl po pravém křídle Světlík,
přihrál míč volnému Krupičkovi, avšak ten svojí střelou pouze protáhl gólmana Brablece.
Stejně tak dopadl o pět minut
později Zatloukal, který minul

Brablecovu branku. V 80. minutě se však Prostějované přece jenom dočkali vyrovnání. Po
prudkém centru Krupičky, který brankář Brablec pouze srazil
na zadní tyč před dobíhajícího

Světlíka, odkud tento dlouhonohý útočník Hané dotlačil
míč za brankovou čáru – 2:2!
Závěr zápasu už obě mužstva
zvládla, a tak se na Hané body
dělily...

Jaroslav LIŠKA - TJ Sokol Čechovice:
„Pro nás je toto hřiště malé, protože máme běhavé útočníky a tady je
souboj na souboj. Remíza je zasloužená. Za stavu 2:1 jsme nedali dvě
šance. Bylo to typické derby, bojovné, rozhodčí rozdal zbytečně moc
žlutých karet v tak slušném zápase. Nezasloužili jsme si vyhrát z důvodů neproměnění šancí.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Vyrovnaný zápas, ve kterém byly Čechovice před naší bránou
o něco nebezpečnější než my, ale ve hře v poli jsme se jim celkem
vyrovnali a nakonec asi zaslouženě získali bod. Velice mě ale mrzí
druhý inkasovaný gól, který jsme soupeři doslova darovali.“

I.A třída: Bureš zařídil Plumlovu premiérové vítězství, Klenovice na H
Hané
é na závěr
á ě s ddebaklem
b kl
Prostějovsko/jp – Závěrečné kolo podzimní části
I.A třídy mělo pro regionální týmy různé dopady.
V Klenovicích nepanuje příliš velká spokojenost
po výpadku v Náměšti, Haná se po nepříliš vydařeném podzimu podělila o body s nejlepším regionálním celkem z Čechovic, to v Plumlově i přes
sestupové starosti slaví v závěrečném kole první
letošní výhru a do zimní přestávky jdou tak s vítězstvím v zádech. Rezerva konického Sokola si
ze svého posledního podzimního střetnutí také
body nepřivezla, podlehla na hřišti Loštic. Hráči
Čechovic si však ještě jedno utkání zahrají a sice
odložené utkání s Dubem nad Moravou.
I.B sk. „B“ muži:
13. kolo: Černovír - Lutín 3:1 (1:1) * Brodek u Př.
- Doloplazy 6:2 (4:1) * Slavonín - Velký Týnec 4:2
(2:0) * Drahlov - Maletín 2:2 (0:1) * Chválkovice Červenka 4:1 (2:1) * Velká Bystřice - Protivanov
1:1 (1:0) * Kožušany - Haňovice 2:2 (0:1)
1. Maletín
14 8 4 2 40:25 28
2. Chválkovice 13 7 6 0 39:12 27
3. Slavonín
14 7 5 2 39:22 26
4. Červenka
14 7 3 4 39:27 24
5. Kožušany
14 7 1 6 21:31 22
6. Černovír
14 5 5 4 27:23 20
7. Velký Týnec 14 6 2 6 23:25 20
8. Doloplazy
14 5 4 5 31:36 19
9. Brodek u Př. 13 5 2 6 29:28 17
10. V. Bystřice
14 4 3 7 20:25 15
11. Haňovice
14 4 2 8 24:31 14
12. Protivanov 13 3 3 7 22:25 12
13. Lutín
13 3 3 7 14:29 12
14. Drahlov
14 2 3 9 23:52 9

Krajský přebor starší dorost
14. kolo: Mohelnice - Čechovice 6:0 (3:0) Knýř
2, Ryba P., Rozman, Šmíd, Štastný. Šternberk
- Velký Týnec 3:2 (2:1) Krecl, Valtr, Tvarbožek Dvořáček, Hrudník. Černovír - Konice 2:1 (0:1)
Ježo, Bartošek - Sedláček. Nemilany - 1.FC
Vikt. Přerov 4:0 (2:0) Dvorský 3, Humpál.
1. Mohelnice
14 11 0 3 49:19 33
2. Nemilany
14 9 1 4 42:16 28
3. 1.FC Přerov 14 7 1 6 32:26 22
4. Šternberk
14 7 1 6 35:30 22
5. Konice
14 7 1 6 27:32 22
6. Velký Týnec 14 3 3 8 30:52 12
7. Černovír
13 3 2 8 21:39 11
8. Čechovice 13 3 1 9 25:47 10

SK Náměšť na Hané
Sokol Klenovice na Hané
4:1 (1:0)
Branka Klenovic: 82. Šlézar
Rozhodčí: Zavřel – K. Pospíšil, Kubec
ČK: 89. Špalek
Sestava Klenovic: Špalek – Slaměnec, Liška, Cetkovský, Šubrt
– Hladík, Rozehnal, Přikryl, Šlézar
– Laník, Labonek.
Trenér: Milan Nekuda.

jsme dostali gól do šaten. Ve druhé
půli jsme po hrubých chybách, které bych nerad komentoval, obdrželi
další branky a bylo po zápase. Prosadili jsme se až za rozhodnutého
stavu v závěru utkání. Černou tečkou nepovedeného zápasu bylo ještě vyloučení brankáře Špalka, když
za zákrok mimo vápno šel po druhé
žluté o něco dříve do sprch. Bylo to
zasloužené vítězství domácích.“

Rozhodčí: Koláček – Zavřel, Grečmal
Sestava Plumlova: Piták –
Plajner, Hladký, Kutný, Kiška
– Bureš, Ševcůj, Křupka – Frýbort ml., Frýbort st., Hrstka.
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Sokola
Plumlov Jana Peška:
„Mužstvo předvedlo excelentní výkon, když jsme soupeře
v jeho prostředí k ničemu neFK Hlubočky
Hodnocení trenéra Sokola
pustili a sami dokázali vsítit
Sokol Oresvo Plumlov
tři branky, další dvě tutovky
Klenovic Milana Nekudy:
0:3 (0:1)
zazdili. K bojovnosti a nasa„První poločas byl vyrovnaný, hrálo se převážně mezi šestnáctkami Branky Plumlova: 43. Hrstka, zení přidali hráči i fotbalovost.
na velmi hrbolatém terénu. Bohužel 55. a 72. Bureš
Vynikající zápas odehrál HrstKrajský přebor mladší dorost
13. kolo: Mohelnice - Čechovice 4:1 (2:0)
Ryba P. 2, Marák, Ryba D. - Bílý. Nemilany
- 1.FC Vikt. Přerov 1:4 (0:2) nehl., Černovír - Konice 12:1 (3:1) Ondrejka 3, Marta 2,
Duba 2, Kupka, Vysoudil, Guskovič, Psotka,
Prchla - Nedopil.
dohrávka 3.kola: Bludov - Vikýřovice 4:2 (2:0)
1. Mohelnice
12 10 1 1 62:9 31
2. Čechovice 11 8 2 1 37:14 26
3. 1.FC Přerov 12 7 4 1 36:14 25
4. Černovír
11 5 1 5 30:24 16
5. Velký Týnec 12 3 1 8 20:32 10
6. Nemilany
12 3 0 9 14:55 9
7. Konice
12 0 1 11 10:61 1

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
14. kolo: Lipník - Doloplazy 3:5 (1:1) * Hor.
Moštěnice - Nové Sady 1:1 (1:0) * Želatovice
- Brodek u Př. 0:5 (0:1) * Náměšť na Hané
- Opatovice 0:6 (0:1) * Litovel - Kostelec 5:1
(3:1) * Hlubočky - Tovačov 8:0 (5:0) * Určice Mor. Beroun 1:0 (1:0)
1. Litovel
14 11 0 3 76:35 33
2. Opatovice
14 10 3 1 61:24 33
3. Doloplazy
14 9 4 1 64:28 31
4. Hlubočky
14 8 1 5 46:36 25
5. Nové Sady
14 7 3 4 43:29 24
6. Lipník
13 7 2 4 30:23 23
7. Hor. Moštěnice 14 7 2 5 35:36 23
8. Kostelec
13 6 3 4 53:36 21
9. Želatovice
14 5 1 8 46:50 16
10. Tovačov
14 4 0 10 23:60 12
11. Brodek u Př. 13 3 2 8 31:53 11
12. Mor. Beroun 14 3 1 10 33:59 10
13. Náměšť na Hané14 1 4 9 31:70 7
14. Určice
13 2 0 11 13:46 6

Moravskoslezská liga dorostu U-19
14. kolo: Hodonín - Vítkovice 1919 4:1
(1:1) * HFK Třebíč - Sigma Olomouc 0:3
(0:1) * Fotbal Třinec - Frýdek-Místek 0:3
(0:0) * 1.SK Prostějov - FC Hlučín 4:2
(1:0) * 1.SC Znojmo - SK Líšeň 3:1 (3:1)
* MSK Břeclav - MFK Karviná 0:3 * HFK
Olomouc - Kroměříž 1:1 (0:1)
1. MFK Karviná 14 13 0 1 45:13 39
2. SK Olomouc 14 11 2 1 57:9 35
3. Frýdek-Místek 13 11 0 2 31:13 33
4. RSM Hodonín 14 7 3 4 25:21 24
5. 1.SC Znojmo 13 6 4 3 26:24 22
6. SK Líšeň
14 7 0 7 25:26 21
7. SK Kroměříž 14 6 2 6 22:24 20
8. MFK Vyškov 14 4 4 6 19:22 16
9. 1.SK Prostějov 14 5 1 8 25:33 16
10. FC Vítkovice 14 4 3 7 13:24 15
11. 1.HFK Olomouc 14 3 5 6 15:29 14
12. FC Hlučín
14 2 5 7 22:32 11

ka, který zásoboval útočníky přesnými přihrávkami do
volného prostoru. I když dost
pozdě, přeci jen jsme ukázali,
že se s námi v boji o záchranu
musí počítat a zdaleka nic nevzdáváme.“

SK Loštice
Sokol Konice „B“
4:1 (2:0)

SK Jesenec
TJ Sokol Mostkovice
0:1 (0:0)
Branka: 77. Šlambor. Rozhodčí:
Vachutka – Přikryl, Fojtek. Sestava
Jesence: Kýr – Horák, Takáč, Burian, Václavek – Burget, D. Čížek,
Konečný, Tyl (82. Zajíček) – J. Tichý, P. Tichý. Trenér: Josef Takáč.
Sestava Mostkovic: Lukáš – P.
Zapletal, Kroupa, Milar, V. Vojtíšek
– Šlambor, O. Zapletal, Kapounek
(70. Stodola) – Chmelař (75. Pospíšil), M. Vojtíšek – Dadák (85. Karafiát). Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Stará písnička. Pokud nebudeme
dávat šance, nemůžeme vyhrát.
Jsem z toho rozčarovaný. Nevím, co
udělat, aby gólovky dávali. Můžeme se snažit, jak chceme, osmdesát
minut je valíme. Soupeř měl jednu
možnost a lišácky ji využil. Z rohu
aut, z autu gól. Rychle ho rozehráli a
dorazili. Nebyli jsme soustředěni na
akci. A bylo po celém zápase. Měli
jsme jen za druhý poločas tři tutovky.
Je smutné, co nedáváme. Blahopřeji
jim, pomůže jim to.“
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Zápas byl regulérní a oboustranně
velice vyrovnaný, žádné sprosté
zákroky. Nikdo nechtěl prohrát a
většina soubojů se odehrávala od
vápna k vápnu. S přibývajícím
časem se ukazovalo, že rozhodne
individuální chyba, možná nějaká chybička. Nikdo si nevytvořil
žádnou tutovou vykombinovanou
šanci. Šance byly, ale s koncovkou
malá domů. Vázla finální přihrávka
s důraznějším zakončením. Technická úroveň fotbalu ovšem nad-

standardní. Rozhodla větší kapka
jiskry a odhodlání urvat tři body.
Jinak remízový zápas. Z mého pohledu jsme špatným zahráním prohospodařili sedm osm standardek.
Jsme rádi, jak se nám závěr podařil,
týmu dlouho chyběla jiskřička. Jesenec nás doma porazil a my jsme
mu to vrátili. Vítám přestávku, kdy
se kluci mohou dát dohromady.
Musím je vyzvednout, zabojovali.
Tři body jsou pro nás super.“

TJ Sokol Horní Moštěnice
SK Lipová
1:4 (0:2)
Branky Lipové: Liška, P. Koudelka,
Bross, Spáčil. Rozhodčí: Petr – Tomeček, Dömisch. Sestava Lipové:
Abrahám – Barák, Ohlídal, Spáčil,
Žilka – Bross (70. Šmíd), Macourek,
Růžička, P. Koudelka – Přikryl, Liška.
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Měli jsme z tohoto zápasu obavy, ale musím mužstvo pochválit.
Podali jsme maximálně kvalitní
výkon s nasazením a dařilo se nám
i střelecky. Zápas jsme od začátku
ovládli a domácí si vytvořili tak
dvě šance, z nichž jednu proměnili.
Jinak jsme je do ničeho nepustili.
Vyšel nám hlavně první poločas,
kdy jsme hráli trochu s větrem.
Vedli jsme si velice dobře a dali
jsme dva góly. Ve druhé půli se nám
během patnácti minut podařilo dát
třetí gól a prakticky bylo o výsledku
rozhodnuto. Za týden máme ještě
dohrávku s nevyzpytatelnými Všechovicemi a počítáme s tím, že na
devadesát devět procent budeme
hrát. To by musel napadnout sníh,
ale nic takového nehlásí. Cílem je

vyhrát, protože letos se nám doma
tolik nedaří a pár bodů jsme ztratili.
Chceme potvrdit šňůru dobrých výsledků a vyhrát.“

Tatran Všechovice
TJ Haná Nezamyslice
1:0 (0:0)
Rozhodčí: Kulička – Kouřílek, Navrátil. Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Horák (80. Kratochvíl),
V. Fialka, Letocha – Přikryl, Návrat,
J. Přidal, T. Přidal – Musil, Mariánek.
Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Všechovice to hodně omladily,
jejich kluci hrají pohledný běhavý
fotbal. První poločas jsme s nimi
hráli vyrovnanou partii a měli jsme i
dvě tutové šance, Mariánek ale před
prázdnou brankou dvakrát zaváhal.
Druhý poločas se odehrával pod
tlakem Všechovic, ale nekončilo
to nebezpečnými situacemi. Kolem šedesáté minuty jsme po hrubé
chybě obránce a zpracování rukou,
nabídli domácím standardku, kterou potrestali gólem. Za poslední
půlhodinu měli domácí tři tutovky
a Buriánek nás stoprocentním výkonem v brance podržel. Obdržená
branka nás rozhodila a opět jsme
hráli špatně.“
TJ Sokol Vrchoslavice
SK Hranice „B“
4:0 (2:0)
Branky: Lacina 2, Zdražil, Polášek. Rozhodčí: Dokoupil – Krutovský, Majer. Sestava Vrchoslavic:
Jozek – Hradil, Zdražil, Novák,
Spiller – P. Horák ml. (65. J. Fousek), Polášek, Zatloukal, M. Fousek
(60. Coufalík) – Lacina, Holub (75.
Vymětal). Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Bylo to jednoznačné a jedinou
otázkou bylo, kolik dáme gólů.
Brankový příděl měl být vyšší. Přijeli s mladým běhavým mužstvem,
ale vytvořili si jen jednu šanci. V
létě to s nimi bylo dobré utkání,
oboustranně kvalitní, ale prohráli
jsme 4:0. Byli lepší, ale ne o tolik.
V neděli dohráváme podzim v Tovačově a do každého utkání jdeme

s cílem vyhrát a předvést kvalitní
výkon. Když bude mužstvo lepší,
ať nás porazí. Pohybujeme se na
druhém místě tabulky, takže spokojenost ve Vrchoslavicích je. Vrchovatá.“

FC Beňov
FC Kostelec na Hané
5:0 (1:0)
Rozhodčí: Svačina – Hodaň, Silný.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka
– Synek, Začal, Gréza, Baláš – Vařeka (65. Mori), Walter, T. Menšík,
Grepl – Maška, Hon (85. Zatloukal). Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Nebylo to deset gólů, jak jsem
měl strach před týdnem, ale polovina. Hlavně v prvním poločase
jsme domácím byli rovnocenným
partnerem, nehráli jsme špatně.
Ale když nedáme branku, nemůžeme chtít bodovat. O poločase
jsme prohrávali 0:1 a celkem se
nám zdálo, že se soupeřem se dá
hrát. Ovšem na začátku druhé půle
jsme se nechali přehrát, čehož oni
využili. Hned po přestávce jsme
dostali na 0:2 z dost problematické
penalty, které předcházel z mého
pohledu ofsajd. Třetí gól byl z
jasného ofsajdu a pak už se hrálo
těžko. I když ve druhé půlce jsme
měli nějaké šance a výsledek jsme
mohli alespoň kosmeticky vylepšit. Bohužel se tak nestalo a domácí nám dali ještě dva góly. Celkově
jsme na tom určitě líp než loni,
pohybujeme se uprostřed tabulky,
nicméně k úplné spokojenosti mi
pár bodů chybí. Hlavně ze zápasů,
které jsme měli dobře rozehrané.
Kdybychom měli o šest bodů víc,
bylo by to veselejší. “
TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Pivín
3:1 (1:1)
Branka Pivína: Šišma z penalty.
Rozhodčí: Menšík – Sigmund,
Baďura. Sestava Pivína: Dostál
– Nesvadbík, Nakládal (46. Kovařík), Novák, P. Zbožínek ml. – Bartoník, P. Fialka, V. Švéda, Šišma
(80. Pavelka) – Tydlačka, Sedlák.
Trenér: Pavel Zbožínek starší.

Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„Zahráli jsme náš nejlepší poločas za podzim, ale bohužel jen ten
první. Dali jsme si po standardce
hlavičkou vlastňáka, ovšem vyrovnali jsme Šišmou z penalty. Měli
jsme spoustu dalších šancí a deset
střel, bohužel žádná další v brance
neskončila. Do druhé půlky jsme
museli vystřídat zraněného stopera
Nakládala, naše hra již nebyla tak
dobře organizovaná, už jsme nehráli dobře. Hosté se dostávali po
standardkách do šancí a stoper nám
chyběl při hlavičkách. Čtvrt hodiny
před koncem jsme právě hlavou dostali branku, museli jsme hru otevřít
a několik minut před koncem jsme
dostali na 1:3. Devět bodů za podzim je velice málo a musíme s tím
něco udělat. Nedá se nic dělat. Hrajeme s tím, co máme, a jsme rádi,
že podzimní sezona skončila. Tři
čtvrtiny družstva hlásily zdravotní
problémy. Budeme se snažit posilovat a záleží na manažerech Pivína,
koho přivedou.“

SK Velká Bystřice
TJ Sokol Protivanov
1:1 (1:0)
Branka Protivanova: R. Sedlák
z penalty. Rozhodčí: Lasovský – I.
Antoníček, Jelínek. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek, Dvořák,
T. Pospíšil (65. D. Sedlák), J. Vybíhal
– M. Sedlák, F. Pospíšil, Šindelka,
Nejedlý (46. L. Grulich) – Kropáč, R.
Sedlák. Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Bylo to bojovné utkání na dobrém
terénu. První poločas nás domácí
zatlačili svými dobrými protiútoky.
Nic nám nedovolili a kdybychom
po půlce prohrávali 0:2, nic by
se nestalo. Druhá půle byla zcela
opačná. Obrátil se poměr sil, jasně
jsme dominovali a bod beru jako
zasloužený. V sobotu od jedenácti
hodin nás čeká dohrávka s Chválkovicemi, nakonec budeme hrát od
jedenácti v Otinovsi. U nás je hřiště
stále podmáčené, tak jsme využili
možnosti přesunout to na jinam.
Vytáhl jsem si z dorostu M. Sedláka
a počítám s ním i na jaře do áčka.“

Derby bez branek, v oslabení jej lépe zvládly Vrahovice Kostelečanky uzavřely podzim vítězně
Držovice/jp – Ve znamení regionálních derby se neslo závěrečné
kolo podzimní části kopané na
Prostějovsku. Nejinak tomu bylo
i v Okresním přeboru, kde Držovice hostily nedaleké Vrahovice.
Diváci se branky nakonec nedočkali, zahození vyložených šancí
však několikrát. K atmosféře
derby nechyběly ani ostřejší zákroky, emoce, které tak vyústily
k jednomu vyloučení. Oslabené
Vrahovice si však i s touto úlohou poradily, dokonce mohli
strhnout vedení na svoji stranu,
především zásluhou držovického
brankáře se tak ale nestalo.

TJ Sokol Držovice
Sokol Vrahovice
Trénéra
0:0
Sokola Konice
Romana Jedličku Rozhodčí: Weisser - Duda, Zdráhal
se nám nepodařilo Sestava Držovic: Grmela - Krčtelefonicky spojit

13. Fotbal Třinec 14 2 4 8 10:23 10
14. HFK Třebíč 14 1 6 7 16:30 9
15. MSK Břeclav 14 0 5 9 10:38 5

Moravskoslezská liga dorostu U-17
14. kolo: Vysočina Jihlava - Zbrojovka Brno
2:1 (1:1) * MFK Karviná - SFC Opava 1:4 (1:1)
* Frýdek-Místek - Fastav Zlín 0:7 (0:5) * MSK
Břeclav - Kroměříž 1:2 (1:1) * 1.FC Slovácko
- Hodonín 14:1 (8:1) * 1.SK Prostějov - HFK
Olomouc 2:0 (1:0) * FC Hlučín - 1.SC Znojmo
3:1 (1:1) * Sigma Olomouc - Fotbal Třinec 2:0
(1:0) * Vyškov - Baník Ostrava 0:4
1. FC Ostrava 17 14 1 2 87:16 43
2. SK Olomouc 17 14 0 3 55:11 42
3. 1.FC Slovácko 17 13 2 2 102:14 41
4. FC Jihlava
17 12 1 4 49:19 37
5. FC Brno
17 11 3 3 51:21 36
6. FC Fastav Zlín 17 11 2 4 72:26 35
7. MFK Karviná 17 10 2 5 41:30 32

8. FC Opava
17
9. 1.SC Znojmo 17
10. SK Kroměříž 17
11. RSM Hodonín 17
12. FC Hlučín
17
13. 1.HFK Olomouc 17
14. Frýdek-Místek 17
15. 1.SK Prostějov 17
16. Fotbal Třinec 17
17.
7 MSK Břeclav 17
18.
8. MFK Vyškov 17

9
8
6
5
5
4
4
3
2
2
1

3 5
2 7
4 7
4 8
2 10
4 9
2 11
1 13
2 13
2 13
1 15

42:33
48:55
26:50
25:53
22:45
21:55
24:50
18:70
16:54
18:71
9:53

mář, Valenta, Šťastný, Pavlát
- Fiferna (90. Štěpánek), Šatný,
Hausknecht, Hrubý - Dokoupil (75.
Kořínek), Rolný.
Trenér: Jan Repeš.
Sestava Vrahovic: Uličný – Procházka, Kočař, Vojáček, Kratochvíl – Smička, Dvořák, Bednařík,
Závodský – Studený (70. Farný),
Prucek. Trenér: Jan Řezníček.
Díky losu se již podruhé v podzimní části setkala mužstva Sokola
Držovic a Sokola Vrahovic. Můžeme tedy říci, že se jednalo o prostějovské derby. V prvním letošním
vzájemném střetnutí se z vítězství
na svém hřišti radovali hráči Sokola Vrahovice. Vyrovnaná bilance
těchto dvou týmů byla znát hned od
úvodního hvizdu. Většinou se hrálo
mezi šestnáctkami, občasný náznak
šancí se rodil jen sporadicky. Prvního ohrožení branky se diváci
dočkali z kopaček hostů, to
30
Studený postupoval sám na
26
domácího ochránce svatyně,
22
který jej bravurně vychytal.
19
Domácí se také snažili ohrozit
17
Uličného v bráně Vrahovic,
16
na dostřel se však příliš nedo14
stali. Jejich pokusy byly buď
10
nepřesné, nebo nedotažené do
8
konce. A tak zásluhou výborně
8
4
hrajícího Dvořáka si šance vypracovávali především hosté.
Několik ostřejších zákroků,
které si rozhodčí dokázal pohlídat, vyústilo pouze v jednu
šarvátku, po které šel předčasně do sprch vrahovický Vojáček. To mohla být voda na
mlýn domácímu celku, opak
byl ale pravdou. Náznaků šan-

cí bylo sice o něco více, ty vyložené
především na straně hostí. Nejdříve
opět Studený, po něm také Dvořák
(proti bylo břevno domácí brány) si
vylámali zuby na výborně chytajícím brankáři Držovic. Když zneškodnil i šanci střídajícího Farného,
rozešli se oba soupeři po bezbrankové remíze. Oslabené Vrahovice
bod určitě berou, po průběhu utkání
by si jistě přály více. Pro Držovice
je to vzhledem k postavení v tabulce určitě ztráta.
Hodnocení trenéra Sokola Držovice Jana Repeše:
„Tradičně vyhecované derby,
k závažnějším problémům však
nedošlo. Emoce k derby a fotbalu
zkrátka patří. Utkání nebylo z naší
strany ideální, proto jsme s bodem
spokojeni, avšak v naší situaci je to
zcela jistě ztráta. Důležité, že jsme
poslední utkání zvládli a můžeme
přes zimu na sobě dále pracovat.“
Hodnocení trenéra Sokola Držovice Jana Řezníčka:
„Měli jsme trošku obavy po posledním výpadku právě na tomto
hřišti, ale kluci to dnes zvládli i v nesnadné úloze. Vypracovali jsme si i
přesto více šancí než domácí, co nás
ale trápí celou sezónu je klid v zakončení. Proměňovat takové šance,
tak jsme v tabulce úplně na jiném
místě, ale dnes stál proti nám skvělý
brankář. Sezóna je dle mého názoru
docela povedená, máme teď zimní
přestávku na zdokonalení těchto
činností.“
fotogalerii ze zápasu
naleznete na
www.vecernikpv.cz

“B”-tým zdolal Ráječko a pojistil si čtvrté místo

Kostelec na Hané/jim – Týden
po A-týmu kosteleckých děvčat
zakončilo podzimní půlsezonu
i kostelecké béčko. V přímém
souboji o čtvrté místo okresního přeboru si domácí hráčky
s Ráječkem poradily a díky
pečlivé defenzivě i dvěma brankám Lucie Tomešové přezimují
se šestnácti body hned za trojicí
Kunštát, Lažany, Boskovice.

FC Kostelec na Hané „B“
SK Olympia Ráječko
2:0 (1:0)
Branky: 20. a 50. Tomešová
Sestava Kostelce „B“: Řezníčková – Pavlíčková, Zapletalová,
Burgetová, Drápalová – Urbanová, Tomešová, Hrazdilová, Látalová – Horáková, E. Píchalová.
Střídaly: Václavková, A. Píchalová. Trenéři: Petr Merta a Mojmír
Drápal.

Hodnocení trenéra Kostelečanek Mojmíra Drápala:
„Tentokrát opět platí, že
skóre neodpovídá hře, byli
jsme totiž o několik tříd výš
než soupeř. Holky předvedly
hodně kvalitní výkon, přestože máme hodně zraněných
nebo nemocných a nastoupili
jsme v kombinované sestavě.
Byli jsme posíleni o výraznou
osobnost Lucii Tomešovou,
která dala dvě branky. Střelkyně se projevila, ale holky
hrály celkově dobře, brankářka měla prakticky jen dva zákroky. V závěru zápasu jsme
je nepustili vůbec k ničemu,
hrálo se na jednu branku. Dokonce měly problém dostat se
z vápna ven. Kolektivně velmi
dobrý výkon, bylo to pěkné.
Vyzdvihl bych Lucku Tomešovou a Petru Václavkovou.“

O nadcházejícím víkendu jsou tak na
programu pouze dohrávky.

NAŘÍZENÍ STK O KFS
NESEHRANÁ UTKÁNÍ

II.třída
12.kolo: Sokol Čechovice - Sokol Zdětín
bude sehráno 23. 3. 2013 v 15.00 hod.
Brodek u PV - Sokol Olšany bude odehráno 23. 3. - 24. 3. 2013 v 15.00 hod. - termín bude upřesněn podle hlášenky klubu.
Sokol Vrahovice - TJ Otinoves bude
sehráno 23. 3. 2013 v 15.00 hod.
16. kolo: FC Vyšovice - Haná PV „B“
bude sehráno 24. 3. 2013 v 15.00 hod .
III.třída
12. kolo: H.Štěpánov - FK Němčice n/H
bude sehráno 24. 3. 2013 v 15.00 hod.
SokolPivín „B“ - FC Kostelec n/H „B“
bude odehráno 23. 3. - 24. 3. 2013 v
15.00 hod. - termín bude upřesněn podle
hlášenky klubu.
Jiskra Brodek u/K - FC Ptení - bude sehráno 24. 3. 2013
IV.třída
12. kolo: SK Jesenec „B“ - FC Hrubčice bude odehráno 23. 3. - 24. 3. 2013 v
15.00 hod. - termín bude upřesněn podle
hlášenky klubu.
Sokol Kladky - Sokol Malé Hradisko bude sehráno 24. 3. 2013 v 15.00 hod.
13.kolo : Sokol Brodek u PV „B“ - SK
Jesenec „B“ bude odehráno 23. 3. - 24.
3. 2013 v 15.00 hod. - termín bude upřesněn podle hlášenky klubu.
Dorost
3. kolo: Sokol Protivanov - Sokol Plumlov
bude odehráno 31. 3. 2013 v 11.00 hod.
Starší žáci
12.kolo : FC Kostelec - Sokol Určice
bude sehráno 31. 3. 2013 v 9.00 hod.
Plumlov - Protivanov bude sehráno 30.
3. 2013 v 12.30hod.
13.kolo : Sokol Určice - Sokol Brodek u
PV bude sehráno 11. 11. 2012 v 11.15 hod.
Mladší žáci
3. kolo: Sokol Plumlov- Sokol Bedihošť
bude sehráno 23. 3. 2013 v 9.00 hod .
12. kolo: Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť bude sehráno 31.3.2013 v 12.30 hod.
Sokol Plumlov - Haná PV bude sehráno
30. 3. 2013 v 9.00hod.
FC Kralice - Sokol Přemyslovice bude
sehráno 31. 3. 2013 v 12.30 hod.

Vrahovický dorost
měl „černocha“
STK rozhodla kontumovat
mistrovské utkání Sokol
Vrahovice - dorost v následujících utkáních:
4. kolo: TJ Smržice - Sokol
Vrahovice; 5. kolo: Sokol
Vrahovice -Sokol Přemyslovice; 6. kolo: Haná Nezamyslice - SokolVrahovice; 7.
kolo: SokolVrahovice - FC
Dobromilice; 9.kolo - Sokol
Pivín - Sokol Vrahovice;
s výsledkem 3:0 a 3 body v
prospěch soupeřů Vrahovic
z důvodu neoprávněného
startu hráče Sokola Vrahovic Patrika Richtera, který
hrál s prošlým hostováním.
Do disciplinární komise
předává k projednání vedoucího družstva TJ Sokol
Vrahovice
Pokuty STK: 2500 Kč Sokol
Vrahovice za neoprávněný
start hráče v mistrovských
utkáních 4. až 9. kola dle RS
čl.23 bod 11
Upravenou tabulku najdete
v pravidelném servisu.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko „B“ (sobota
17.11., 13.30, Tomanec – Drozdy, Sedláček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
12. kolo: Konice - Určice (sobota 17.11., 13.00,
Boček – Motal, Vičar).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo: Čechovice – Dub nad Moravou (neděle
18.11., 13.00, Motlíček – Zemánek, Lepka).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 18. listopadu, 13.00: Lipová –
Všechovice (Vojáček – Valouch, I. Antoníček),
Tovačov – Vrchoslavice (Lasovský – Milar, Majer).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo: Protivanov – Chválkovice (sobota 17.11.,
13.00, Tomášek – Bartůněk, Jelínek).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
16. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (sobota
17.11., 10.15, Adámková – Zl KFS, Zl KFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
12. kolo: Kostelec na Hané – Lipník (neděle 18.11.,
11.00, Dokoupil), Brodek u Přerova – Určice (neděle 18.11., 13.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Přebor OFS Prostějov II.třída
16.kolo: Čechovice “B”-Otaslavice 2:4
(1:1), branky:,, Jareš - Kaláb 2, Vogl, Štefek,
Vyšovice-Haná Prostějov B, Zdětín-Smržice
4:0 (2:0), Keluc, Lenďák, Pavlovič, Řehůlka,
Určice B-Brodek u PV 4:0 (1:0), 2, Bokůvka,
Fréhar, Držovice-Vrahovice 0:0 (0:0), 1.SK
Prostějov B-Přemyslovice “A” 1:2 (0:2),
Gryglak - Růžička, Tyl, Kralice B-Hvozd 1:4
(1:3), Hoďourek - Bílý, Poles, Sekulič, Vydržel,
Olšany-Otinoves 0:2 (0:0), branky: - Konečný,
Zapletal.
1. 1.SK PV „B“ 16 12 2 2 53:15 38
2. Hvozd
16 11 1 4 51:31 34
3. Otaslavice
16 8 5 3 40:31 29
4. Smržice
16 8 4 4 34:22 28
5. Určice B
16 9 0 7 32:39 27
6. Čechovice “B” 15 8 2 5 29:20 26
7. Vrahovice
15 7 3 5 32:22 24
8. Zdětín
15 7 3 5 33:32 24
9. Brodek u PV 15 6 4 5 37:32 22
10. Olšany
15 6 2 7 26:33 20
11. Přemyslovice “A” 16 5 4 7 31:34 19
12. Otinoves
15 5 3 7 33:34 18
13. Držovice
16 3 4 9 25:44 13
14. Kralice B
16 3 2 11 22:41 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), 13 Kaláb Michal (Otaslavice), 11 - Poles Zbyněk
(Hvozd)
III. třída
16.kolo: Dobromilice-Horní Štěpánov 0:1,
Pavlovice-Tištín 1:2, Zdětín B-Nezamyslice
B 3:1, Vícov-Brodek u Konice 1:3, NěmčiceVrahovice B 2:0, Bedihošť-Pivín B 3:2, IvaňKostelec B 1:4, Ptení-Mostkovice B 1:1.
1. Němčice
15 12 0 3 54:12 36
2. Bedihošť
16 11 1 4 45:27 34
3. Horní Štěpánov 15 10 1 4 39:19 31
4. Dobromilice 16 9 4 3 41:25 31
5. Nezamyslice B 16 9 2 5 46:27 29
6. Pavlovice
16 8 5 3 28:16 29
7. Tištín
16 8 3 5 41:25 27
8. Ptení
15 6 5 4 31:26 23
9. Zdětín B
16 6 2 8 27:23 20
10. Brodek u Konice15 5 3 7 35:39 18
11. Vrahovice B 16 5 3 8 33:44 18
12. Mostkovice B 16 4 3 9 25:37 15
13. Vícov
16 4 3 9 21:35 15
14. Pivín B
15 4 2 9 28:54 14
15. Kostelec B 15 4 1 10 24:36 13
16. Ivaň
16 1 0 15 10:83 3
Kanonýři: 23 - Bosák David (Němčice), 16 Musil Martin (Bedihošť), 10 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice)
IV. třída
16.kolo: Čechy pod Kosířem-Jesenec B 0:1,
Biskupice-Otaslavice B 5:0, Doloplazy-Kladky
3:1, Brodek u PV B-Želeč 7:3, HrubčicePřemyslovice B 2:1, Tvorovice-Skalka 2011 2:4,
Malé Hradisko-Plumlov 0:1.
1. Skalka 2011 15 14 0 1 81:16 42
2. Plumlov
15 13 2 0 58:18 41
3. Protivanov B 14 9 3 2 47:15 30
4. Biskupice
15 8 3 4 44:24 27
5. Doloplazy
15 8 0 7 39:41 24
6. Tvorovice
15 7 2 6 37:36 23
7. Jesenec B
13 6 4 3 22:18 22
8. Čechy p. K. 15 6 2 7 42:37 20
9. Otaslavice B 15 6 2 7 42:41 20
10. Kladky
14 4 2 8 31:45 14
11. Přemyslovice B 15 4 2 9 12:36 14
12. Malé Hradisko 14 4 1 9 23:37 13
13. Hrubčice
14 2 3 9 23:56 9
14. Brodek u PV B 14 3 0 11 22:59 9
15. Želeč
15 1 2 12 21:65 5
Kanonýři: 17 - Kučera Jakub (Plumlov), 13 Křeček David (Kladky), Spisar Ondřej (Skalka
2011), 12 - 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. Smržice
8 5 0 3 27:12 15
4. Plumlov
7 4 1 2 14:10 13
5. Nezamyslice 8 4 1 3 14:20 13
6. Pivín
7 3 0 4 13:13 9
7. Dobromilice
8 2 0 6 14:23 6
8. Přemyslovice 8 2 0 6 12:42 6
9. Vrahovice
8 1 1 6 3:21 4
Kanonýři: 13 - Crhák Petr (Němčice), 8 - Grmela
Marek (Protivanov), Navrátil Jakub (Smržice),
Sedlák Dalibor (Protivanov), 7 - Petík Daniel
(Vrahovice), Závodský Michal (Vrahovice)
Okresní přebor žáků
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: 16 - Makoš Josef (Pivín), 14
- Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 10 Holomek Marek (Vyšovice), Hruban Dominik
(Kostelec)
Okresní přebor mladších žáků
1. Čechovice
13 12 0 1 83:15 36
2. Olšany
13 11 1 1 86:27 34
3. 1.SK Prostějov 13 10 2 1 94:25 32
4. Nezamyslice 13 7 3 3 65:59 24
5. Haná Prostějov 12 7 2 3 54:33 23
6. Pivín
13 7 1 5 52:39 22
7. Přemyslovice 12 6 2 4 51:38 20
8. Brodek u PV 13 4 1 8 21:43 13
9. Kralice
12 4 0 8 24:54 12
10. Otaslavice
12 4 0 8 24:66 12
11. Klenovice
13 3 2 8 46:61 11
12. Plumlov
11 2 1 8 18:36 7
13. Bedihošť
11 1 1 9 29:77 4
14. Brodek u Konice13 1 0 12 10:84 3
Kanonýři: 30 - Soldán Radek (Nezamyslice),
branky:, 25 - Ježek Jan (Pivín), 20 - Pátek
Tomáš (Klenovice)

Lední hokej

1
6

0:1

Prostějovští Jestřábi prožili další úspěšný týden a jsou v čele tabulky!
HC ZUBR PŘEROV

TRENÉRSKÝ SOUBOJ MĚSÍČNÍCH PARŤÁKŮ PRO ZKUŠENĚJŠÍHO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Petr Zachar versus Tomáš Sršeň. I tak se dal vnímat sobotní duel hokejistů Prostějova a Poruby,
neboť oba jmenovaní koučové společně vedli
Jestřáby necelý měsíc v úvodu letošní sezóny.
Poté bývalý špičkový útočník odešel do Toraxu a
nyní se postavil týmu, jemuž krátce dělal asistenta.

0:1

1:4

Branky a nahrávky: 56. Kolář (Sakrajda, Brančík) - 6. Duba (Korhoň), 38. Duba
(Kolibár, Černý), 42. Černý (Šebek), 46. Černý (Zachar), 49. Ševčík (Tomiga, Handl), 59.
Korhoň (Novosad). Rozhodčí: Netopil – Šimčík, Novotný. Vyloučení: 8:8, navíc Duba
(Pv) osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:2. Diváků: 2180.

Sestava HC Slezan Opava:
Vojtek - Pala, Faltýnek, Ferenc, Vlček, Osina, Kudělka,
Drábek - Goiš, Sedlák, Kundrátek - Brančík, Sakrajda, Rajjnoch - Kolář, Málek, Sprušil - Vaněk.

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

4
3

0:0

Kumstát, Kaluža,
Arnošt

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

PP

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Janota, Kolibár,
Tomiga, Finkes,

Kumstát, Kaluža,
Arnošt, Dufka

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

Sestava poruby:

Gleich – Šindelář, Wolf, Hruzík, P. Prokop, Zientek, L.
Prokop, Slavík – Hašek, Krayzel, Vaněk – Seidler, Pavlačka,
Buček – Holuša, Vrána, Sedlář – Galajda.
Trenéři: Tomáš Sršeň a Pavel Hinner.
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

i omega dalšího úspěšného pokračování skvěle načaté sezóny
2012/13. „Nejpodstatnější je stále
kvalitně pracovat na trénincích a
co nejlépe se připravit na každý
zápas. Teď nás čeká extrémně těžký souboj v Havířově, pak neméně náročné utkání doma proti Novému Jičínu. Snad nepolevíme,“
doufal Zachar.

VS
Na opačném pólu. Ještě před pár dny společně vymýšleli taktiku, jak vyzrát na svého soka. V sobotu
zkoušeli vypálit rybník jeden druhému. Šťastnější mohl být prostějovský lodivod Petr Zachar )na snímku
vpravo)
2x foto: archív Večerníku

radoval se ze svých dvou branek po vítězném derby Lukáš Duba

1:1

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek.

„Já jsem dnešní zápas vůbec nebral prestižně. V hokeji je normální, že je hráč nebo trenér jednou
tam a za chvíli jinde,“ bagatelizoval Sršeň mediálně i fanouškovsky zajímavé téma. Podrobnou
znalost hanáckého mužstva rozhodně využil, byť tuto výhodu
vůbec nechtěl rozebírat.
„Hlavní je, že diváci viděli oboustranně krásné utkání se zaslouženou remízou po šedesáti minutách. Domácí mají především
v útoku zkušené a kvalitní hráče,
čehož využili, když potrestali náš
blbý faul v prodloužení. Rozhodl
přitom Luboš Korhoň, v podstatě

extraligový borec,“ podotkl Sršeň.
Rozladěný byl však z vyrovnávací trefy na 2:2. „Tahle branka
padla po jasném zakázaném
uvolnění, které sudí neodpískali.
Což mě trochu mrzí, protože jinak celé střetnutí odřídili dobře,“
řekl porubský lodivod snažící se
HC RT vytáhnout do horní poloviny tabulky. „Je vidět, že když
poctivě pracujeme, můžeme hrát
s každým,“ potěšilo Sršně klíčové
zjištění.
Jak viděl svou osobní „bitvu“
s někdejším kolegou Petr Zachar?
„Soustředili jsme se na jiné věci.
Že nastupujeme proti mančaftu
vedenému naším bývalým asistentem jsme moc neřešili, ale

Dnes byli všude o krok později
a dělali chyby, na které jsme je
museli často upozorňovat. Naštěstí to pomohlo, celé mužstvo se
dokázalo herně zvednout,“ ocenil
Zachar postupný progres.
Aby však jeho svěřenci zůstali
navzdory vysokému postavení
v soutěži nohama pevně
na zemi, to bude alfaa

„Byl to ten nejlepší způsob, jak těm primitivům zavřít huby,“

HC RT TORAX PORUBA

3:1

Prostějov/son

musím přiznat, že prohrát tenhle
zápas bych velice nerad. Z toho
důvodu mě otočený průběh ke
konečnému vítězství samozřejmě
potěšil,“ uvedl zkušený kormidelník hanácké letky.
Sobotní mač byl názorným příkladem, jak těžké je ustát slávu
z velkého triumfu (6:1 v Přerově)
i z vedení v tabulce. „Kluky asi
trochu ukolébala
jasná výhra na
ledě Zubrů.

Prostějovského kapitána těšilo, že dal fanouškům Zubrů pořádně sežrat jejich sprosté pokřiky

Branky a nahrávky: 5. Kumstát (Černý, Zachar), 43. Kumstát (Šebek, Černý),
57. Novosad (Korhoň), 62. Korhoň (Černý, Novosad) – 12. Buček (Hruzík,
Pavlačka), 30. Hašek (Krayzel), 50. Galajda (L. Prokop, Seidler). Rozhodčí: Held
– Měkýš, Chocholouš. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváků: 1161.
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Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
6
5
6
6
6
4
1

2
2
3
2
2
1
0
1
2
1

1
2
0
1
3
2
3
1
1
2

3
3
4
6
5
6
6
7
8
11

62:45
55:36
55:36
52:56
51:52
50:52
51:53
57:68
52:54
44:77

32
30
30
23
22
22
21
21
17
7

kam za hokejem....
16. kolo, středa 14. listopadu, 18:00 hodin: HC Nový Jičín - VHK
Vsetín, HC AZ Havířov 2010 - LHK Jestřábi Prostějov, HC RT
TORAX Poruba - HC Frýdek-Místek, HC Zubr Přerov - HC Baník
Karviná, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava
17. kolo, sobota 17. listopadu, 17:00 hodin: HC Slezan Opava - HC
Zubr Přerov (15:00), HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK Vsetín, HC
Baník Karviná - HC RT TORAX Poruba, HC Frýdek-Místek - HC AZ
Havířov 2010, LHK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín

Prostějov - Asi není v kádru „A“-mužstva Jestřábů jiný
hráč, kterého by příznivci přerovských hokejistů víc nenáviděli. Na útočníka Lukáše Dubu (na snímku) tak během každého derby hanáckých rivalů létají z kotle Zubrů
nadávky nejhrubšího zrna (a někdy nejen ty), kapitán
LHK to tak při vzájemných bitvách prostě nemá jednoduché. Ve středu se však s touhle nepřízní vyrovnal
dokonale, když dvěma úvodními góly zadělal na debakl
tradičního soka 6:1, navíc na jeho kluzišti! Večerníku pak
„Dubis“ věnoval následující exkluzivní rozhovor...
Marek Sonnevend
Jak je možné, že jste po
prohrách v přípravě
4:6 i 2:8 a porážce 0:5 v
prvním vzájemném „mistráku“ letošní sezóny Přerov najednou tak rozstříleli?
„V hokeji je možné všechno.
My jsme se na ten zápas dobře
připravili a moc se na něj těšili.
Chtěli jsme potvrdit své výborné dosavadní výsledky
y i vysoké
y
postavení v tabulce.. Na soupeře
jsme si věřili, přestože
tože nás několikrát za sebou jasně
asně porazil.
erov asi měl
Tentokrát z nás Přerov
trochu strach na základě
ákladě toho,
sme odehráli
jak skvělé zápasy jsme
řili jsme, že
proti Havířovu. Věřili
padne mnoderby tentokrát dopadne
nec to vyšlo
hem lépe, a nakonec
ěv) Výtečný
fantasticky! (úsměv)
výkon podal úplněě celý manřes všechny
čaft od gólmana přes
chny útočníobránce až po všechny
ky, vítězství jsme si určitě zasloužili.“
Zubry jste tedy převálcovali díky pohodě nabrané v průběhu tohoto soutěžního ročníku?
entálně hra„Přesně tak. Momentálně
nohem vyšší
jeme hokej na mnohem
avě nebo na
úrovni, než v přípravě
začátku soutěže. Chytili jsme
na nám zatím
super formu a sezóna
vychází parádně, ažž nad očekápolečně mavání. Staří i mladí společně
káme a když někdo chybí, dokáako tentokrát
žeme ho nahradit. Jako
terý má zloRoberta Jedličku, který
es mozku a
mený nos plus otřes
entovat, jak
radši nebudu komentovat,
k těmto zraněním přišel... Každopádně je vidět, žee když mladí
ovat taktický
chtějí, dokáží dodržovat
há hra našesystém a jednoduchá
ho týmu směrem dozadu slaví
tví v Přerově
úspěch. Jasné vítězství
m soupeřem
nad velmi kvalitním
dilo. Trenér
to ukázkově potvrdilo.
ká, že v přímá pravdu, když říká,
nů můžeme
padě plnění pokynů
porazit kohokoliv, stejně jako
můžeme v opačném
m případě s
kýmkoliv prohrát. Důležité je
né hrubky, i
taky nedělat zbytečné
když chybu někdy udělá každý.“

Vy osobně jste před
středečním utkáním
vstřelil jen dvě branky a rázem své celkové konto v tak
důležitém souboji zdvojnásobil. Čím to?
„Je pravda, že jsem se v zakončení zatím spíš trápil. Já už ale
na své vlastní body dávno nehraju, byť občas dát nějaký gól
ze svých šancí určitě není špat(
) Hlavní je,
j abychom
y
né. (smích)
vítězili jako mužstvo a měli co
nejvíc bodů do tabulky. Není
mi dvacet, kdy člověk myslí
na osobní statistiky mnohem
víc a někdy je honí. Mně to teď
v Přerově vyšlo a dal jsem dva
první góly zápasu, z čehož jsem
měl speciální radost.“
Proč?
„Na vzájemné souboje
s Přerovem se vždycky hodně
chystám a těším se na ně, protože mě tamní fanoušci nemají
v lásce... (potutelný úsměv) Už
od rozbruslení na mě pokaždé
sprostě řvou, což si užívám a
směju se tomu. Když se mi pak
povede dvakrát skórovat, někteří lidi nadávají ještě víc. Z mého
pohledu to jsou ubožáci, kteří
někdy mají vedle sebe malé
děti a přesto hulákají sprosťárny jako burani. Akorát
mě tím vyhecovali, potom jsem si naši jasnou
výhru ohromně užil.

Byl to ten nejlepší způsob, jak Perfektně zapadli do kolektivu musíme dál makat, nepolevovat
podobným primitivům zavřít a citelně zkvalitnili sestavu, díky a jak se říká - jít zápas od zápasu.
huby!“
nim dává první pětka dost gólů. Prohra občas může přijít, ale k něPomohli vám prostě- Druhá lajna jede od začátku se- jakému velkému poklesu v tabuljovští fandové během zóny pořád fantasticky a třetí ce nevidím důvod. Samozřejmě
derby výrazně?
pětka s mladýma klukama se k tomu patří i určitá dávka štěstí,
„Rozhodně! Oni nám pomáhají hlavně snaží nedostávat branky, aby se nám vyhnula zdravotní kav každém utkání doma i venku což poslední dobou pořád častěji lamita.“
Co říkáte na to, že Michal
strašně moc. Někdy jich přijede vychází. Celkově nám to šlape na
Černý skoro ve čtyřiceti
třeba do Nového Jičína jen de- jedničku. A speciálně chci říct, že
set, ale stejně dokážou povzbu- se Zdenou Novosadem společně letech suverénně vede bodování
zovat dost hlasitě celý zápas. V jezdíme na každé utkání a je to s celé druhé ligy?
„Vůbec se tomu nedivím. ´BenPřerově udělali parádní atmo- ním fakt super...“ (směje se)
Je možné, že se nahoře v zín´ má parádní fazónu a hokejem
sféru a patří jim náš velký dík.“
pořadí udržíte až do kon- se ohromně baví, což je vidět i na
Když jsme spolu mluvili před sezónou, oče- ce základní části?
trénincích. Všechny si nás tam
kával jste pohyb ve
středu
tabulky,
„Je to zatím v pohodě, protože Marečka
místo toho vedete.
Nezpůsobuje vám
nám z nemocnice pustili až v pondělí
to příjemný šok?
a Emičku teprve včera. Doma jsou ale oba
„Jak už jsem jedhodní, takže to vypadá, že jsou po mně.
nou řekl, v hokeji
je možné všechno...
V tom případě to s nimi bude v pohodě...“
(
) Základ jje, že
(smích)
Zkušený forvard Jestřábů LUKÁŠ DUBA
každý jednotlivě i
všichni společně
se prý i jakožto čerstvý otec dvojčat v noci vyspí
dobře trénujeme,
hokeji dáváme v
vodí a ukazuje, že je to ´Pan horámci možnoschceme, a hlav- kejista´. Díky zkušenostem má
tí maximum a
ně pak uspět i v ohromný přehled, k tomu zlaté
táhneme za jeplay off. Když ruce a perfektní myšlení. Navíc
den provaz jako
vidíme, že jde své schopnosti dává ve prospěch
skvělá parta. Bez
porazit každého a mančaftu, což nám hodně pomáčtyř chybějících
být třetí, druzí nebo há.“
Olomoučáků nám
dokonce první, tak
Poměrně čerstvě jste ottaky hodně pomohproč v tom nepokracem dvojčat. Vyspíte se v
ly příchody Zdeny
čovat, že? Prostě noci?
Novosada i Luboše
„Tohle bylo zatím v pohodě, proKorhoně, což jsou
tože Marečka nám z nemocnice
výborní hráči.
pustili až v pondělí a Emičku
teprve včera. Doma jsou
ale oba hodní, takže to
vypadá, že jsou po
mně. V tom případě
to s nimi bude v pohodě...“ (úsměv)

www.vecernikpv.cz

Foto: archív Večerníku
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Robert Jedlička chránil přítelkyni a dvě kamarádky, pět cikánů na něj bylo moc
Třiadvacetiletý obránce prostějovských
Jestřábů Robert Jedlička měří 188 centimetrů,
váží 95 kilogramů a je ve skvělé fyzické kondici. Ani to mu však proti
„cikánské férovce“ nebylo nic platné... Před pár dny se na něj vrhla
hned pětice cikánů. Povalila ho na zem a jeden z nich ho dokonce
surově nakopl do hlavy! S otřesem mozku, zlomeným nosem a částečným výpadkem paměti skončil zadák elitní zadák druholigového
týmu LHK v olomoucké nemocnici. A to vše jen proto, že se zastal své
přítelkyně a jejích dvou kamarádek, kterým cikáni nadávali do děvek a
k***v. Vulgarity navíc agresoři doplňovali o nechutné sexuální narážky
a gesta...
Prostějov/mls
K celé události došlo o předminulém víkendu v noci ze soboty
na neděli v Olomouci, kam si
zajeli mladí lidé povyrazit. „Z
tamní diskotéky Varna se nás
vracelo domů pět. Kromě mě
a mého přítele ještě další kluk i
dvě kamarádky. Cestou na Náměstí hrdinů na nás začali pokři-

kovat dva cikáni. Na celou ulici
hulákali, že jsme k***y. Dlouho
jsme se je snažili ignorovat. Byli
ale čím dál sprostější. Jeden z
nich si dokonce před námi začal rozepínat kalhoty a vulgárně u toho pokřikoval. Na to už
nešlo nereagovat. Následně se
strhl konflikt mezi Robertem
a dvěma cikány, kamarád mu
pomáhal. Vše bylo relativně

v pohodě, dokud se najednou
ze tmy nevyřítili další tři nebo
čtyři. Robert před nimi začal
couvat, oni ho však povalili na
zem a jeden z nich ho pořádně
nakopl přímo do obličeje,“ popsala detailně pro Večerník
události z neblahé listopadové
noci Robertova přítelkyně,
která celý útok musela sledovat na vlastní oči.

strážníkům. Ti ho následně na vlastní oči vidíte, čeho
dokázali zpacifikovat. Krváce- jsou schopni, tak máte fakt
jící a otřesený Robert Jedlička strach...,“ prozradila Večerbyl záchrankou převezen do níku své obavy půvabná dívolomoucké fakultní nemocni- ka, která nyní doma pečuje o
ce, kde mu zjistili otřes mozku, svého zraněného přítele. „Je
zlomený nos a řadu dalších to strašný pocit, když takhle
poranění. Po ošetření byl pro- vidíte někoho, koho milujete.
puštěn, doma ovšem začal Nejhorší je ta bezmoc, kdy
opět silně krvácet. Následně nemáte sílu ani šanci mu
tak musel být na dvě noci hos- pomoci. Vůči těm útočníkům
pitalizovaný v prostějovské nedokážu cítit nic jiného než
nenávist,” svěřila se.
nemocnici.
Šokující však je, že jediný Incidentem by se nyní měla
cikán, který byl na místě po- zabývat olomoucká policie a
licií zadržen, mu a jeho pří- Večerník bude celý případ bedtelkyni za pár hodin vyhro- livě sledovat! Jakmile bude
žoval přímo v olomouckém něco nového, nezapomeneme
Na „úrazovce“. Odřený loket byl jedním z lehčích poranění, která Ro„špitálu“! „Když slyšíte, jak čtenáře okamžitě informobertu Jedličkovi způsobila pětice cikánských útočníků. Foto: facebook
na vás přímo před policisty vat. Sledujte také internetové
Všechno mohlo dopadnout zili, tak se někteří z útočníků řvou, že vás zabijí a zároveň stránky www.vecernikpv.cz!
ještě mnohem hůř, kdyby stihli z místa „zdekovat“. Na
Ti z vás, kdo by mohli přispět do této kauzy
se na místě takřka okamžitě místě tak byl zadržený jedineobjevili městští strážníci. ný z agresivních útočníků. nějakým svědectvím, či dokonce vlastní podobnou
Na Náměstí hrdinů totiž míří Stalo se to hlavně proto, že
jejich kamery. Jakmile dora- začal vyhrožovat i samotným zkušeností, nechť se ozvou na mobil 608 960 042!

Robert Jedlička: „Prát jsem se určitě nechtěl!“
Prostějov - Zadáka prostějovských Jestřábů jsme
ve čtvrtek odpoledne navštívili přímo u něj doma.
Jeho ošklivá zranění z neděle se už hojila, zlomený nos měl po kopanci na první pohled prohnutý.
Vzpomínku na nedělní útok si tak Robert Jedlička
zřejmě ponese už navždy...

Už je doma. Zranění Roberta Jedličky se po propuštění z nemocnice hojí.
Foto: Martin Zaoral

Martin Zaoral
Můžete ještě
jednou
shrnout, co celému konfliktu
předcházelo?
„Šli jsme v Olomouci z Varny s přáteli a měli něco popito.
Rozhodně jsem však neměl v
nejmenším úmyslu se s kýmkoliv prát. Hraju sice hokej,
ale nejsem žádný bitkař. Když
ovšem na vás někdo deset minut
pokřikuje nechutný nadávky a
pak ještě začne vyhrožovat vaší
přítelkyni, tak to si prostě nemůžete nechat líbit...“
Jak se útočníkům podařilo
dostat vás na zem?
„Popravdě řečeno ani nevím.
Utrpěl jsem otřes mozku a na
situaci těsně před tím si úplně
nepamatuji. Vím, že nejprve
jsem si to vyřizoval s jedním
z výtržníků, který ze mě strhl
tričko. Vše bylo v pohodě. Co
se ovšem dělo těsně před tím,
než jsem skončil na zemi, nevím... Najednou se přede mnou
objevilo víc cikánů, před který-

mi jsem začal couvat. Pamatuju si hlavně jednoho z nich,
který šel očividně po mně.
Mluvit se s ním fakt nedalo.
Když jsem se zvedal ze země,
hodně jsem krvácel... Naštěstí
přijeli včas policisté, kteří celou situaci zklidnili. Záchranka
mě odvezla do nemocnice.“
Tady jste se setkal s jedním z
útočníků...
„Ten člověk, kterého policisté
na chvíli odvezli na služebnu,
dorazil do nemocnice s dvěma
ženskýma. Na chodbě pak před
mou přítelkyní pomlaskával
a ukazováčkem si výmluvně
přejížděl po krku. Tady ty výhružky jsou úplně ze všeho
nejhorší...“
Jak se cítíte
nyní?
„V úterý mě pustili z nemocnice
a už je mi rozhodně lépe. Nos
ale už asi nikdy nebudu mít tak
rovný jako dřív. Jinak ale s přítelkyní nyní oba doufáme, že
teď už bude pokoj a že se něco
podobného v Olomouci nebo v
Prostějově nebude opakovat.“

PARÁDA V DERBY: Zubři dostali od Jestřábů těžké K.O.!
Přerov, Prostějov/son - Dokonale zlomit nepříznivou
bilanci vzájemných utkání
s Přerovem dokázali naši
hokejisté. Ve středečním
čtrnáctém kole druhé ligy
mužů „Východ“ doslova vypráskali velkého rivala na jeho
ledě a suverénním vítězstvím
6:1 mu i s úroky vrátili nedávnou porážku doma 0:5. Navíc
famózní prostějovská parta po
úžasném triumfu znovu hupsla
do čela tabulky!
Hanácké derby začalo pořádně
zostra. Hned po několika
vteřinách pálil Pala, vzápětí na
druhé straně neproměnili slibné
možnosti Duba ani Zachar. Pak
domácí nic nevymysleli v první
přesilovce a udeřilo na druhé
straně. Korhoň s Dubou ujeli v
6. minutě do brejku dvou na jednoho, druhý jmenovaný nepohrdl
přihrávkou známého parťáka trefou mezi Vojtkovy betony – 0:1.
Blízko k vyrovnání měl v 11.
Sprušil, když v oslabení pláchl
do sóla a perfektní zákrok musel
vytáhnout Vrba. Ten udržel před

brankovou čárou i opakované
dorážky Sakrajdy o tři minuty
později, v 15. se pro změnu
zaskvěl Vojtek proti jedovce
Korhoně. A v 19. měl štěstí,
protože Černý na konci perfektní
kombinace jen těsně nedosáhl v
tutové pozici na puk.
O přestávce kouč Zubrů své
ovečky v kabině asi nepochválil, což mělo za následek jejich enormní úsilí smazat těsné
manko v nástupu do druhé
třetiny. Po závaru s pokusy
Sakrajdy (nad), Brančíka (zblokováno) a Vlčka (vyrazil Vrba)
měl prostějovský gólman ve 23.
spoustu práce s loženkou Málka,
ovšem vytasil další vynikající
zákrok. Stejně jako za necelých
pět minut proti dorážkám Goiše s
Kundrátkem. Tím drtivá převaha
Přerovských vyprchala a hosté
postupně vyrovnali hru. Přesto
mohli o vedení v 35. zbytečně
přijít tím, že v přesilovce nechali ujet Sedláka, jehož nájezd
zastavil až nedovolený zákrok.
Sudí nařídili trestné střílení a při
něm si faulovaný útočník vylámal zuby na opětovně skvělém
Vrbovi. Šlo o zlomové momenty celého střetnutí, zvlášť
když tři minuty před koncem
periody borci LHK zvýšili svůj
náskok. Kotouč šel v přesilovce

Jak událost popsali strážníci?

Olomouc/mls - Olomoučtí
strážníci celou událost popsali jako boxerský duel mezi
dvěma mladíky. Tomu měla
přihlížet dvacítka lidí, kteří
se „navzájem napadali“. Z
kamerového záznamu je patrné, že po příjezdu strážníků
některé osoby z místa kvapně
odcházejí...
„Dne čtvrtého listopadu ve
03:03 hodiny hlídka Městské

policie Olomouc při výkonu
služby uviděla na třídě Svobody
v Olomouci skupinku přibližně
dvacet osob, která se po chvíli
mezi sebou začala fyzicky napadat. Strážníci, kteří se vznikajícímu incidentu snažili zabránit,
vzápětí zjistili, že ve skupince
lidí svádí boxerský duel dva třiadvacetiletí muži, kteří na výzvu
strážníků svého počínání zanechali. Oběma mužům strážníci

poskytli první pomoc. Muže z
obce na Prostějovsku převezli s
masivním krvácením v obličeji
na místo přivolaní záchranáři k
ošetření do fakultní nemocnice
Olomouc. Událost si převzali na
místo přivolaní policisté z Policie ČR,“ popisuje sled událostí
z časného rána první listopadové neděle Magda Václavíková,
tisková mluvčí olomouckých
strážníků.

„Je to naprosto zbytečná absence...,“
posteskl si kouč Jestřábů Petr Zachar
Prostějov/son - Díky uzdra- „Robert má otřes mozku a třábi Prostějov Petr Zachar.

vení nemocného Lubomíra
Korhoně mohli hokejisté
Prostějova jít do středečního derby v Přerově s jedinou absencí (zraněný
Tomáš Berčák). To by však
mladého útočníka nesměl na
marodce doplnit univerzál
Robert Jedlička, a to zcela
mimosportovním
způsobem.

ránu v obličeji. Jakým způsobem k těmhle zraněním přišel,
to by možná bylo lepší nijak
moc nešířit. Šlo totiž o naprosto zbytečnou záležitost, za kterou mu sice po zjištění všech
okolností hlavu neutrhneme,
ale každopádně je jeho absence moc škoda. Jak pro tým, tak
pro něho samotného,“ odtušil
hlavní trenér mužů LHK Jes-

Ať už v klubu Jedličkovo
chování mimo led vyhodnotí
jakkoliv, jisté je, že samotný hráč teď zůstane nějakou
dobu mimo kluziště. „Doba
léčení se u otřesu mozku těžko odhaduje, takže nelze říct,
kdy se Robert znovu vrátí do
hry,“ pokrčil Zachar rameny
nad otázkou délky hráčovi
absence.

Závěrečným obratem LHK přetlačil srdnatou Porubu

Očima trenérů

Lubomír VÁCLAVÍČEK - HC ZUBR Přerov:
Lub

„Jednoznačně jsme propadli v zakončení. Čtyřicet minut jsme hráli
velice dobře, ale vždy nás soupeř potrestal za chybu jednotlivce.
Prostějov má výborný útok a u nás to potvrdil. My jsme naopak po
pěti úspěšných zápasech tentokrát propadli na celé čáře. V úvodu
poslední třetiny jsme s tím chtěli ještě něco udělat, jenže přišly další
dvě potrestané hrubky a bylo po zápase.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„V Prostějově nás vychytal Martin Vojtek a dnes naopak podal
velmi dobrý výkon náš gólman Adam Vrba. Na začátku třetí třetiny
jsme odskočili na 3:0 a to domácí položilo. Řekl bych, že nedávné
vzájemné utkání se zopakovalo přesně v opačném gardu, perfektní
výkon brankáře i štěstí v zakončení tentokrát byly na naší straně. Stav
0:5 znovu nebyl odpovídající, ale hokej se hraje na góly. A my jsme
samozřejmě hodně spokojení.“

pět na čtyři rychle od Černého
přes Kolibára až k Dubovi, který
podruhé procedil Vojtka mezi
betony - 0:2.
Pro soupeře ještě bitva nebyla
vůbec ztracená, jenže po dominantním nástupu Jestřábů do
poslední části už tohle tvrzení
absolutně neplatilo. O definitivní rozhodnutí se přitom postaral vedoucí muž kanadského
bodování celé druholigové
soutěže Černý, když ve 42.
zleva vymetl šibenici a ve 46.
další přesnou trefou vyhnal na
střídačku Vojtka – 0:4! Místo

zkušeného brankáře zamířil
mezi tyče mladý Sklenář,
jemuž čisté konto nevydrželo
ani tři minuty. Volný Ševčík si
ho blafákem efektně položil
na led a pohodlně zasunul do
prázdné – 0:5!! Čestný úspěch
zaznamenali šokovaní Zubři
až v 56. díky Kolářem využité
přesilové hře, aby tečku za
jednoznačným duelem napsali
rozparádění hosté. V čase 58.05
finalizoval Korhoň samostatnou akci nádhernou ranou, jejíž
let do sítě orazítkovala spodní
strana horní tyče – 1:6!!!

Prostějov uvidí duel ligy ve sledge hokeji
Prostějov/jim – Možnost zhlédnout na vlastní oči zápas nejkvalitnější mužské domácí soutěže ve sledge hokeji dostanou o ví- Česká sledge hokejová liga
kendu sportovní fanoušci z Prostějovska. V sobotu od půl jedné
Tabulka po 8. kole
odpoledne se totiž na prostějovském zimním stadionu utkají vý1. SHK LAPP Zlín
7 6 1 0
běry Olomouce a Českých Budějovic.
2. SKV Sharks Karlovy Vary
7 5 0 1
3. HC Sparta Praha
7 4 1 0
4. SHK Pardubice
7 4 1 0
5. HC Sledge Studénka
7 2 0 0
6. SKV Kings Č. Budějovice
6 1 0 0
7. APA VČaS Olomoučtí Kohouti 7 0 0 0

2012/2013
0
1
2
2
5
5
7

39:5
33:15
35:10
19:12
19:39
6:33
1:38

20
16
14
13
6
3
0

Ani jednomu výběru se v letošní sezoně zatím příliš nedaří.
Pro tento zápas domácí APA VČaS Olomoučtí Kohouti prohráli všech sedm utkání a patří jim sedmé místo, hostující SKV
Kings České Budějovice jsou na tom jen o trochu lépe. K pěti
porážkám přidali jen výhru 2:0 právě nad Olomoucí a v tabulce
jsou zatím šestí.

Už to vypadalo, že euforii
v táboře prostějovských hokejistů po triumfu v Přerově
okamžitě vystřídá zklamání
z domácí prohry s Porubou.
Jestřábi většinu sobotního
zápasu jen dotahovali a ještě čtyři minuty před koncem
ztráceli jeden gól, ale výsledek zásluhou svých největších hvězd přesto zachránili.
Nejprve vyrovnal Novosad,
v prodloužení rozhodl Korhoň a mužstvo LHK tak i po
15. kole 2. ligy Východ stále
vévodí tabulce!
Neuplynuly ani dvě minuty a
domácí měli ideální příležitost
otevřít skóre, když byl Zachar
faulován v samostatném úniku. Nařízené trestné střílení
se mu však vůbec nepovedlo,
takže si natěšení fandové museli počkat na první trefu „až“
do 5. minuty. V ní Černý přihrál mezi kruhy Kumstátovi a
urostlý bek obstřelil Gleicha –
1:0. Vzpomenout na předchozí
přerovské derby dal vzápětí
skvělým zákrokem Vrba proti
tutovce Pavlačky z nájezdu
dvou na jednoho. Severomoravané tím odstartovali mohutný
nápor, jemuž dlouho odolával
strážce prostějovské svatyně
(zneškodnil pokusy Vrány,
Holuši, Bučka, Sedláře i Wolfa). Ve 12. už však jeho umění
nestačilo, neboť Hruzíkovu
ránu od modré vyrazil k volnému Bučkovi a ten pohotově
doklepl – 1:1. Rychlý obrat
vývoje střetnutí zanedlouho
odmítl Holuša posláním své
šance vedle, na druhé straně
volej Černého zastavil Gleich.
Druhou třetinu otevřela slibná
možnost Korhoně, který podobně jako Buček ztroskotal
na brankáři. Aktivnější hosté
sahali po vedení, což Haškovi
v 27. ještě nevyšlo zásluhou

Zkušenost - spolehlivost. Pavel Kumstát (na snímku vpravo) dopomohl dvěma góly k vítězství nad Porubou Foto: Josef Popelka
perfektní Vrbovy lapačky. Krátce před polovinou utkání měl
ovšem nehlídaný Hašek moře
prostoru k dorážce Krayzelova
zakončení a těsný náskok hostů
se stal skutečností – 1:2. Bleskové vyrovnání z hole Kovaříka zastavila tyč, poté se Hanáci
úspěšně ubránili téměř minutu
trvajícímu oslabení o dva muže.
To je trochu nakoplo, v závěru
prostřední periody se tak na
chvíli chopili taktovky.
Několik jedovek agilního Korhoně mířilo mimo, než se ve
43. minutě sám před Gleichem
zjevil Kumstát a nadvakrát vsítil svůj druhý gól večera – 2:2.
Mač gradoval, defenzivní obr
na konci 45. jen o fous nezkompletoval hattrick. Vzápětí
skončila parádní akce Bučka

s objetím klece zezadu na tyčce, zkraje 50. minuty už Torax
opět vedl. Postaral se o to Galajda, jehož nevinně vyhlížející
střela z pravého kruhu propadla
Vrbovi do sítě – 2:3. Když potom loženky Popelky i Handla
vychytal Gleich, začali se diváci smiřovat s porážkou. V čase
56.12 ale přesilovkovou šumivku Korhoně úspěšně dorazil
Novosad a za nerozhodného
stavu 3:3 přišel na řadu nastavený čas.
V něm Wolf fauloval pronikajícího Zachara, což znamenalo
další početní výhodu Jestřábů.
A záhy využitou, neboť Černého výzvu nekompromisní
dělovkou k tyči přetavil ve
vítězný zásah Korhoň – 4:3 po
prodloužení!

Očima trenérů

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
Pe

„V Prostějově nás vychytal Martin Vojtek a dnes naopak podal
velmi dobrý výkon náš gólman Adam Vrba. Na začátku třetí třetiny
jsme odskočili na 3:0 a to domácí položilo. Řekl bych, že nedávné
vzájemné utkání se zopakovalo přesně v opačném gardu, perfektní
výkon brankáře i štěstí v zakončení tentokrát byly na naší straně. Stav
0:5 znovu nebyl odpovídající, ale hokej se hraje na góly. A my jsme
samozřejmě hodně spokojení.“

Tomáš Sršeň (HC RT Torax Poruba):
„Myslím si, že jsme viděli krásné utkání z obou stran, remíza po
šedesáti minutách je zasloužená. Oba týmy hrály hezký hokej, až
kvůli blbému faulu v prodloužení jsme se dostali do oslabení a domácí
rozhodli. Ale je vidět, že pokud budeme pracovat, tak můžeme hrát s
každým.“

Basketbal
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Basketbalisté sehráli v uplynulém týdnu jediný duel Mattoni NBL, zato ten nejprestižnější

73 BK PROSTĚJOV

76

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI UKÁZALI, ŽE MAJÍ SRDCE LVA

ČEZ BASKETBALL
NYMBURK

46:36

čtvrtiny: 28:20, 18:16, 16:18, 11:22
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

41/19:33/15
21/8:22/10
20/11:19/16
28:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

11:17
21:21
6:10
14:18

Rozhodčí: Hruša, Macela, Večeřa
Diváků: 950

Prostějov/lv
„Klukům jsem také hned po zápase poděkoval. Hráli opravdu
výborně. Nemusí se za nic stydět,“ souhlasil po utkání trenér
BK Prostějov Zbyněk Choleva
s názorem, že jeho svěřenci byli
tuzemskému gigantovi více než
vyrovnaným protivníkem.

Sestava a body Prostějova:
Duufault 19
Sleez
Sl
ezákk 10
ezák
K ho
Ko
hout
u 10
ut
Pandulaa 9
Bohačík 8
Švrdlík 7

Maarkko 6
Mark
Brat
attče
č nk
nkov
ov 4
Poolááše
šek 0
P ášill 0
Pr

Tahle porážka bolí. Hodně zklamaně se na oslavující klubko nymburských hráčů dívali basketbalisté
Prostějova. V repríze posledního finále Orli ukázali, že mají srdce Lva. S velkým favoritem odehráli
naprosto vyrovnanou partii a nakonec prohráli
těsným rozdílem tří bodů. Do kabiny odcházeli
s pocitem, že vítězství bylo blízko a vyprovázel je
zasloužený potlesk...

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava nymburka:
Benda 13, Sokolovský 0, Hruban 6, Welsch 13, Houška 4, Palyza 3,
Nečas 2, Rančík 21, Taylor 11, Pavkovic 2, Pomikálek 1

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 11. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

11
10
10
9
9
10
10
11
10
8
10
10
8

10
10
6
6
6
5
4
3
3
4
2
2
2

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

893:760
887:671
768:771
769:714
754:727
825:801
777:800
810:910
757:868
660:662
814:866
730:838
638:694

21
20
16
15
15
15
14
14
13
12
12
12
10

KAM PŘÍŠTĚ
12. kolo, sobota 17. listopadu, 19:00 hodin: Tuři Svitavy - BC
Kolín, ČEZ Basketball Nymburk - Levharti Chomutov (pátek
16.11., 18:00), USK Praha - BK Prostějov (20:30), Lions J.
Hradec - BK JIP Pardubice, SLUNETA Ústí nad Labem - BK
Opava (neděle 18.11., 17:00), Astrum Levice - BK Děčín

Sledovali jsme souboj
talentovaného Orla Bohačíka
se zkušenou hvězdou Jiřím Welschem.
Podívejte se na www.vecernikpv.cz

Foto: www.bkprostejov.cz
a udělali maximum pro úspěšný
výsledek. „Myslím si, že jsme
soupeře přinutili, aby musel hrát
naplno celý zápas. Toho si cením, protože i na tréninku pořád

musíme látat sestavu a příprava
proto není ideální. Zápas se musel líbit. Nasazení bylo opravdu
obrovské,“ ocenil své hráče
Choleva.

MISTR z Nymburku SE BÁL až do poslední sekundy
Svěřenci kouče Cholevy předvedli dosud nejlepší partii v sezóně

koše Mattoni nbl v číslech:
Opava - Ostrava 75:92 (29:27, 43:43, 60:68) Nejvíce bodů:
Blažek 18, Tóth 16, Cage 14 - Ames 26, Gniadek 15, Wilson
13. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Remenec. Trestné hody: 23/17 - 3/2. Fauly:
21:11. Trojky: 6:16. Diváci: 490. * Pardubice - USK Praha 89:76 (24:15,
40:32, 67:47) Nejvíce bodů: Pospíšil 16, Muirhead 15, Žabas 14, P. Bohačík
12, Nelson 10 - Meno 18, Vocetka 17, Mareš 14, Votroubek 13. Rozhodčí:
Vondráček, Galajda, Holubek. Trestné hody: 27/21 - 11/6. Fauly: 18:22.
Trojky: 8:12. Diváci: 500. * Prostějov - Nymburk 73:76 (28:20, 46:36,
62:54) Nejvíce bodů: Dufault 19, Slezák a Kohout po 10 - Rančík 21, Benda a Welsch po 13, Taylor 11. Rozhodčí: Hruša, Macela , Večeřa. Trestné
hody: 20/11 - 19/16. Fauly: 21:21. Trojky: 8:10. * Děčín - Svitavy 79:62
(19:21, 37:36, 59:49) Nejvíce bodů: Sedmák a Stria po 15, Alič 14, Jiříček
10 - Harčár a Macela po 10, Moravec 9. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Jeřáb.
Fauly: 21:18. Trestné hody: 14/13 - 14/9. Trojky: 6:7. * Levice - Ústí nad
Labem 77:80 (25:21, 47:45, 65:68). Nejvíce bodů: Nuhanovič 23, Sýkora
12, Morávek 10 - Horák 18, Nolen 13, Ličartovský a Reese po 11, Hrubý 10.
Rozhodčí: Paulík, Kapl, Nejezchleb. Fauly: 27:27. Trestné hody: 31/21 38/28. Trojky: 4:6.

Do domácí sestavy se po nemoci vrátil Jaroslav Prášil, který
ale odehrál pouze pár minut.
K tomu již Orlům delší dobu
chybí zraněný rozehrávač Matej
Venta, a proto domácí odehráli utkání v okleštěné sestavě. I
v menší rotaci nabitou sestavu
maximálně prověřili a třeba
Radoslav Rančík musel odehrát

přes třicet minut. „Bylo to pro
nás hodně náročné a v závěru
nám opravdu možná trochu chyběly síly. Takto vyrovnané zápasy rozhodují maličkosti. Jedna
nebo dvě ztráty a ty často přijdou
ve chvíli, kdy už hráč nemůže,“
poznamenal Choleva.
Tým Prostějova mohl po
utkání litovat menší úspěšnosti trestných hodů. Z dvacet
šestek proměnili pouze jedenáct. „Procentuálně to opravdu
nebylo ideální. Přece jen jde o
jedinou standardní situaci v basketbale a ta by se měla proměňovat,“ litoval kouč Prostějova.
Stoprocentní byl naopak přistup
všech členů týmu. I v posledních
minutách se poctivě vraceli do
obrany, vzájemně si vypomáhali

Prostějov/lv - Jednoznačně
nejvydařenější utkání v sezoně odehráli basketbalisté Prostějova. V jedenáctém kole
nejvyšší domácí soutěže přivítali mistrovský Nymburk a
nejlepšímu týmu ligy pořádně zatopili. Zkušený soupeř
otočil výsledek až v koncovce
střetnutí. Orli prohráli po
úchvatném boji 73:76, když
necelých sedmatřicet minut
vedli.
Domácí měli lepší vstup do
zápasu a až na jeden okamžik
v první minutě neustále vedli.
Základní sestava Hanáků se silného soupeře nezalekla a na za-

čátku 6. minuty vedla po trojce
Defaulta 16:8. Nadějné vedení
si Orli udrželi až do konce zahajovací čtvrtiny. Nymburk se
nemohl dostat do tempa a díky
tomu obhájci stříbrné ligové
medaile vedli 28:20.
Hned zkraje druhé části trefil
Bratčenkov trojku a Hanáci měli
poprvé k dispozici dvouciferné
vedení. V tu chvíli hosté přitlačili,
získali několik míčů a dokázali potrestat prostějovské ztráty.
Během následujících šesti minut
snížili na 35:32 a nadechovali
se k obratu. Hanákům v tu chvíli pomohly dalekonosné střely
Marka a Slezáka, který navíc po
faulu proměnil tři šestky v řadě a
pomohl k poločasovému vedení
46:36.
V senzačním vystoupení svěřenci trenéra Zbyňka Cholevy
pokračovali také ve druhé půli.

Očima trenérů

Po nesportovní chybě Palyzy
navýšili svůj náskok na 51:38
a ve 26. minutě dokonce vedli 57:42. Orli měli v tu chvíli
k dobru patnáct bodů a ve vzduZbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
chu visela senzace.
„Porážka nás mrzí, protože jsme Nymburk
V posledních minutách čtvrtiny
nachytali při jejich slabší chvilce. Sahali jsme
Nymburk přece jen z domácího
po cenném úspěchu. Bohužel poslední čtvrtina
vedení dokázal ukrojit a po 30
vyšla lépe soupeři. Zlomila nás série trojek
v koncovce. Přesto musím výkon našeho týmu
minutách na světelné tabuli svíocenit. V obraně se hráči překonávali Nymburk
tilo skóre 62:54.
se o vítězství bál až do poslední sekundy.“
Dramatické utkání vrcholilo
v poslední části. Ještě pět minut
Ronen Ginzburg- ČEZ Basketball Nymburk:
před koncem s vypjetím všech
to z naší strany úplně ideální výkon.
sil drželi domácí vedení 66:62, „Nebyl
Dlouho jsme se nemohli dostat do tempa a
poslední okamžiky přesto patřily velké problémy nám dělala obrana soupeře.
soupeři. Velký kus odpovědnosti Přesto tým ukázal charakter. Pořád věřil ve
na sebe vzal Welsch. Jeho body vítězství. V koncovce to na sebe vzali zkušení
a důležité přihrávky překlopily hráči jako Rančík nebo Welsch, ke kterým se
skóre na 67:69. Vzápětí navíc přidal Taylor. Jeho body nám hodně pomohly.“
basketbalista se zkušenostmi
z NBA přidal klíčovou trojku a zkušený protivník už ale nepovo- šestky, které určily konečný výmistr vedl o pět bodů.
lil a bezchybně trestal taktické sledek zaznamenal Rančík šest
Orli ještě dokázali snížit na 71:72, fauly Prostějova. Poslední dvě sekund před koncem.

„Rozhodly zkušenosti nymburských opor,“
Prostějov - V kvalitních výkonech z posledních
týdnů pokračoval Ondřej Kohout také v duelu proti
Nymburku. Prostějovský pivot se nezalekl zkušenějších podkošových hráčů soupeře a rval se o
každý míč. Konto protivníka zatížil rovnými deset
body a v obraně svým spoluhráčům pomohl šesti doskočenými míči. „Bylo to z naší strany dobré
utkání. Až na ten výsledek,“ uvedl Kohout po těsně
prohraném zápase.
Ladislav Valný
Vítězná série skončila
po čtyřech zápasech, ale
porážka s Nymburkem určitě
není tragédií. Souhlasíte?
„Není, což ale současně neznamená, že nás nemrzí... Byli
jsme opravdu blízko k úspěchu.
Škoda, že se nám nepodařilo

dobře rozehraný zápas dotáhnout do konce. Ale přijdou další
a v nich, pokud podáme stejný
výkon, budeme úspěšní.“
Mistra jste zaskočili.
Bylo to koncepcí hry?
„Rozhodně, předváděli jsme
svoji hru. Snažili se o rychlý
přechod do útoku a dobrá byla
také obrana. Díky tomu byl

pronesl po utkání pivot Orlů ONDŘEJ KOHOUT
soupeř nervozní a málem jsme a neztrácejí klid. Přesně to se
stalo v závěru tohoto střetnutí.
toho využili.“
Pod košem jste musel Obrovské zkušenosti nymsvádět nepříjemné souboje v těžšími protihráči. Byly
souboje s nymburskými pivoty hodně nepříjemné?
„Nebylo to nic jednoduchého,
ale na to jsem docela zvyklý.
Mojí výhodou je v takových
situacích větší rychlost a toho
jsem se snažil využít. Někdy se
to docela povedlo.“
V posledních minutách
to na sebe vzali Rančík
s Welschem. Rozhodly o výsledku jejich zkušenosti?
„Ve vyrovnaných zápasech to
tak bývá. Koncovky na sebe
berou opravdu ostřílení hráči,
kteří toho mají hodně za sebou

burských hráčů opravdu hrály
velkou roli.
Těsná porážka žádného sportovce
sporto
nepotěší.
Můžete si z ní přesto odnést
pozitivníh
něco pozitivního?
„V tomto případ
případě je to možné.
Opravdu jsm
jsme podali dobrý výkon a přes menší
rotaci kvalitní evrop
ropský
tým potr
trápili.
Potvrdil se, že pokud
lo
dodržujeme
taktiku, můžeme být úspěšní. S tímto
vědomím
půjdeme do
dalších ligoFoto: archiv
vých duelů.“

ze zelených trávníku....

„Eskáčko“ podruhé narazilo, doma padlo s Přemyslovicemi

Prostějov/jim – Závěr podzimní části okresního přeboru se
hráčům 1.SK Prostějov „B“
příliš nepovedl. Týden po domácí
remíze 0:0 se Smržicemi přišla
prohra 1:2 s Přemyslovicemi
a pro domácí je to ještě hodně
milosrdný výsledek. Hosté totiž
pečlivě bránili a za druhý poločas
nastříleli z brejků dvě tyčky a dvě
břevna. Zopakoval se tak výsledek z poloviny srpna, kdy shodně
2:1 prohrály doma Přemyslovice.
Prakticky po celý podzim byli hráči
1.SK na domácím trávníku suverénní. První ztráta přišla po šesti
výhrách teprve o minulém víkendu,
první porážka na sebe nechala čekat
jen o sedm dní dřív. Schylovat se
k ní začalo již na konci úvodní desetiminutovky. Po nevydařené malé
domů v podání Drahomíra Zeliny
přetlačil hostující útočník Zelinku a
Přemyslovice vedly 1:0.

Druhá rána pro domácí přišla v
podobě zranění gólmanské jedničky,
která po ošetření dochytala zbytek utkání s poraněným kotníkem. A o třetí
hřebíček v rychlém časovém sledu se
hned po uznání první branky postaral Olejník, když si nechal za urážku
rozhodčího dát červenou kartu. Prakticky osmdesát minut tak hosté hráli
přesilovku a dokázali ji zužitkovat. Ještě
do pauzy přidal druhou branku Lukáš
Tyl a domácí již dokázali zásluhou
střídajícího Grygláka jen snížit. K
ničemu dalšímu se nedostali a naopak
několikrát museli poděkovat brankové
konstrukci, že zastavila protiútoky
soupeře.
Eskáčko se muselo obejít bez posil z
áčka a raritou v jeho sestavě byla spolupráce Drahomíra Zeliny se synem
Lukášem ve středové řadě. „Spolupráce jim šla výborně. Přizpůsobil se
hře, hrál s hlavou nahoru a plnil to,
co jsme si řekli,“ pochválil ho, stejně

jako další mladíky trenér 1.SK David
Pohledem trenérů
Mezuliánek. V základní sestavě se nakonec objevila celá čtveřice dorostenců
DAVID MEZULIÁNEK 1.SK Prostějov „B“
a svého kouče nezklamali. „Jsou velice „Jsem hrozně zklamaný z disciplíny některých hráčů. Naše nediscirychlí, agresivní, umí to s míčem. Mají plinovanost a mluvení s rozhodčím se opakuje ve spoustě zápasů. Olev mladém věku velice dobré návyky. jníkovo chování nepochopím. V desáté minutě jsme dostali branku
To se mi líbilo,“ ocenil. Jinak byl ale rád, po chybě, druhou jsme dostali ve čtyřicáté minutě po další individuální
že kvůli mnoha zdravotním absencím chybě, kdy jsme si po centru nepohlídali nabíhajícího hráče. Do druhého
podzimní část již skončila.
poločasu jsme to otevřeli, hráli jsme na tři obránce, ale bohužel jsme dali
Jeho protějšek Rudolf Švehla si pak jen jednu branku. Přemyslovice chodily do smrtících brejků a mohli přidat
krom velmi dobrého výkonu poch- tři čtyři branky, protože několikrát nastřelili tyčku. My jsme si kromě gólu
valovat i to, že se hráči konečně sešli bohužel žádnou šanci nevytvořili.“
RUDOLF ŠVEHLA Sokol Přemyslovice:
v kompletním složení. „Již v Otinovsi
se vykrystalizovala sestava, kterou si „Bylo to bojovné utkání a hodně nám pomohlo vyloučení domácího hráče
představujeme.Ve druhém poločase ale v prvním poločase, to je bez diskuse. Kluci si vedli v obraně spolehlivě,
přišla naše bolest, když jsme několikrát snažili se a hráli tak, jak jsme si řekli. Měli jsme více brankových
šli sami na brankáře, ale neproměnili příležitostí a domácí jsme kromě branky prakticky do ničeho vážnějšího
nepustili. Jen v prvním poločase měl Zelina solidní hlavičku a jeden závar
jsme,“ zamrzelo ho.
Věří, že díky dvěma venkovním při rohu. Domácí jsme pouštěli pouze po velké vápno, pak jsme přebrali
výhrám z posledních dvou zápasů má míč. Dozadu jsme postavili hlavičkáře a protože se snažili nakopávat
jeho mužstvo to nejhorší za sebou a vysoké balony, jsme pokryli.“
na jaře bude v povedených výkonech
pokračovat. „K mužstvu jsem přišel Moje představy byly jiné a než jsme to jsem navázat na výsledky Přemyslovic,
v létě a hráče jsem teprve poznával. dali dohromady, chvíli to trvalo. Chtěl které měly minulou sezonu, ale bylo

1.SK Prostějov „B“
Sokol Přemyslovice

1:2
(0:2)

Branky: Gryglák – Růžička, Tyl
Rozhodčí: Němec – Pikner, Hubený

Sestava 1.SK „B“:
Zelinka – Sedláček (46. Gryglák), Ballek, Olejník, Martínek – Kvapil, Pořízka, D. Zelina, L. Zelina – Komárek (65. Lakomý), Rus.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Přemyslovic:
K. Konečný – J. Rozsíval ml., Deutsch, Vinkler, Mucha – Kovář,
Slavíček, Kučera, J. Konečný (63. P. Konečný) – Růžička (75. D.
Možný), Tyl. Trenér: Rudolf Švehla.

znát citelné oslabení, když někteří
hráči skončili. Škoda, že jsme to nenastartovali dřív,“ posteskl si.
Duely sedmnáctého kola, původně
plánované na nejbližší víkend,

sportovně technická komise okresního
fotbalového svazu přesunula na víkend
30. a 31. března, takže mužstva před sebou mají více než čtyřměsíční soutěžní
pauzu.
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Kušisté Savany z Kostelce ovládli celou venkovní sezonu
kadet Dominik Fifka. Těsně pod
stupni skončil mezi seniory za
trojicí z Otrokovic František Sedláček a mezi muži Josef Nedělník,
pátá byla Milena Pírková, sedmý
Jiří Složil.
Závěrečným podnikem v Otrokovicích navíc skončila i první
liga družstev. Zcela suverénně si
v ní stejně jako loni vedla čtveřice
Nedělníků z kostelecké Savany a
počtvrté za poslední léta bere vítězný pohár. Příští rok navíc může
dosáhnout na toužebný hattrick.
Úspěšně si vedlo i „béčko“, jež se
čtvrtým místem v pohodě zachránilo, do druhé ligy se pak premiérově zapojilo i „céčko“ a skončilo
taktéž čtvrté.
Stabilně nejlepší. Kušisté oddílu Savana KK Kostelec na Hané
Nyní již celá kostelecká ekipa zaobsazují v domácích závodech stabilně nejvyšší příčky a napříhájila přípravu na novou halovou
klad na letošním mistrovství republiky získali v družstvech zlato i
bronz.
Foto: archív Savana KK Kostelec n. H.
sezonu. Tu zahájí v polovině listopadu závodem v ryze domácích
u Opavy získali kostelečtí střelci tři Završení úspěšných měsíců přišlo podmínkách – v městské sportovzlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové s vyhlášením výsledků venkovní- ní hale v Kostelci na Hané.
medaile. Jaroslava a Hana Neděl- ho Českého poháru. K dispozici
níkovy opět pozlatily souboj žen bylo celkem osm závodů, z nichž Konečné pořadí I. ligy družstev:
a juniorů, Jan a Josef Nedělníkovi se počítaly čtyři nejhodnotnější 1. Savana KK Kostelec na Hané
připojili stříbro a bronz mezi muži, výkony. V ženách již pošesté za „A“ (Hana, Jan, Jaroslava a JoDominik Fifka se radoval ze stříb- sebou zvítězila Jaroslava Ne- sef Nedělníkovi) 54 bodů, 2. TJ
ra mezi kadety, A-tým bral zlato a dělníková, v juniorech obhájila Jiskra Otrokovice „A“ 44 b., 3.
B-tým bronz mezi kolektivy. Celá loňský triumf Hana Nedělníková TJ Opava „A“ 42 b., 4. Savana
čtveřice Nedělníků se navíc kva- a navázala na předchozí tři tituly KK Kostelec na Hané „B“ (Svalifikovala na mistrovství světa do staršího bratra Jana. Ten skončil toslav Kuba, Martin Pírek, Franchorvatské Bratiny, kde se rozhod- stejně jako loni druhý mezi muži, tišek Sedláček, Jiří Složil) 23 b.,
ně neztratili a svorně se umístili ve když počtrnácté za sebou vyhrál 5. SKPK Suché Lazce 17 b., 6.
Bohumil Korbař. Stříbro přidal i TJ Jiskra Otrokovice „B“ 14 b.
druhé a třetí desítce.

Na Hanou putovala zlata z mistrovství republiky,
Českého poháru i první ligy družstev

Kostelec na Hané/jim – Další
vydařený ročník mají za sebou
členové kušistického oddílu
Savana KK Kostelec na Hané,
zejména pak čtyřčlenná rodina
Nedělníků. Jaroslava a Hana
pokračují v nadvládě mezi ženami a juniory, Jan a Josef útočí na nejvyšší příčky mezi muži
a společně tvoří neporazitelné
družstvo v soutěži týmů.
Na úspěšný rok 2012 založili
členové Savany již v zimě. Na
halovém mistrovství republiky v
Otrokovicích i v několikadílném
Českém poháru pobrali medaile
ve všech vypsaných disciplínách
a dali najevo, kdo je nejlepší v republice.
V prvním případě si vystříleli
čtyři zlata a dva bronzy, v tom
druhém, při absenci týmové soutěže, přidali tři zlata a dva bronzy.
Překvapil hlavně Jan Nedělník,
když v obou případech porazil
dlouholetého suveréna Bohumila
Korbaře z Plumlova. Od sezony
1999/2000 totiž halový pohár
mezi muži nikdo jiný nevyhrál.
Velkolepá jízda pokračovala i při
venkovních závodech. Na republikovém mistrovství v Litultovicích

Konečné pořadí II. ligy družstev:
1. TJ Jiskra Otrokovice „C“ 56 b., 2.
TJ Jiskra Otrokovice „D“ 28 b., 3.
TJ Opava „B“ 20 b., 4. Savana KK
Kostelec na Hané „C“ (Dominik
Fifka, Milena Pírková) 6 b., 5. SK
Plumlov (Bohumil Korbař, Miroslav Štefák, Lucie Štefáková) 0 b.

Konečné pořadí
Českého poháru:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 3349 b., 2. Jan Nedělník (Kostelec) 3294 b., 3. Václav Losert
(Opava) 3214 b., 4. Josef Nedělník
3180 b., 7. Jiří Složil (oba Kostelec) 2975 b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková
(Kostelec) 3228 b., 2. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 3136 b., 3.
Kateřina Štětkářová (Otrokovice)
3112 b., 5. Milena Pírková (Kostelec) 2452 b.
Senioři: 1. Aja Kaszonyiová 3155
b., 2. Zdeněk Janda 3089, 3. Pavel
Kaszonyi (všichni Otrokovice)
3052 b., 4. František Sedláček
(Kostelec) 2982 b.
Junioři: 1. Hana Nedělníková
(Kostelec) 3128 b., 2. David Pištěcký (Otrokovice) 3008 b., 3. Kateřina Volná (Suché Lazce) 2756 b.
Kadeti: 1. Jan Krejča (Otrokovice) 2854 b., 2. Dominik Fifka
(Kostelec) 2463 b., 3. František
Nemochovský ml. (Otrokovice)
2377 b.

Nohejbaloví žáci Prostějova s dvojnásobným triumfem
Prostějov/pk - Poslední říjnovou
neděli uspořádal nohejbalový
oddíl v Lounech další bodovaný turnaj v rámci dlouhodobé
soutěže Poháru českého nohejbalového svazu žáků. Toto klání
proběhlo ve trojicích a mimo
hlavní soutěž proběhl i turnaj
ve trojicích mladších žáků. Zápolení se zúčastnily i trojice TJ
Sokola I Prostějov, přičemž ve
starších žácích nastoupili J. Ftačnik, J. Matkulčík a M. Nykl, v
mladších žácích se představili O.
Pospíšil, J. Zavadil a jako hostující hráč Z. Kalous. Již předem je
pak nutno říci, že obě sestavy si
vedly skvěle...

V mladších žácích se hrálo systémem každý s každým dvoukolově. Po počáteční nervozitě se
prostějovští mladí hráči výborně
rozehráli a nic na tom nezměnila
ani úvodní poměrně smolná porážka s vicemistrem ČR mladší
kategorie Haponem Horažďovice. Po této prohře totiž nastala jen
samá vítězství, a to i nad letošními
mistry České republiky Dyna-

mem České Budějovice! V konečném zúčtování to znamenalo
po součtu bodů celkové poměrně
překvapivé prvenství mladších
žáků Sokola I Prostějov.
V hlavní kategorii starších žáků
si vedlo prostějovské trio naprosto suverénně. Základní část se
hrála ve dvou skupinách, z nichž
první čtyři týmy postupovaly do
čtvrtfinále, odkud se pokračovalo

Konečné výsledky obou dvou kategorií :
Starší žáci :
Mladší žáci :
1. TJ Sokol I Prostějov
1. TJ Sokol I Prostějov
2. NK Vodňany
2. Hapon Horažďovice
3. Hapon Horažďovice
3. Dynamo České Budějovice
4. Slovan Chabařovice
4. SK Kotlářka Praha

již vyřazovacím systémem play-off. Trojice Sokola I Prostějov
po výhře ve všech utkáních postoupila z prvního místa, a přesto
v boji o postup do finále musela
vybojovat velice těžký zápas s
Horažďovicemi, kde ukončoval
útoky nejdůraznější smečař soutěže Pivnička. Ani finálový duel s
výbornou obranou Vodňan nebyl
pro tým Prostějova jednoduchý,
ale nakonec se kvalita prostějovských hráčů potvrdila a dokonala
tak dvojnásobný triumf v tomto
turnaji!
„Z dvojnásobného prvenství mám
velkou radost, mladší žáci Ondra
Pospíšil byl na náhře opravdu vy-

nikající a ani Honza Zavadil v poli
vůbec nezklamal a nezalekl se
velkých soupeřů. Starší žáci měli
i přes vítězství ve všech utkáních
chvilky nesoustředění, nebo spíše
podcenění soupeřů, což se nemusí
příště vyplatit. Přesto podali výborné výkony, Jakub Ftačnik byl
navíc vyhlášen nejlepším smečařem turnaje a po tomto prvenství
jsou před závěrečným bodovaným turnajem v Prostějově prakticky vítězem Poháru českého nohejbalového svazu kategorie žáků
pro tento rok,“ hodnotil vystoupení na severu čech spokojený kormidelník prostějovské nohejbalové mládeže Richard Beneš.

Krasobruslařka Eliška Hubáčková
už zápolí mezi juniorkami

Prostějov/red - Přebornice Olomouckého kraje v kategorii
žačky pro rok 2012, patnáctiletá Eliška Hubáčková, se již
naplno „rozjela“ do nové sezóny. V polovině října se poprvé
představila ve vyšší kategorii juniorek ČR na Velké ceně Plzně a ve vyrovnaném závodě obsadila skvělé čtvrté místo, kdy
jí bronzová medaile „utekla“ o jeden jediný bodík. I tak si
vytvořila osobní rekord 87 bodů.
Hned týden nato se nadějná prostějovská krasobruslařka zúčastnila mezinárodního závodu Tirnavia Cup 2012 ve slovenské
Trnavě. Tady byla konkurence pochopitelně velmi silná. Šestaatřicet závodnic z devíti zemí Evropy předvedlo kvalitní programy. Eliška Hubáčková po nevydařeném krátkém programu
nastupovala do volné jízdy z nelichotivé osmadvacáté pozice.
Dobře zvládnutou volnou jízdou se posunula v konečném pořadí
na slušné třiadvacáté místo.
V nejbližší době čeká na Elišku Hubáčkovou další pohárový
závod v Orlové, kde by si jistě ráda vyjela důležité body do
celorepublikového žebříčku a připravila si co nejlepší výchozí
pozici pro Mistrovství ČR, které se bude konat v únoru 2013 v
Příbrami.
Jak Večerník zjistil, Eliška Hubáčková má za sebou náročnou
přípravu. Hned na jaře absolvovala kvalitní mezinárodní soustředění v Kravařích, kde pracovala především na trojitých skocích a bruslařské technice, v létě pak absolvovala soustředění v
Ostravě a hned po návratu se věnovala pilování nové volné jízdy
pro vstup do vyšší kategorie juniorek.
Trénuje za významné podpory ze strany marketingové společnosti TK PLUS. Účast na soustředěních, přípravu nového
volného programu, choreografii a kostým finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Nové osob
ní rek
mají jasný ordy
cíl:
MČR 2013
!

Foto: archív E. Hubáčkové

Elišku Hubáčkovou podporují:

INZERCE

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.
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Volejbalistky VK AGEL se po krátké pauze opět vydávají na těžkou šichtu Ligy mistryň
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STŘEDA V CORTESE = DALŠÍ POKUS O ZASKOČENÍ FAVORITA

VOLLEYBALL CLUB
SLAVIA PRAHA

Kouč volejbalistek Čada si před odletem do Itálie oddechl,
že jeho tým zvládl náročnou bitvu na severu Moravy

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:13 hodiny
Rozhodčí: Záhorcová a Činátl
Diváků: 100
1. set: 24:26 28 minut 2. set: 17:25 22 minut
3. set: 16:25 21 minut

Sestava slavie:
avie:
Cebáková, Vašutová, Vinecká, Hanzlová, Caithamlová, Smolková, libero
Pillerová. Střídaly: Brožková, Jeřábková, Ančincová.
Trenér: Jiří Vojík.

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

Marek Sonnevend

Jelínková
Žarkova
Hrončeková

Velikiyová

Gomesová
Soaresová
Připraveny byly: de Asissová, Melichárková, Miletičová, Hippeová, Vincourová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

1

3

TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:38 hodina
Rozhodčí: Kořenek a Fink
Diváků: 350
1. set: 25:22 25 minut 2. set: 18:25 23 minut
3. set: 24:26 27 minut 4. set: 15:25 23 minut

Sestava Prostějova:

Miletičová
Hippeová
Střídaly: Velikiyová, Jelínková,
Soaresová,
Připraveny byly:Melichárková,
Hrončeková

bodů:
dů
ů
* KP
Brno Olymp Praha 1:3 ( 24, 16, 23, 19). Nejvíce bodů: Staňková 22, Toufarová 10 Kvapilová 13, Sládková a Mlejnová po 10
6.kolo: Frýdek-Místek
ý
– VK AGEL Prostějov
j 1:3 ((22, -18, -24, -15).) Nejvíce
j
bodů:
Kojdová 13, Pavelková 12, Závodná 11 - Gomesová 24, Flávia 15, Žarkovová a Soaresová
po 12 * UP Olomouc - Olymp Praha 1:3 (-21, 23, -22, -9). Nejvíce bodů: Honková 13,
H. Vanžurová 12, Košická 11 - Kvapilová 22, Sládková 14, Mlejnková 11 * PVK Přerov
- SG Brno 3:0 (13, 20, 15). Nejvíce
j bodů: Mátlová 16,, Rosenbergerová
g
13 - Najbrtová 10,
Nálezková a Kurková po 5 * KP Brno - Šternberk 3:0 (22, 21, 23).. Nejvíce bodů: Staňková
18, Michalíková 16 - Sochorcová a M. Janečková po 9 * Slavia Praha - Ostrava 3:1 (19,
-10, 29, 20). Nejvíce bodů: Hanzlová 17, Caithamlová 14, Vinecká a Cebáková po 13 Kadlecová 16, Zedníková 14, Polášková 11

Sokol vás hodně potrápil.
Nebyla jste překvapená
jeho velmi kvalitním výkonem?
„Ani ne. Věděly jsme, že letos
mají dost silné družstvo a hrají
dobrý volejbal. Vždyť před vzájemným utkáním s námi v extralize ani jednou neprohrály, což o něčem svědčí. Očekávaly jsme proto
těžký zápas a ten opravdu přišel.“
Byla naprostá vyrovnanost střetnutí důsledkem
skvělé hry Frýdku, nebo spíš
vašeho slabšího výkonu?
„Řekla bych, že platilo oboje. S takovým soupeřem se nedá hrát na

Tým

Z

V3 V2 PB

P

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
3
3
2
2
1
1
1
0

0 18:2
0 18:4
1 16:7
1 13:11
2 11:12
3 9:12
3 11:14
4 7:15
5 5:16
6 3:18

0
0
2
0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
2
1
1
1
0
0
0

PS

PM

B

497:361
533:422
518:450
497:491
431:444
448:473
525:568
441:508
422:493
319:421

18
17
13
11
9
7
6
5
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...
7. kolo (čtvrtek 15. listopadu, 17.00 hodin): Prostějov – Slavia Praha (16.
listopadu), Olymp Praha – Frýdek-Místek, SG Brno – Olomouc, Šternberk –
Přerov, Ostrava – KP Brno.
8. kolo (sobota 17. listopadu, 17.00 hodin): Prostějov – Olymp Praha, Šternberk – Olomouc, Frýdek-Místek – SG Brno, Přerov – Ostrava (19.00), Slavia
Praha – KP Brno (18. listopadu, 19.30).

nějakých padesát procent, naopak
je potřeba makat na maximum.
Což se nám rozhodně nedařilo.
Projevila se určitá herní nejistota,
kterou zatím procházíme. Z tohoto pohledu je hlavní, že jsme nakonec utkání i přes potíže zvládly
a zvítězily.“
V čem konkrétně vidíte
největší nedostatky a rezervy?
„Činností ke zlepšení je určitě
víc. Můžeme být silnější v útoku, kde si někdy počínáme dost
naivně. Ideálně nefunguje ani
obrana jak na síti, tak v poli, navíc dochází k řadě nedorozumění
v mezihře. Když se pak jednotlivé nedostatky sečtou, herní pro-

blémy se kupí a náš výkon často
není na potřebné úrovni.“
Souhlasíte tedy se spoluhráčkou Míšou Jelínkovou v tom, že jste nyní po herní
stránce měly být už dál, než se
momentálně nacházíte?
„Dá se to tak říct. Na druhou stranu
nechci přehnaně kritizovat zvlášť
za situace, kdy se v létě obměnil
skoro celý kádr a je nutné, aby si
omlazený tým v novém složení
sednul. Každopádně bychom se
již měly začít výkonnostně posou-

vé grupě. „Nechci spekulovat,
zda má Villa kvalitativně blíž
k Rabitě nebo Sopotům, dost
záleží na konkrétním výkonu
v každém utkání. Rozhodně
se může opřít o spoustu vynikajících hráčských osobností,
například nahrávačku Rondon,
smečařku Bosetti, univerzálku
Barun či blokařku Garzaro. Pouze výtečná Cardullo na liberu je
zraněná,“ vyjmenoval kouč VK
AGEL.
Výprava Prostějova se do Itálie
přesune během úterka 13. listopadu. „V deset hodin dopoledne

jedeme autobusem do Vídně,
odtamtud letíme do Milána a
z něj je to už jen čtyřicet minut
znovu autobusem do Cortese,“
popsal Čada cestu do dějiště
důležitého střetu. Návrat zpět
je plánován na čtvrteční večer,
přitom v pátek 16. i v sobotu
17. listopadu shodně od 17.00
hodin nastoupí naše ženy doma
v rámci UNIQA extraligy proti
Slavii Praha, respektive Olympu
Praha. „Opět je to velmi náročný program, který však musíme
zvládnout,“ zdůraznil Miroslav
Čada.

3. kolo 1. zápasy:
p y SK UP
Olomouc – VK Královo Pole
Brno 3:2 (-23, 11, 21, -14, 11) *
PVK Přerov – TJ Sokol FrýdekMístek 3:1 (-15, 22, 22, 21) *
VC Slavia Praha – VK Agel
Prostějov 0:3 (-24, -17, -16),
PVK Olymp Praha čeká na
vítěze z duelu Opava/Ostrava

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

vat víc dopředu, a to co nejrychleji.
Času totiž není nazbyt.“
Jak vidíte za dané situace možnost překvapit
v Cortese?
„Do Itálie jedeme vzhledem
k našim dosavadním výkonům
v letošní Champions League jako
outsider. Podle mě lze na hřišti
tak špičkového celku uspět jedině
změnou přístupu v tom směru, že
budeme maximálně riskovat. Hra
na jistotu by nám pravděpodobně
přinesla jen další porážku 0:3, naopak s velkou dávkou rizika rozhodně můžeme získat aspoň set
nebo třeba i celý zápas. Villa podle
mě nemá tak silný kádr jako v minulých letech, kvalitním volejbalem bychom ji teoreticky mohly
zaskočit. Hlavně však musíme do
střetnutí dobře vstoupit, ne jako ve
většině předchozích zápasů.“
Co máte přesně na mysli?
„Každý si už musel všimnout, že letos máme problémy
s prvními sety. Buď začneme
špatně hned od úvodních míčů,
nebo po slušném začátku najed-

nou přestaneme hrát a vlastními
chybami posadíme soupeře na
koně. Takhle jsme projely vstupní sady teď ve Frýdku, předtím
s Olomoucí a málem i proti Brnu,
což nás logicky sráží hodně dolů.
Naopak vydařený úvod mančaftu
dost pomáhá, proto musíme první
sety výrazně zlepšit. Je potřeba víc
koncentrace.“
Pro vás osobně se po letním příchodu Šárky Melichárkové rýsovalo, že si v některých z mnoha duelů v rychlém
sledu budete moci odpočinout,
což zraněním posily z Králova
Pole padlo. Nemrzí vás to?
„Je pravda, že když je moc zápasů rychle za sebou, mohla Šárka
někdy dostat na liberu přednost
s tím, že bych si oddechla a v únavě nabrala nové síly. Na druhou
stranu asi žádný sportovec nesedí
rád na lavičce, každý nejraději
hraje. Proto vzniklou situaci beru
takovou, jaká je a nijak víc to neřeším. Šárce přeju co nejrychlejší
uzdravení a dokud bude na marodce, zkrátka odehraju všechno.“

ASYSTEL MC CARNAGHI VILLA CORTESE

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

průběžná tabulka extraligy
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naskytne, pokusíme se ji co nejlépe využít. Pořád platí, že jakýkoliv získaný set či dokonce bod
v naší skupině Ligy mistryň bereme jako úspěch. Ve sportu se
může stát všechno a třeba nám
zrovna středeční zápas vyjde na
maximum,“ odtušil Čada.
Ambiciózní AsystelCarnaghi
vzniklý sloučením oddílů Cortese a Novary zatím porazil doma
Sopoty 3:1 a stejným poměrem
podlehl venku Rabitě Baku.
Jeho jasným cílem je postup do
play off, to znamená obsazení
nejhůře druhé pozice v béčko-

Prostějov - Je druhou služebně nejstarší volejbalistkou v kádru Agelek a z této pozice může vcelku objektivně posuzovat, jak na tom současný tým
VK Prostějov je po herní stránce. Špičkové libero
Markéta Chlumská (na archivním snímku) se na
dané téma rozpovídala po sobotním duelu na hřišti
Frýdku-Místku v interview pro Večerník.
Marek Sonnevend

Vincourová
Žarkova
de Assisová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Foto: Josef Popelka

Také zkušené libero VK si myslí, že tým měl být v současnosti herně o něco dál, než zatím je

Mukařovská, Pavelková, Kojdová, Závodná, Holišová, Dudová, libero
Spáčilová Střídaly: Jurčíková, Chudobová.
Trenérka: Alexandra Dedková.

Gomesová

V šestém kole UNIQA extraligy
totiž Hanačky měly spoustu práce s udoláním výborně hrajícího
Frýdku-Místku na jeho palubovce, kde zvítězily až po tvrdé dřině
3:1. „Sokol podal opravdu skvělý
výkon, takhle kvalitně jsem ho
ještě asi neviděl nikdy hrát. Chtěl
bych ocenit jak dobrý volejbal
frýdeckého družstva, tak skutečnost, že jsme náročný souboj nakonec zvládli,“ řekl hlavní trenér
VK Miroslav Čada.
Výběr TJ přitom nabral parádní formu i bez zraněné letní top
posily Martiny Jakubšové. „Hru
perfektně řídila nahrávačka Dudová, která celý mančaft strhla
k super zákrokům v poli. Navíc
se útočně dařilo jejich střeďačkám, všechny hráčky se příkladně vykrývaly a z toho pramenila
velká vyrovnanost střetnutí. My
se dál potýkáme s problémy

v obraně, naštěstí pomohla trojice střídajících Míša Jelínková,
Solange Soares i Anna Velikiy.
Výsledek 3:1 rozhodně bereme,
v případě ztráty dramatického
třetího setu mohl zápas dopadnout jakkoliv,“ připustil Čada.
Ač to snad může znít trochu nadneseně, mač na severu Moravy
posloužil Agelkám jako vhodná
průprava na nejbližší měření sil
v Lize mistryň. Prostějovský kolektiv si ve Frýdku prošel mnoha
kritickými situacemi a těch jej
nyní na hřišti Villy čeká s určitostí
ještě o poznání víc. Protivník patří do absolutní špičky italské nejvyšší soutěže (vicemistr 2012),
v minulém ročníku Champions
League obsadil čtvrté místo. A
vysoké ambice má i letos.
„Cortese je součástí mezinárodní
klubové špičky, ve vzájemném
souboji s takto silným soupeřem
můžeme jen překvapit. Budeme
čekat na svou šanci a pokud se

„Máme problémy s prvními sety,“ hořekuje Markéta Chlumská

Sestava frýdku-Místku:
Místku:

libero Chlumská

Ženy VK AGEL Prostějov mají před sebou třetí
duel základní skupiny B v evropské Champions
League 2012/13. Ve středu 14. listopadu od
19.30 hodin nastoupí v hale italského velkoklubu
AsystelCarnaghi Villa Cortese a klidně se mohlo stát, že na Apeninský poloostrov odcestují
s přervanou dlouhou sérií vítězství proti českým
soupeřům.

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

Země: Itálie.
Rok založení: 1978.
Klubové barvy: modrá a bílá
Domácí hala: Pala Borsani di Castellanza.
Největší úspěchy: 1. místo v italské lize 2010 a 2011, 2 místo v italské
lize 2012, 4. místo v Champions League 2012.
Prezident: Gian Carlo Aliverti.
Viceprezident: Carlo Ceriotti.
Hlavní trenér: Giovanni Caprara.
Asistent trenéra: Cristiano Camardese.
Aktuální hráčský kádr: nahrávačky Vilmarie Mojica (Portoriko), Margherita
Rosso (Itálie) a Giulia Rondon (Itálie), blokařky Anna Danesi (Itálie), Raphaela Folie (Itálie), Stefana Veljkovič (Srbsko) a Ilaria Garzaro (Itálie), smečařky
Sanja Malagurski (Srbsko), Natalia Vigano (Itálie), Maria Nomikou (Řecko),
Alexandra Klineman (USA), Miriam Sylla (Itálie) a Caterina Bosetti (Itálie), univerzálky Elena Perinelli (Itálie) a Katarina Barun (Chorvatsko), libera Paola
Cardullo (Itálie), Ramona Puerari (Itálie) a Beatrice Parrocchiale (Itálie).
Vzájemné zápasy v Lize mistryň 2010/11 (základní skupina D):
Cortese – Prostějov 3:0 (19, 23, 28), Prostějov – Cortese 3:0 (21, 19, 19).
Kdy se utkají v Lize mistryň 2012/13 (základní skupina B)
14. listopadu Cortese – Prostějov (19.30 hodin), 21. listopadu Prostějov –
Cortese (18.00 hodin).
Očima předsedy VK Petra Chytila: „Cortese jsme sice dokázali v minulosti porazit,
ale italský volejbal dlouhodobě dominuje celé Evropě. Právě Villa na jaře postoupila do
Final Four uplynulého ročníku Champions League a to nejlépe dokládá její velkou sílu.
I proti tomuto soupeři můžeme jen překvapit.“
Očima kouče VK Miroslava Čady:„Villa Cortese patří v posledních letech k nejlepším
celkům Itálie a svou kvalitu potvrdila i v uplynulé sezóně. Na domácí scéně pouze těsně
nedosáhla na třetí titul za sebou a po dvou zlatých medailích získala stříbro, v Champions League skončila čtvrtá. Co do herní úrovně jde o srovnatelně těžkého protivníka,
jako v případě Rabity Baku – to znamená z nejvyšší evropské kategorie.“

Volejbal
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Na Slavii rázný krok VK do pohárového semifinále
Sla
VK Pv

0
3

Své účinkování v Českém
poháru žen 2012/13 otevřely
naše volejbalistky úvodním
zápasem čtvrtfinále v hale
Volleyball clubu Slavia Praha. Tým VK AGEL Prostějov
tam přes počáteční trable zvítězil bez jediné ztracené sady a
minimálně jednou nohou tak
už vkročil mezi nejlepší čtyřku soutěže. Odveta se hraje
22. listopadu od 17.00 hodin
v hale Sportcentra DDM.
Celý zahajovací set trápily
mladé Slávistky jasného favorita. „Domácí hráčky riskovaly
servis a protože jim dost vycházel, byl průběh vyrovnaný.
Kvůli horší přihrávce jsme měli
problémy v útoku, holky často
chybovaly, soupeři naopak vycházela obrana,“ popsal ne moc

vydařený vstup do střetnutí kouč
Agelek Miroslav Čada.
Drama rozsoudila až koncovka,
v níž hostitelky dokázaly srovnat na 23:23 a 24:24. „K setbolu jsme Slavii nepustili a závěr
zvládli, což bylo pro další vývoj
utkání klíčové. Od druhé sady
jsme totiž výrazně zlepšili útok
hlavně zásluhou Solange Soares,
celkově zpřesnili i zklidnili hru.
Naproti tomu Pražankám přestalo vycházet riskantní podání
a zbytek duelu tak proběhl jasně

v naší režii,“ ohlížel se Čada.
Triumf poměrem 3:0 bral jako
splněnou povinnost. „Nepodali jsme žádný super výkon, na
druhou stranu mančaft herní
průměr postupně zvedl v dobrou
volejbalovou kvalitu. S mladým
družstvem Slavie jsme si dle
očekávání poradili a teď už myslíme na další souboj, tedy sobotní extraligu ve Frýdku-Místku,“
připojil Čada.
Co se týká domácí odvety
čtvrtfinále ČP s Volleyball

Očima kapitánek
Ivana Cebáková - Volleyball club Slavia Praha:
„Odehrály jsme dobré utkání. Jen škoda, že se nám
vysoké tempo nepovedlo udržet po celou dobu.“

Solange SOARES
- VK AGEL Prostějov:
„Měly jsme zpomalený začátek a
málo riskovaly. Až postupem času se náš výkon zlepšil
natolik, že jsme pak zápas ovládly.“

SF-M
VK Pv

1
3

Bodový vývoj – první set: 2:2,
2:5, 6:9, 8:9, 9:12, 11:12, 13:13,
13:15, 15:15, 15:18, 17:18,
19:19, 21:20, 22:22, 25:22.
Druhý set: 0:2, 2:3, 2:7, 5:8, 7:9,
8:12, 11:12, 11:15, 14:16, 14:19,
16:20, 16:22, 17:24, 18:25. Třetí
set: 1:1, 1:4, 2:5, 5:5, 6:7, 10:7,
10:9, 12:9, 12:11, 15:12, 15:14,
17:14, 17:16, 18:18, 19:20,
21:21, 21:23, 23:23, 23:24,
24:26. Čtvrtý set: 2:0, 2:3, 5:3,
5:6, 7:7, 7:10, 12:14, 12:16,
13:18, 14:20, 15:25.
Zatím nejnáročnější mač
v UNIQA extralize ČR 2012/13
sehrály naše volejbalistky v 6.
kole této soutěže. Na hřišti TJ
Sokol Frýdek-Místek se celek
VK AGEL Prostějov dlouho
trápil, naopak hostitelky bodovaly ohromným nadšením a
byly jen krůček od vedení 2:1

po Velikiy (Miletič vystřídala již
dříve) také Jelínková se Soares
(místo Vincourové s Hippe).
Korektury se osvědčily a soubor
VK nastartovaly, stejně jako výrazně zkvalitněný servis. Jakmile se frýdecké plejerky dostaly
do potíží s příjmem, nestačily
– 18:25.
Celkově přesnější hrou se hostující ženy dostávaly do slibných
otáček, ale zbytečné přibrždění
zavinila série vlastních nedorozumění i chyb vedoucí k otočení
skóre z 2:5 na 10:7! Nebezpečný
Sokol tahle pomoc dost nastartovala, delší čas to pak vypadalo
na pokračování rodící se senzace (12:9, 15:12, 17:14). Naštěstí
dokázala naše děvčata v pravou
chvíli zabrat a byť se proti obětavému sokovi ohromně nadřela
na úplně každý míč, v dramatické koncovce důležité třetí dějství
přece jen urvala – 24:26.
Ani to však frýdecko-místeckou partu nepoložilo, zajímavé
střetnutí bylo dál naprosto vyrovnané. Hanačkám pomohla
až tříbodová šňůra na 7:10,
načež získaný náskok lepším
útokem udržovaly. Ještě větší

naprosto jaloví v útočné fázi, o
čemž svědčí, že náš druhý gól
padl až v 17. minutě! Úsek jedenácti minut od 6. do 17. jsme
prohráli 0:6 a nepomohl ani
oddechový čas, naopak soupeř
se dokonale chytil. O výsledku
tak rozhodl už během prvního
poločasu,“ smutně konstatoval
hlavní trenér HK Alois Jurík.
„Naše porážka byla naprosto
zasloužená a její výše bohužel
odpovídala tomu, co se dělo
na hřišti. Doplatili jsme přitom
hlavně na moře zahozených tutovek, s úspěšností střelby pod
čtyřicet procent se nedá uspět.

Naproti tomu Kuřim se v téhle
statistice dostala na nějakých
pětašedesát procent, takže tentokrát vůbec nerozhodovaly
technické chyby, nýbrž kvalita
zakončení. Naše střelecká potence byla doslova žalostná,
k tomu se přidala velmi slabá
defenzivní činnost především
ve středu obrany,“ vypočítal Jurík klíčové neduhy.
Dvojice opor Varhalík – Grulich
prostě scházela mnohem víc, než
kouč doufal. „Absolutně jsme
nedokázali během zápasu měnit
rytmus hry. Jediným pozitivem
se stal kvalitní výkon mladého

Prostějov propadl se

Sokolnicemia zůstává u dna
Telnice, Prostějov/jim – Druhou
sedmibrankovou porážku v sezoně schytali v neděli odpoledne
prostějovští házenkáři. Pomalý
povrch v telnické nafukovací
hale, kde hraje svá domácí utkání i nedaleká Sokolnice, jim nezachutnal a proti týmu, který měl
jen o bod víc, nastříleli nejméně
gólů v druholigovém ročníku.
Úvodní čtvrtina utkání přitom Prostějovu vycházela. Udržovali si
mírné vedení a domácím nedovolili
odskočit. Pak ovšem přišla červená
karta za úder loktem pro nejlepšího
střelce Jiřího Kosinu a hostům se
v útoku přestalo dařit. Do poločasu domácí utekli o čtyři branky a
druhou třicetiminutovku vyhráli
dokonce ještě vyšším rozdílem.
Duel navíc nedohrál ani pilíř obrany i opora v ofenzivě Jiří Kozlovský, jenž stejně jako domácí
hráč dostal po vzájemném utkání
taktéž červenou kartu. „Přišel jsem
o dvě spojky. Neměli jsme nejlepšího střelce a když pak vypadl i
náš druhý nejlepší střelec, bylo
to hodně složité uhrát. Druhý poločas nás držel Tomáš Černíček,

Sokol Sokolnice
Sokol II Prostějov

29:22

– Frýdek-Místek. A první mač
na Hané vyhrál domácí PVK
3:1 (-15, 22, 22, 21). Znám je
momentálně ještě jeden čtvrtfinálový výsledek Českého poháru, konkrétně UP Olomouc
– KP Brno 3:2 (-23, 11, 21,
-14, 11). Poslední duo soupeřů
Olymp Praha – TJ Ostrava se
poprvé střetne až 12. listopadu.

Očima trenérů
Alexandra Dedková - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„I přes porážku podal náš tým vynikající výkon. Sahaly
jsme po bodu, podle mě bychom si jej zasloužily a velká
škoda, že nám utekl. Soupeř rozhodl větší úderností
z kůlů.“

Očima kapitánek
Martina Mukařovská - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Podaly jsme bojovný kolektivní výkon, škoda koncovky třetího setu. Proti favoritovi jsme měly na víc, než
prohrát 1:3.“

Solange Soares - VK AGEL Prostějov:
„Soupeřky hrály opravdu velmi dobrý volejbal a hodně nás potrápily. Rozhodl náš lepší útok, celkově se ale
musíme dost zlepšit.“
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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
7
7
7
7
7
7

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

34:21

(16:9)

Rozhodčí: Steiger a Valášek. Sedmičky: 4/2:5/3. Vyloučení:
2:4. Diváků: 63. Brankový sled (po pětiminutovkách): 2:1,
7:1, 8:1, 9:4, 12:7, 16:9, 19:11, 21:14, 26:16, 29:17, 32:20, 34:21.
Sestava a branky Kostelce:
Varha, Navrátil – Smékal 2, Kopečný, Rikan 1, Ševčík 2, Vymětal 6,
M. Grepl 3, Chalupecký, Palička, J. Grepl, Hochvald 4, Beneš, Říčař
3. Trenér: Alois Jurík.

Hochvalda na křídle, jinak to byla
hrůza. Po třech vítězstvích za sebou nás posadili znovu tvrdě na
prdel a nezbývá, než začít makat
zase poctivě od začátku. Teď

Hosté
Seniors Hamry
Rafani Čelčice
Mexičani Čelčice
Darts Club Držovice
Berini Ivanovice na Hané
Asi Prostějov

BD BH LD LH
12
6
25 16
10
8
23 20
neznámo v době uzávěrky
12
6
26 20
přeloženo na 11.11.2012
přeloženo na 11.11.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

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

12:14 jakoby domácím volejbalistkám došly síly a zbytek
duelu tak obhájkyně titulu už
dorazily v pohodě – 15:25.

SK Kuřim
Kostelec na Hané

Kol V VP R PP P K Skóre

Kol V VP R PP P K Skóre

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.

přivítáme v sobotu 17. listopadu
od 16.00 hodin doma Sokolnice
a proti nim musí náš výkon vypadat úplně jinak – samozřejmě
lépe,“ burcoval Jurík

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
7. kolo:
Maloměřice – Havlíčkův Brod
.......................................................
35:20,
d...............
............
...........................................
Velké Meziříčí - Ivančice .................................................................
22:21,
....................................
..........
.................
.............. .............

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

BD
8
1
11
12
13

BH
10
17
7
6
5

LD
17
10
24
28
28

LH
25
35
18
18
15

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

5

1

0

0

1

3

0

37:54

91:127

4

10 Skalní Na Nové Doloplazy

9 Capa team U Jedli. Čechovice

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

......................................................................................
SK Kuřim - Kostelec n.H. ................................................................
34:21

Rozhodčí: Jurečka – Matuška. Vyloučení: 3:2. ČK: Mrkvica –
Kosina, Kozlovský. Sedmičky: 5/5:1/2.
Sestava a branky Kostelce:

Brno „B“ - Hustopeče ....................................................................... 25:29

je. Soupeř vyhrál zaslouženě, s
dvaadvaceti góly nemůže vyhrát
nad nikým,“ upozornil Zedníček
na neproměněnou sedmičku, šest
nevyužitých trháků a další zahozené možnosti.
Nejbližším soupeřem Sokola II
bude v sobotu v tradičním čase od
tří hodin nováček druhé ligy Brno
„B“. Tým s vyrovnanou bilancí tří
výher, jedné remízy a tří porážek
při téměř shodném skóre 197:195.
„Je to nečitelné družstvo. Uvidíme, v jaké sestavě přijedou, koho
z áčka postaví. Nám ale nezbývá
nic jiného než vyhrát. Jsme na dně
a musíme se z toho vyhrabat. Už
aby podzim skončil,“ přeje si před
posledními čtyřmi koly první poloviny ročníku Josef Zedníček.

Tým

Tým

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Domácí podali opravdu skvělý výkon, takhle kvalitně
jsem je asi ještě neviděl nikdy hrát. Chtěl bych ocenit jak
dobrý volejbal frýdeckého družstva, tak skutečnost, že jsme
náročný souboj nakonec zvládli.“

únik hatila horší obrana, která je nadále největší slabinou
vékáčka. Teprve ve druhé polovině čtvrtého setu od stavu

LH
11
28
29

1 Dobří bobři Olomouc



„Domácí hráčky riskovaly servis a protože jim dost
vycházel, byl průběh zpočátku vyrovnaný. Od druhé sady
jsme ale výrazně zlepšili útok hlavně zásluhou Solange
Soares, celkově zpřesnili i zklidnili hru a zbytek zápasu
proběhl jasně v naší režii.“

clubem, stačí našim ženám
k postupu získat jedinou sadu,
pouze při výsledku 0:3 by rozhodoval dodatečný zlatý set.
To je však při vší úctě k pražskému výběru spíš science
fiction. Reálně se prostějovský
kolektiv již může těšit na pohárové semifinále, v němž by
potkal lepšího z dvojice Přerov

BD BH LD
14
4
30
6
12
19
6
12
20
přeloženo na 16.11.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Sokolnice - Prostějov .........................................................................
29:22
.............................................................
................
......
.......

měl dobrou úspěšnost střelby i asistence,“ zmínil prostějovský kouč
Josef Zedníček.
Při hře směrem dopředu se v
podání jeho svěřenců opakoval
scénář známý ze všech letošních
utkání a neúčinná střelba stála
hosty lepší výsledek. „Málo trénujeme a na technických chybách se to projevuje. Střelba je
o tréninku,“ připomněl nízkou
tréninkovou účast.
Pro utkání měl k dispozici silnou a
téměř optimální sestavu, přesto ani
to nestačilo. „Bohužel jsme nepodali kvalitní výkon. Hodně technických chyb a šance jsme nedali.
Kluci se snažili, ale stále je to zbrklé, divoké. Hrajeme, bojujeme,
šance si vytváříme, ale nedáváme

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
7
Atlant Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
7
Poslanci Bělkovice-Lašťany Miagi Mohelnice
7
Zavadila o jedličku Čechovice Pitbulls Prostějov
7
Sportingbet.cz Olomouc
Dobří bobři Olomouc

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

(14:10)

Hrubý – Kosina 2, Kozlovský 1, Černíček 6, Valach 2, Juráček 3, Gazdík
1, Chytil, Jurečka 6, Ordelt 0, Šestořád 0, Raška 1. Trenér: Josef Zedníček.

EXTRALIGA Olomouckého kraje

Jiří Vojík - Volleyball club Slavia Praha:
„Utkání jsme měli dobře rozehrané a vedli 22:18, bohužel
v koncovce úvodního setu nás soupeř přetlačil. Pokud jsme
dodržovali taktické pokyny, byla hra celkem vyrovnaná.
Prostějov nás však několikrát zatlačil dobrým servisem do
defenzivy a koncovky s přehledem uhrál. Přesto děvčata
chválím za nasazení i odvedený výkon.“

V Kuřimi utrpěl kostelecký tým těžký debakl
Kuřim, Kostelec n. H./son - Velmi rázně byla utnuta série tří
vítězství házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK. V 7.
kole 2. ligy mužů Morava jih
zajížděli na hřiště kuřimského
souseda ve středu tabulky, jenže místo vyrovnané bitvy a třeba i bodového zisku na konto
hostů se zrodil vysoký triumf
domácího celku.
Hanáci mohli jít do sobotního
duelu téměř kompletní (jen bez
dlouhodobě zraněného Vasylieva), jenže před víkendem onemocněli tahouni Varhalík s Grulichem. „Bez nich jsme byli

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Očima trenérů

Agelky po velkém boji otočily těžké utkání ve Frýdku
na sety. Nakonec ale lídr tabulky tuto hrozbu odvrátil a své
vedoucí postavení vydřeným
vítězstvím potvrdil.
Severomoravanky
nabraly
v dosavadním průběhu letošní sezóny dost sebevědomí a
v úvodní sadě jej prodávaly měrou vrchovatou. Sice dlouho jen
dotahovaly náskok favorita, ale
úspěšně a opakovaně se jim to
dařilo. Výborně totiž útočily jak
středem sítě, tak rychlými kombinacemi za hlavu, s čímž si hanácká obrana vůbec nedokázala
poradit. I tak měl prostějovský
tým průběh dlouho pod kontrolou (2:5, 6:9, 9:12, 13:15, 15:18),
jenže závěr absolutně nezvládl.
Pravidelné bodové zakončení
znemožnila zhoršená přihrávka,
soupeřky se dostaly do laufu a
dokonaly prudký obrat – 25:22.
Do druhé části vstoupily Agelky jako vyměněné (2:7), ovšem
problémům se znova nevyhnuly. Střední část setu jim hrubě
nevyšla a bojovný protivník se
přiblížil na rozdíl jediného bodu
(11:12). To přimělo kouče Čadu
k dalším změnám v sestavě,
z lavičky naskočily do zápasu

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

...................
.... .................................... ...................
Bohunice - Telanice ...........................................................................
31:26

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4. kole

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

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

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

S
222:172
202:158
171:167
190:184
183:178
197:195
172:190
6
178:207
162:175
172:194
173:223

B
12
12
10
9
8
7
7
4
6
3
3
1

KAM NA házenou?
8. kolo, sobota 17. listopadu, 17.00 hodin: Prostějov - Brno „B“
(15:00), Velké Meziříčí - SK Kuřim (15.00), Kostelec n.H. - Sokolnice (16:00), Ivančice - Havlíčkův Brod, Hustopeče – Bohunice (neděle
18.11., 10:30), Telnice – Maloměřice (neděle 18.11., 17:00)

Šipkaři mají šampionát

Pozvánka
na MČR do Děčína
Vážení šipkaři. Českomoravský šipkový svaz a Generální me-

diální partner šipkového sportu na Moravě týdeník Prostějovský
Večerník si Vás dovoluje pozvat na Mistrovství České republiky
v moderních elektronických šipkách, které se koná ve dnech 16.
– 18. 11. 2012 ve společenském domě Střelnice v Děčíně. Bližší
informace naleznete na www.sipky.org. Českomoravský šipkový svaz a Prostějovský Večerník vám touto cestou přeje pevnou
ruku, hodně štěstí ve hře a co nejlepší výsledek.

ŠIPKAŘSKÉ
VÝSLEDKY
TAKÉ NA

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s předsedou hokejového oddílu LHK Jestřábi Prostějov

MICHAL TOMIGA: „FANOUŠKY BY MĚL PŘIJET POZDRAVIT UJFALUŠI!“

Prostějov - Po zkušenostech z minulé sezóny a
letním exodu hráčských opor kdekdo očekával,
že probíhající ročník 2012-2013 přinese prostějovskému hokeji velké problémy jak ekonomické,
tak výsledkové. Místo toho se Jestřábi po patnácti
kolech druholigové skupiny Východ senzačně vyhřívají na čele pořadí a díky novým sponzorům postupně narovnávají klubové finance do přijatelného stavu. Předseda LHK Michal Tomiga si v tomto
radostném období našel čas, aby mezi výhrami
v Přerově a nad Porubou poskytl Večerníku obsáhlé interview.
Marek Sonnevend
Před startem soutěže se
mluvilo o ambicích na
střed tabulky a klidném postupu do play off. Jak je možné,
že Prostějov vede?
„I přes odchody několika zkušených hráčů je kádr pořád docela kvalitní, zvlášť po zařazení
Zdeňka Novosada do sestavy
a příchodu Luboše Korhoně.
V kabině vládne pohoda, týmu
se daří a mladíci, kteří nastupují víc než dosud, se oproti minulosti zklidnili. Samozřejmě
i chybují, ale na druhou stranu
dávají do hry hodně obětavosti
a srdíčka, bojovnosti, rychlosti,
přímočarosti. Což je v druhé
lize někdy víc, než zkušenost.
Mančaftu pomáhá také gólman
Adam Vrba, od něhož se mladý
Lukáš Vydržel může dobře učit.
Naše první místo je i pro mě překvapením, samozřejmě velmi
příjemným. Naopak mě zatím
zklamal Havířov, který by s tak
vysokým rozpočtem měl soutěži
jasně vládnout i přes některá zranění. My můžeme být za svou
formu jedině rádi a musím říct,
že klíčovou zásluhu na úspěších
mužstva má trenérská činnost
Petra Zachara s Martinem Kužílkem. Něco pozitivního do kolektivu vnesl i Tomáš Sršeň - byť
zde působil jen krátce - a z hlediska práce koučů je tým celkově veden výborně. Zároveň se
INZERCE

vedle příznivých výsledků daří
i předvádět atraktivní útočný
hokej s množstvím gólů, za což
jsem moc rád.“
Užíváte si hodně současné úspěšné období?
„Kluci i realizační tým si to určitě užívají dost, já až tolik ne.
Po ekonomické stránce totiž jde
o výdaje na prémiích navíc...
(smích) A každý ví, že nežijeme
ve finančně jednoduché době.
Naštěstí i bez výnosů z loterií
nám město Prostějov vychází
vstříc a pomáhá, rovněž sponzoři se ke klubu staví čelem.
Snad konečně všichni pochopili, že hokej děláme pro lidi, pro
fanoušky. A ti se nám odměňují
solidní diváckou návštěvností i skvělou atmosférou, kdy
bez ohledu na výsledek každé
utkání neustále povzbuzují a po
skončení zápasu mančaft vždy
vytleskají. Všichni společně si
užíváme hezkou hru směrem
dopředu, která je kořením hokeje a naším dlouhodobým záměrem.“
Přehodnotil jste po výtečném startu do sezóny výsledkové cíle, třeba že by
měli Jestřábi postoupit do finále?
„Vůbec ne. Soutěž je dlouhá,
základní část se hraje čtyřkolově
každý s každým s dalšími šesti
vloženými duely a teprve pak se
bude o všem rozhodovat v play
off. Takže momentálně je potřeba zůstat nohama na zemi, jít

Šéf divácky nejsledovanějšího sportu ve městě rozebírá personální situaci,
děkuje fanouškům a připravuje oslavy stého výročí prostějovského hokeje
zápas od zápasu a být připraveni
na možné komplikace. Třeba
klukům odejde forma, postihne
nás velká marodka a dostaví se
pokles jak herní, tak výsledkový. Musíme žít v realitě, pořád
jde pouze o sport. Takže platí, že
základem je postup do vyřazovacích bojů a tam se uvidí.“
Jak se vám zamlouvají
výkony mladých
plejerů, kteří dostávají víc příležitostí?
„Někomu
se
možná nelíbí,
že docela často
stavíme juniory na střídavé
starty ze Zlína,
ale bez čtyř Olomoučáků trenéři
potřebují
rozložit
zátěž na víc hráčů.
A našim vlastním
mladdíkům
íků m
mla

rozhodně neuškodí, když si po
chybách na chvíli sednou na střídačku a v klidu si vše uspořádají
v hlavě. S klukama se o tomhle
bavím a jsem rád, že se k situaci staví pozitivně tím, jak sledují
hru mužstva z pozice náhradníků
v danou chvíli. I tím se mohou
hodně naučit, ne být zbytečně
naštvaní, že je kouč zrovna posa
posadil. Z mého pohledu udělali naši
mladí odchovanci výkonnostní krok dopředu
a není žádný, s nímž
bychom do budoucna
nepočítali.“
Zmínil jste
kvarteto Filip
p Smejkal,
j , Petr
Žajgla, Ivo Peštuka
a Jiří Paška, na jejichž hostování jste

se nedohodli s HC Olomouc.
Existuje ještě možnost, že se
objeví v prostějovském dresu?
„Těžko říct. Pokud chce ekonomicky dobře zajištěný olomoucký klub v čele s pány
Dopitou a Fürstem vydělávat
tolik peněz na hostování hráčů
ve druhé lize, tak to bude složité.
Za podmínek, jaké si vedení HC
klade, bychom museli na působbení jmenované čtveřice u nás
vynaložit za celou sezónu nějakých dvěstě až dvěstěpadesát tisíc korun plus náklady na jejich
pplaty. A do něčeho takového určitě nepůjdeme, to radši budeme
ppokračovat se sázkou na větší
využití vlastních odchovanců,
ppřípadně hostujících hráčů nebo
hokejistů na střídavé starty bez
tak vysokého finančního zatížení. Těch čtyř kluků je mi přitom
hrozně líto, do mančaftu patří
a bohužel doplácejí na ekonomickou taktiku svého mateřského oddílu. Pokud Olomouc

velmi výmluvného a schopného
člověka, který umí skvěle jednat
s lidmi. V Prostějově ho to vyloženě baví, v kabině si užívá
spoustu srandy i výborné nálady
díky nadstandardním osobním
vztahům uvnitř kolektivu. Vůbec se netajíme tím, že jednou za
měsíc všichni společně zajdeme
někam posedět na dobré jídlo a
pití včetně pivečka. Tohle není
absolutně problém, naopak podobný přístup perfektně utužuje
partu. Ale abych se vrátil k otázce, Zdena Novosad přistoupil
na takové finanční podmínky,
které jsme mu my reálně mohli
nabídnout, totéž platí u Luboše
Korhoně. Ten u nás působí díky
dobrým vztahům s vedením Komety Brno a stejně jako Zdeněk
čeká na nabídku zahraničního
angažmá. Mám záměr vždy jednou za čas přivést do týmu - byť
třeba jen krátkodobě - nějakou
hokejovou osobnost volnou na
trhu. Aby oživila mančaft i potě-

„Kluci i realizační tým si to určitě užívají,
já až tolik ne. Po ekonomické stránce jde
totiž o výdaje na prémiích navíc...Naštěstí
město Prostějov nám vychází vstříc a pomáhá,
rovněž sponzoři se ke klubu staví čelem.“
První muž Jestřábů Michal Tomiga o tom,
jak prožívá nečekaně dobrý vstup do sezóny
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nedostane rozum, je možné, že
už si nezahrají nejen za Prostějov, ale vůbec za nikoho!“
Nezatěžují borci kalibru Zdeňka Novosada a Lubomíra Korhoně
přespříliš
klubový
rozpočet?
„To vůbec ne. Pro Zdenu
mám výhledově připravený
manažerský post, neboť jde o

šila fanoušky, jež pak mohou na
vlastní oči sledovat kvalitativní
úroveň borce zvyklého nastupovat v extralize. Hokej má být
aspoň trochu show plná pěkných zážitků a toho se hodláme
držet.“
Dá se odhadnout doba,
po kterou dvojice Novosad – Korhoň ještě zůstane
ve službách LHK?

„U Zdeny je to provázané jeho
kamarádstvím s fotbalistou Tomášem Ujfalušim, který by se
v dohledné době měl objevit
v Prostějově. Jsem s ním domluvený, že jakmile odhodí berle,
přijede osobně pozdravit naše
příznivce v rámci toho, že dorazí za svým velkým kámošem.
Co se týče působení Zdeňka
Novosada tady, měl by zůstat
minimálně do konce kalendářního roku a v lednu se uvidí, jak
mu vyjde případné angažmá
v Turecku. V případě Luboše
Korhoně jdeme vyloženě zápas
od zápasu, neboť se chce dostat
někam ven nebo do české extraligy a pokud dostane zajímavou
nabídku, pochopitelně za ní
hned půjde.“
Můžete na závěr prozradit něco víc k blížícím se oslavám sta let prostějovského hokeje?
„Už v dohledné době chceme
začít různými soutěžemi na
webových stránkách klubu a
v médiích včetně Večerníku,
což se bude stupňovat a vrchol
by měl přijít šestnáctého února.
Mám v plánu exhibiční zápas,
kdy by na jedné straně stálo
mužstvo složené z fanoušků,
sponzorů a hlasováním vybraných bývalých hokejistů, na
straně druhé by pak byl zatím
neznámý soupeř coby překvapení. Po tomhle utkání bude
následovat hokejové setkání ve
formě plesu či bálu v nějakém
kulturním domě, kam dorazí
legendy prostějovského hokeje.
Rád bych, aby se podepisovaly
v rámci autogramiády, současně
se bude prodávat kniha Tomáše
Vincence o historii sta let našeho sportu ve městě a plánujeme
i doprovodný program s dalšími
soutěžemi, tombolou, dražbou
retro dresů a podobně.“

