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HRŮZA V PANELÁKU:

Stařenka skočila ze šestého patra!
Prostějov/mik

Je pátek 16. listopadu 2012, těsně před pátou hodinou ranní. Panelovým domem na
sídlišti E. Beneše se ozývá tupá rána. Někteří
vycházejí ze dveří a snaží se vystrašeně zjistit, co se to děje. Protože už nic dalšího podezřelého slyšet ani vidět není, všichni se
rozespale vrací zpět do svých bytů. Až zhruba za další hodinu jeden z nájemníků, jdoucí
si do sklepa pro kolo, vykřikne hrůzou. Na
betonové podlaze, v úzkém prostoru mezi
schodištěm a výtahovou šachtou, leželo
bezvládné tělo staré ženy!

CO SE STALO? JAK SE TAM STAŘENKA
DOSTALA? BYL TO SKUTEČNĚ DOBROVOLNÝ
ODCHOD Z TOHOTO SVĚTA
SVĚTA??
A CO NÁM ŘEKLI OBYVATELÉ DOMU?
TO VŠE SE MŮŽETE DOČÍST
NA STRANĚ 13 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!
INZERCE

9 771212 667008
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Spekulace o vraždě lékař vyvrátil

Odsud spadla. Dům na sídlišti E. Beneše je plný smutku.
V pátek ráno se přesně z tohoto místa zřítila do šachty mezi
výtahem a schodištěm stará paní, bydlící v šestém patře. Proč
se odhodlala k sebevraždě?
2x foto: Michal Kadlec

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Kov stále láká

Po čtrnácté hodině byla vyslána hlídka na Sídliště svobody, kde byli spatřeni dva
bezdomovci nesoucí železné
zábradlí. Strážníci podezřelé
osoby zadrželi v ulici J. V.
Myslbeka. Oba shodně tvrdili, že ho nalezli u kontejneru a chtějí ho odevzdat do
sběrných surovin. Strážníci
dotyčným zábradlí odňali.
Posléze okrskář zjistil, že se
jedná o zábradlí z rekonstrukce blízkého objektu. Po zkontaktování majitele se toto potvrdilo. Ten si ho uschoval v
zadním traktu, odkud ho oba
pánové zřejmě vzali.
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DŮM v Dolní plný MARIHUANY

TRUMPETISTA KRUMSÍŇANKY SPLÁCEL HYPOTÉKU
Prostějov/mik - Kdo by to do něj řekl? Na první pohled velmi slušný mladý muž, známý jako trumpetista populárního folklórního sdružení Krumsíňanka.
Zaměstnán však nikde nebyl, nahlášen na úřadu
práce rovněž ne. Přesto získal hypotéku na rekonstrukci domu v Dolní ulici, poblíž rondelu na
Petrském náměstí. Jak ale mohl třicetiletý M.F. půjčku ve výši tří a půl milionu splácet? Rozhodl se pro
výnosný kšeft, ve čtyřech bytech svého domu pěstoval marihuanu. A to skutečně ve velkém! Navíc to
není všechno, neboť očividně kšeftoval s padělky triček renomovaných firem, které se u něj také našly...
Dokončení na straně 6

DROGAMI!

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v
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Nenápadný „slušňák“. V tomto domě měl jistý člen známého souboru Krumsíňanka pěstovat konopí.
Prodejem marihuany dokonce chtěl splácet vysokou hypotéku.
Foto: Policie ČR a Michal Kadlec

FATÁLNÍ HRUBKY havarujících řidičů:

ČERNÁ KRONIKA
Srazil opilce

Předminulou neděli v 17.40 hodin
v Plumlovské ulici
srazil dvaačtyřiceý řidič vozidla
tiletý
Škoda Felicia o dvacet let staršího chodce. Ten
řidiči před nákupním střediskem zleva náhle vstoupil do
jízdní dráhy. Chodec narazil
do projíždějícího auta, spadl na kapotu a hlavou rozbil
čelní sklo vozidla. Utrpěl
zranění, ale lékařské ošetření
odmítl. Dechová zkouška na
alkohol byla u řidiče negativní, dvaašedesátiletý chodec
však nadýchal 1,76 promile
alkoholu.

Náraz do stromu, střet s vlakem a auto na střeše…

Ztrácel naftu

Podivná mastná skvrna
se táhla v pondělí z ulice
Plumlovská a pokračovala
po celé délce ulice Západní
až do areálu zdejší firmy. K
znečištění došlo uvolněním
víčka uzávěru nádrže u nákladního vozidla, kdy při
jízdě nafta vytékala na silnici. Strážníci zkontaktovali
řidiče. O situaci byli vyrozuměni i hasiči, kteří vozovku
vyčistili. Pro podezření z
přestupku byla celá událost
postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Prostějovsko/mik - Podivný minulý týden byl plný
neskutečných havárií! Mladá řidička u Olšan doslova
„omotala“ své auto okolo
stromu, padesátiletý řidič
pak po chybě, za kterou
by se styděl i školák, vjel
na železničním přejezdu v
Bedihošti do dráhy vlaku a
nakonec v pátek odpoledne
pak u Otinovsi z dosud nevysvětlitelných příčin žena
za volantem obrátila svého

Pegueota na střechu. A světe div se, všechny nehody se
obešly zázračně bez obětí
na životech!
„V úterý 13. listopadu krátce před půl třetí odpoledne
došlo na silnici mezi obcemi
Olšany u Prostějova a Držovicemi k havárii vozidla Fiat
Mareo. Třiatřicetiletá řidička,
která jela uvedeným úsekem
směrem na Držovice, z dosud
nezjištěné příčiny po předjetí
cyklisty vybočila ze silnice a

narazila do stromu. Po nehodě zůstala žena zaklíněna ve
zdemolovaném vozidle, odkud
ji vyprostili hasiči. Zraněná řidička byla převezena sanitním
vozem do Fakultní nemocnice
v Olomouci,“ uvedla Večerníku
k první havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
O den později došlo k neuvěřitelné havárii se šťastným koncem na železničním přejezdu v
Husově ulici v Bedihošti. „Pa-

desátiletý řidič vozidla Chevrolet Captiva zastavil před
přejezdem z důvodu projíždějícího vlaku. Nezvládl ovšem
řízení, zařadil rychlostní stupeň a pustil spojku. Vozidlo
poskočilo na kolej, následkem
čehož došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Hmotná
škoda byla vyčíslena na čtyřistapadesát tisíc korun, řidič
vyvázl bez zranění,“ popsala
další nevšední nehodu Irena
Urbánková.

Třetí závažná bouračka se odehrála v pátek odpoledne u Otinovsi.
„Hasiči po příjezdu zjistili, že při
nehodě havarovalo jedno osobní
vozidlo. Dvě zraněné osoby byly
v době příjezdu hasičů již mimo
auto, pro zraněnou řidičku přiletěl vrtulník, který ji transportoval
s těžkým zraněním do nemocnice,“ přidala Večerníku nešťastnou
událost z konce uplynulého týdne
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

Vzal cigarety

Uvězněný ježek

V pondělí o půl desáté ráno
bylo přijato sdělení o zraněném ježkovi. Oznamovatelka uvedla, že zvířátko je zaklíněno ve sklepním okénku
u vchodových dveří. Strážníci ježka vyprostili a předali
ochráncům přírody.

Poničený kočárekk

V pondělí večer nahlásila na
linku 156 čtyřiadvacetiletá
žena poškození svého dětského kočárku. Strážníkům
uvedla, že šla otevřít návštěvě a nato zjistila shození
kočárku z patra dolů do sklepa. Na něm byly i vidět stopy
po prošlápnutí. Viník se na
místě nenacházel. Pro podezření z přestupku neznámou
osobou byla
y událost předána
Policii ČR.

Značky v kanále

Strážník okrskové služby
si při hlídkové činnosti povšiml v ulici Tylova prostrčené registrační značky v
kanalizační vpusti. Jelikož
ji nebylo možné vytáhnout,
byly vyrozuměny technické
služby. Jejich pracovník po
vyndání přinesl zmíněné dva
kusy registračních značek na
služebnu. Zde vyšlo najevo,
j
o zcizené značky.
y
že se jedná
Případ si převzala Policie ČR

Sebral i peřiny

V katastru obce Seloutky
došlo k vloupání do chaty.
Lapka ukradl nejen kuchyňské nádobí, ale i skříň,
dva spacáky a čtyři peřiny.
Celková škoda byla vyčíslena na 11 000 korun. Policisté případ šetří pro přečin
krádež a přečin porušování
domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho
dopadení, hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Přežili! Při ošklivě vypadajících haváriích utrpěli jen dva řidiči zranění. K obětem na životech naštěstí nedošlo...

2x foto: Policie ČR, 1x foto: HZS Olomouckého kraje

ZMLÁTIL bratra kvůli Na družku-gamblerku vzal NŮŽ
POLITICE!
Prostějov/mik - Politická situace v této zemi je napjatá, to
víme všichni. Ale aby se dva
vlastní bratři kvůli politice pohádali a poprali, to je skutečné
unikum. A přesně to se stalo ve
čtvrtek v Prostějově!
Hádka dvou bratrů pod vlivem
alkoholu přitom skončila ranou
pěstí. „Ve čtvrtek hodinu před
půlnocí při rozličných názorech
na politické dění se sourozenci ve

věku pětašedesáti a jednasedmdesáti let pohádali. Přitom mladší
z nich udeřil bratra do obličeje.
Oba pánové byli ovlivněni lihovinami. Zraněný krvácel
z nosu a strážníci na místo
přivolali záchrannou službu,“ uvedla k nevšednímu případu Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Podle ní se jedná o návrhový
přestupek. Poškozený do tří
měsíců má možnost podat návrh
k správnímu orgánu. Udělá to a
zažaluje vlastního bratra?

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Agresivita mezi
Prostějovany stoupá. Dokonce
ani v partnerských vztazích
nebývá klid, o čemž svědčí dva
případy z minulého týdne.
„Ve středu dvakrát v průběhu
dvanácti hodin vyjížděli strážníci
k rozepři mezi mužem a ženou.
Nejprve byla hlídka vyslána ve
tři hodiny ráno do baru, kde na ni
čekala oznamovatelka s tím, že
její jednapadesátiletý přítel jí vzal
z kabelky klíče, doklady, peníze
a odchází z provozovny. Po jeho
zkontaktování se toto nepotvrdilo.

Dotyčná měla věci u sebe! Muž
uvedl, že družka hraje automaty a
toto je její způsob, jak od něj získat finanční prostředky...,“ uvedla
Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově. Tentýž den odpoledne se s dvojicí strážníci setkali podruhé. A to už došlo k fyzické potyčce. „V bytě, kde oba přebývají,
měl muž po hádce svoji družku
ztlouci, přičemž v ruce měl nůž.
Ten podnapilá zraněná uchopila a
přitom si pořezala ruku,“ popsala
Večerníku druhý zákrok hlídky
strážníků Jana Adámková.

Zatímco tuto potyčku bude řešit
správní orgán, druhý případ má v
rukách už Policie ČR. „Z trestného činu vydírání je obviněn čtyřiatřicetiletý muž z Prostějova, který
v sobotu desátého listopadu v Brněnské ulici odvezl bývalou pětadvacetiletou přítelkyni k sobě na
chatu. Tam ji držel pod pohrůžkou
násilí, vyhrožoval jí a fyzicky napadl. Celou dobu požadoval, aby
změnila výpověď a vzala zpět svůj
souhlas s jeho trestním stíháním,“
sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

HRUBIÁN MĚL ZMLÁTIT MATKU A ZNÁSILNIT JEJÍ PŘÍTELKYNI!

Podle policie řádil Josef Kadela jako smyslů zbavený...
Prokopl dveře, chytil ji zezadu za ruce, nedal na její námitky a souložil s ní. To
není ukázka z románu E. L. Jamesové ´Padesát odstínů šedi´, který v těchto
dnech trhá rekordy v knihkupectvích napříč celou Evropou, ale obsah obžaloby, které čelí devětatřicetiletý Josef Kadela. Ještě předtím měl tento muž v
jejím vlastním domě zmlátit svoji matku! Za jeho řáděním zřejmě stála záliba
v alkoholu. Nyní mu hrozí až pět let vězení...

Hamry, Prostějov/mls

Agresivita vůči nejbližším lidem je
vždy strašná. V případě rodiny žijící
v Hamrách dlouhodobé konflikty
podbarvené alkoholem vyvrcholily
znásilněním. Stalo se tak koncem
dubna letošního roku, v úterý se celá
záležitost dostala před prostějovský soud. Přestože to pro ni nebylo
vůbec snadné, poškozená žena vše

po kvartetu hledaných

poměrně důvěryhodně před senátem
popsala.
„Pan Kadela nejprve napadl svoji
matku, kterou jsem bránila. Schytala
jsem od něj několik ran a utekla do
svého pokoje, kde jsem se zavřela.
Byla jsem jen v noční košili a seděla
na posteli, když on prokopl dveře a
dostal se do mého pokoje...,“ uvedla
u soudu poškozená žena.
Více čtěte na straně 9

V úterý v noci došlo ke
vloupání do jedné z prodejen na ulici Lidická v Prostějově. Lapka rozbil výlohu
a ukradl z ní čtyři elektronické cigarety a nezjištěné
množství náplní. Předběžně
byla celková škoda vyčíslena na 8 000 korun. Případ
se šetří pro přečin krádeže,
na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Vykradl auto

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který v době od
9. do 15. listopadu na ulici
Dobrovského v Prostějově
vnikl bez poškození do zaparkovaného vozidla Ford
Puma. Z automobilu odcizil
odtahové lano, hydraulický zvedák, nářadí, náhradní
sadu žárovek a řadicí páku.
Celkově tak majiteli způsobil
škodu přes 5 400 korun.

Další nafta je fuč

K další krádeži nafty došlo
v přesně neustanovenou
dobu z nákladního vozidla
Scania, které majitel zaparkoval na ulici Nerudova v
Kralicích nad Hanou. Z nádrže zloděj odčerpal 200
litrů motorové nafty. Předběžně byla škoda odcizením
a poškozením vyčíslena na
8 400 korun.

Prostějov/mik

inzerce

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

inzerce

OTAKAR BABINEC

ROBIN RAPČENKO

KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ

JIŘÍ SOLDÁN

se narodil 30. dubna 1973 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 38 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 27. září 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. července 2012.
Jeho zdánlivé stáří je 32 let a měří
180 centimetrů. Další údaje k hledané osobě se v policejní databázi
nevyskytují.

se narodila 18. června 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. května 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 14. června 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. října 2012. Jeho
zdánlivé stáří je 38 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Bližší
údaje k jeho osobě se v policejní
databázi nevyskytují.

Zpravodajství
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Jiří Wolker: „Bělohlávek se na mě přisál a oškubal mě!“
„Opatrovník“ Michala Mihályho čelí dalšímu obvinění...

Bral ho jako kamaráda. Říkal mu dokonce brácho. Ale pak kvůli němu přišel o
desítky tisíc korun a pokrevní přátelství se zhroutilo jako domeček z karet... Řeč
je o Jiřím Wolkerovi a Milanu Bělohlávkovi. Ten jako správce Wolkerova domu
vybral od nájemníků peníze, ale před prvně jmenovaným už je zřejmě zatajil!
A tak poté, co matka beznohého Michala Mihályho Jitka Cibulková upozornila
na to, že by stejný pan Bělohlávek mohl zneužívat důvěřivosti svého syna a
obírat jej o invalidní důchod, čelí tento muž dalšímu závažnému obvinění. Majitel
domu na Újezdě Jiří Wolker totiž už na něj podal trestní oznámení. Podle něj ho
měl Milan Bělohlávek připravit o dvě stě tisíc korun! Pana Bělohlávka jsme se
pokusili už poněkolikáté kontaktovat, ovšem neúspěšně. S Večerníkem totiž
přes veškeré naše nabídky a snahu odmítá seriózně komunikovat. Pouze nám
osobně předal své vyjádření, vydávané za „žalobu“, ve kterém žádá - jak jinak
- finanční odškodnění za újmu na své osobě...

Natáčení. Se svými trampotami s Milanem Bělohlávkem se Jiří Wolker svěřil i štábu televize Nova,
která připravuje reportáž o beznohém Michalovi Mihálym.
Foto: Martin Zaoral

Oslavy vystřídal

POHŘEB!

Prostějov/mls
O případ beznohého Michala
Mihályho, jemuž lékaři diagnostikovali těžkou psychopatii a který nedávno skončil
na ulici, se v uplynulém týdnu
zajímali i reportéři TV NOVA,
kteří připravují pořad ´Na
vlastní oči´. „Kontaktovali
mě z televize Nova, kde očistím své jméno. Mohu dokázat,
že jsem se o Michala staral a
vozil jej k různým lékařům.
Za poškození dobrého jména
požaduji částku sto tisíc korun,“ píše mimo jiné ve zmiňovaném dopise, vydávaném
za žalobu, Milan Bělohlávek.
Osobní předání tohoto materiálu doprovodil přímo v redakci Večerníku řadou velmi
hlučných vulgarit.
Je přitom nezpochybnitelným faktem, že šanci promluvit o celému případu dostal od našeho listu už před
několika týdny. V té době se
však s námi odmítal jakkoliv
bavit a z domu na Újezdě nás
vyhodil. Následně několikrát
nebral mobilní telefon, nebo
se odmítal jakkoliv bavit... Je
rovněž velmi pravděpobné, že
jak Večerníku, tak zmiňované-

Tohle nikdo nečekal...

To je on! Při čekání na televizní štáb se nám společně s Jiřím Wolkerem podařilo Milana
Bělohlávka zastihnout na ulici,
kde jsme pořídili tento snímek.
Nijak se k nám nehlásil a brzy
i s vozíkem Michala Mihályho
zmizel... Foto: Martin Zaoral
mu televiznímu štábu zatajil,
kde se Michal právě nachází.
Co konkrétně mu však sdělil,
nám zůstalo utajeno...
Více se dočtete na straně 6

Prostějov/mik
ěj / i - V minulém
i é
vydání Večerníku jsme přesně
na tomto místě informovali o
velice milé události. Předminulý pátek oslavila na chirurgickém oddělení prostějovské
nemocnice své 102. narozeniny
Marie Janálová z Čelechovic
na Hané. O den dříve, protože
jí chtěla poblahopřát celá generalita špitálu. U oslav byl i Prostějovský Večerník. V ten den
jsme vůbec netušili, že čiperná
bábinka má před sebou už jen
pár desítek hodin života…
Marie Janálová byla ve chvíli,
kdy kromě nás jí blahopřálo i
vedení prostějovské nemocnice, pár dní po náročné operaci
kýly. Cítila se však velmi dobře.
V sobotu pak slavila narozeniny, přesně před 102 lety, v
roce 1910, se narodila. Po třetí
hodině odpolední však nečekaně skonala ve chvíli, kdy ji její
syn držel za ruku a povídal si
s ní. Co se vlastně stalo? „Naše
bábinka si nestěžovala na žádné
potíže, po operaci se cítila dobře,

jijizva se jí ddobře
bř h
jil Ve chvíli,
h íli
hojila.
kdy u ní byl táta, prostě najednou zavřela oči a naposledy
vydechla,“ svěřila se Večerníku
vnučka Marie Janálové Vladimíra Křížková.
Jedna z nejstarších obyvatelek Prostějovska zemřela tedy
přesně v den svých narozenin... „Naše bábinka se narodila pro rodinný život a proto,
aby nás všechny měla upřímně
ráda. A tak se i chovala. Všechny odměňovala svým úsměvem,
laskavostí i vtipem, ten jí zůstal
do posledních dnů života. I
když nám nebylo nejlépe, naše
bábinka dokázala vyslechnout,
poradit a potom rozesmát. S ní
bylo člověku vždy dobře. Nikdy
si na nic nestěžovala, i když
jsme věděli, že ji asi něco bolí.
Bábinko, protože nás tam nahoře určitě slyšíš, tak ti chceme
říct, že tě máme stále moc rádi
a chybíš nám,“ vzkazuje prostřednictvím Večerníku své
babičce za celou rodinu vnučka Vladimíra Křížková.

KRIMINALITA souvisí s těžkou dobou,
dobou, na Prostějovsku povážlivě stoupá
stoupá
Zlom nastal v roce 2010, POČET TRESTNÝCH ČINŮ NAROSTL OSMINÁSOBNĚ!
Toto už není legrace. Zatímco prostějovská
policie řešila v letech 2006 až 2009 ročně v
průměru okolo dvěstěpadesáti trestných činů,
aby v roce 2010 nastal zásadní zlom. Přibylo
krádeží, loupeží i násilných trestných činů.
A nejedná se o žádný zanedbatelný nárůst.
Statistiky totiž hovoří jasnou řečí o tom, že jde
v průměru až o osminásobek! Čím to může
být? Začali lidé hlásit policii každou prkotinu,
nebo jsme se stali regionem zločinu?
Prostějov/mik
P
ěj / ik
Zatímco v roce 2006 policisté
vyšetřovali na Prostějovsku 239
spáchaných trestných činů, o pět
let později se už zabývali neuvěřitelným počtem 2 218 případů.
„Ten nárůst je skutečně pro laika
drastický, ale čísla jsou poněkud
zkreslující. Před lety se nevyšetřovalo tolik trestných činů
v dopravě, nebylo tak enormní
množství prostých krádeží a to
nemluvím o největším fenoménu této doby, kterým jsou trestné
činy na úseku drog, jejich pěstování i distribuce. Je ale prav-

da že tuto
t to kriminalitu
kriminalit přináší
da,
současná těžká doba, lidé jsou
bez práce, bez peněz a z toho
jsou zoufalí. A odhodlávají se k
zoufalým činům. Příkladem je
loupež ve směnárně na náměstí
z předminulého týdne. Ale na
druhé straně se krádeží dopouštějí stále častěji osoby, které shánějí peníze na drogy,“ uvedl pro
Večerník jeden z prostějovských
policistů, jehož jméno v zájmu
anonymity nezveřejňujeme.
Ovšem nejenom pesimistickými komentáři lze v tuto chvíli
hodnotit vývoj kriminality v
našem regionu. Už půldru-

hého roku je ve funkci šéfa
prostějovské policie Pavel
Novák, za jehož éry se prostějovští strážci zákona blýskli
hned několika extra zásahy.
„Myslím si, že se udělal velký
kus práce a slavili jsme i dlouhou řadu úspěchů. Vzpomenout
mohu například výrazný úspěch
na úseku krádeží motorových
vozidel, kdy v součinnosti s
policisty z dalších regionů jsme

vypátrali přes sto odcizených
aut, což není běžné ani v evropském měřítku. Zadrženi byli
i pachatelé březnové vraždy
v Prostějově, dále pachatelé série krádeží obrazů, vzpomenout
mohu i sérii odhalených pěstíren
a varen. Podařilo se vypátrat
řada osob, po nichž bylo vyhlášeno pátrání, mnoho pachatelů
loupeží i krádeží, zdařilo činnost
jsme prokázali i na úseku odha-

lování krádeží barevných kovů.
A jsme úspěšní také při dohledu
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, při odhalování
řidičů pod vlivem alkoholu a
drog, ve snižování následků nehod a tak dále,“ nahlíží do svých
záznamů vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Práce má on i jeho podřízení
stále více. V letošním roce už
počet spáchaných trestných

vývoj kriminality na Prostějovsku
zdroj: Policie ČR

(do 31. října)
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Ironie doby. Přestože z Prostějovska putuje do věznic čím dál tím více zatčených lidí, kriminalita v našem
regionu stále narůstá. Kdo to zastaví? Ilustrační foto

činů atakuje hranici dvou tisíc
případů. Přitom v orovnání se
srovnatelnými okresy Vyškov
či Přerov se pohybuje v Prostějově příliš nízký počet policistů... „To je pravda, ve službě
nám chybí až dvacet mužů. Do
různých realizací tak zapojujeme policisty z více útvarů, a to
včetně dopravního inspektorátu,
který se často podílel na pátracích akcích, ale také na realizaci
pěstíren, zadržování pachatelů a
poskytování poznatků ostatním
složkám. Soustřeďujeme úsilí
do dob a lokalit, kde dochází ve

zvýšené míře k páchání protiprávního jednání. Co však mohu
vyzdvihnout, je nadstandardní
spolupráce s vedením měst a
obcí. Máme společný zájem,
tedy zajistit občanům bezpečnost a po této stránce i určitou
kvalitu života. Kdo si však zaslouží mé zvláštní poděkování,
jsou strážníci Městské policie v
Prostějově. Výrazným způsobem nám pomáhají a já to velmi
oceňuji. Strážníky beru za naše
kolegy a myslím si, že i oni to
berou stejně,“ uzavřel toto téma
Pavel Novák.

Po útoku na Roberta Jedličku se plánuje POCHOD VÁNOČNÍ STROM SE NA NÁMĚSTÍ
Napadený hokejista své jméno s akcí spojovat nechce

Prostějov/mls - Nebývalé
vlny reakcí soucitu, solidarity a touhy se zastat, vzbudil mezi lidmi v Prostějově
titulní článek minulého vydání Večerníku týkající se
napadení prostějovského
hokejisty Roberta Jedličky.
Přestože k hrubému násilí
došlo v Olomouci, diskuse
na toto téma se nevyhnuly
snad žádnému z obyvatel
Prostějova. Na středu 28.
listopadu na 17.00 hodin
INZERCE

byl navíc ohlášen „Pochod
za Roberta Jedličku“, později přejmenovaný na „Pochod za všechny slušné občany, kteří mají strach jít po
setmění do ulic“...
Účast na této plánované akci
ohlásilo minimálně devadesát lidí, pozvána na něj byla
téměř tisícovka dalších. Jeho
organizátoři se ve svém prohlášení distancují od toho, že
by měl mít rasistický podtext.
„Po přečtení článku v Prostě-

jovském Večerníku jsme se
rozhodli, že už to tak nejde.
Napadených lidí stále přibývá. Když jsou na agresory
naše zákony krátké, pak musíme udělat něco my, občané
Prostějova a okolí. Čím víc
nás bude, tím líp. Nejedná se
o rasisitický pochod, nýbrž o
pochod pro bezpečnost nás
občanů. Lidi, toto vám jedno
být nemůže!“ vyzývají organizátoři akce. Pochod by měl
směřovat od prostějovské

radnice k zimnímu stadionu
a konat by se nakonec měl
příští středu před domácím
zápasem hokejových Jestřábů. Minulý pátek večer na této
události na společenské síti
facebook přislíbilo účast devadesát lidí, další téměř tisícovka
byla pozvaná. Samotný hokejista se ovšem celé záležitosti
zúčastnit nemíní.

Dokončení na straně 6

rozsvítí 30. listopadu, letos bez osobnosti

Prostějov/mik - Pátkem 30.
listopadu bude zahájen čtyřtýdenní bohatý kulturní a
společenský program s názvem „Prostějovská zima
2012“. V tento den, deset
minut před sedmnáctou hodinou, se slavnostně rozsvítí
vánoční strom na prostějovském náměstí T. G. Masaryka. Letos ale u toho nebude
žádná známá osobnost!
„V rámci úsporných opatření
jsme upustili od pozvání po-

pulární osobnosti. Přesto bude
ale kulturní program v rámci
Prostějovské zimy velmi bohatý a věřím, že občané budou
mít v předvánoční době z čeho
vybírat,“ uvedla pro Večerník
Alice Gregušová, ředitelka
Kulturního klubu Duha, který
předvánoční program zajišťuje.
Vloni přitom v Prostějově rozsvítil vánoční strom muzikálový zpěvák Bohuš Matuš, rok
před ním zpěvačka Monika
Absolonová. „Letos z balkonu

radnice zahraje orchestr Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose a u nového stromu na náměstí zatančí andělé,“
prozradila scénář připravený na
páteční podvečer 30. listopadu
Alice Gregušová.
Podrobný program celé Prostějovské zimy 2012 naleznete
už nyní na www.vecernikpv.cz,
s jednotlivými akcemi vás
pak budeme postupně seznamovat i v tištěném vydání
Večerníku.

Publicistika
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Číslo týdne

+
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Z l ň se vrátí.
Zeleň
á í Při nedávno
dá
ukončené
k č
rekonstrukci povrchu vozovky v Olomoucké
Už se s tím
ulici byly pokáceny všechny stromy a
nepářou. Zakvůli kanalizačním výkopům zrušeny
tímco předminulý
i zelené travnaté pruhy. Radnice
týden se ještě výhrůžky
ovšem uklidňuje veřejnost,
komunistů směrem k pravičábrzy zde budou vysakům či odbojářům nesly v osobní
zeny nové strorovině, minulý týden už hrozba smrtí
my i keře.
oběšením přišla oficiálně do kanceláře ODS! Komanči už nevystrkují
drápky, ale celý pařát!

Tolik pěstíren konopí na jediný zátah odhalila minulý
týden prostějovská policie.
Co je velmi zajímavé, že se
tak stalo v domě jen pár desítek metrů od sídla strážců
zákona na Újezdě! V tomto
případě není daleko přísloví, že pod svícnem je největší tma...

-

Osobnost týdne
MIROSLAV DONUTIL
MIROSL
Sotva jeden z nejoblíbenějších
nej
českých herců veveč na jeviště Městského divadla
šel v pátek večer
vP
Prostějově, celý sál propukl v ohlušující potlesk. A jelikož populární
bavič nadchnul diváky při poutavém vyprávění o svých kamarádech a zajímavých zážitcích
z natáčení, byly záhy slyšet
bouřlivé salvy smíchu...

Výrok týdne
„JÁ
JÁ TO ŘÍKAL
ŘÍKAL
ÍKAL
UŽ PŘED LETY,
ŽE NÁM TY RUDÉ
TŘEŠNIČKY JEŠTĚ
PĚKNĚ ZHOŘKNOU
V CHŘTÁNU...“
Jeden z prostějovských
důchodců, který po
emigraci v Rakousku
už léta žije opět v ČR

JESTŘÁBÍ OKO A JEDNO VÝROČÍ

Analýza
Martin Mokroš
Zejména je příjemné zjistit,
že sport lze slušně dělat i bez
superluxusních podmínek a
s hráčskou základnou, která
odvede na své úrovni opravdu
nadšený a maximální výkon.
Těší mne to, neboť hokej jako
sport je mému srdci nejblíže,
ale proč jsem vlastně dnes zamířil své analytické oko na hokej až tak detailně?
Až půjdete na příští hokej, až
budete fandit a až bude nějaká
pauza v zápase, tak se všichni,

Nevím, jak to vidíte vy, ostatní fanoušci prostějovského sportovního dění, ale asi jednoznačně zcela nejpříjemnějším překvapením letošní sezony jsou místní
hokejisté. Když ještě pařilo do našich těl letní slunce,
vedl jsem celkem hodně debat s místní fanouškovskou základnou a také s bývalými místními „plejery“
a rezultát těchto hovorů byl vcelku jednoznačný, naši
kluci se budou plácat hodně dole, neboť takřka s juniorkou a bez „superstars“ to jinak dopadnout nemůže.
A hle, dnes patří „jestřábímu hejnu“ přední příčky ve
východní skupině druhé hokejové ligy a myslím, že
mnoho lidí má otevřená ústa...
čímž myslím fanoušky, hráče,
funkcionáře, ochranku, prostě
celé osazenstvo, rozhlédněte
okolo sebe. A proč?
Náš prostějovský domácí
hokejový stánek totiž právě
dnes, tj. 19. listopadu slaví
55 let od svého otevření. Ano,
doba byla v roce 1957 zlá, politicky můžeme říct, že národ byl
drcen zvůlí srpu a kladiva, ale
přece jen právě pro prostějovský hokej nastal zlom, neboť po
myšlenkách z třicátých let a těsně po druhé světové válce se naplnily sny mnoha hokejových

fejeton
Rostislav Kocmel
Postoj českého
národa ke komunistické straně
musí vyvolávat
úsměv na rtech v
zahraničí. U nás
už to „naštěstí“
není
taková
legrace, poněvadž některým
Čechům začala tuhnout ústa.
Na jedné straně se dozvídáme
o komunistické straně značná
negativa a máme dokonce
zákon o zákazu propagace jejího učení. Na druhé straně i

generací. Po letech rybníků
byla otevřena aréna v hodnotě
tehdejších skoro dvou milionů
korun, částečně postavená v
takzvaných akcích „zet“ (občané pracovali ve svém volném
čase, o víkendech a víceméně
„za svačinu“ - pozn. aut.).
Počáteční nadšení samozřejmě velmi záhy vystřídaly
myšlenky na vylepšení a tou
hlavní bylo zastřešení stadionu. O projekt byl požádán
prof. Ing. Dr. techn. Ferdinand
Lederer, DrSc., specialista na
statiku, pružnost a pevnost

vlivní politici už přes dvacet let
říkají: „S hlasy komunistů ve
volbách se musí počítat!“
Někteří intelektuálové tvrdí,
jak nám začali soudruzi vystrkovat růžky. Já bych je
poopravil. Komunisté dnes
mohou vystrkovat růžky!
To je podstatný rozdíl. Díky
zakázané propagaci komunismu, ale právu účastnit
se voleb pod hlavičkou Komunistické strany Čech a
Moravy, mají dnes i právo
jakékoliv volby vyhrát.
Otázkou pak tedy zůstává,
kolik voličů bude volit komu-

nisty, kolik voličů opravdu
chce komunisty a jak se s tím
vypořádá ČSSD, popřípadě
jiné politické strany, které v
budoucnu plánují spolupráci
s KSČM nebo s ní spolupracovat budou, aniž by to
plánovaly.
Zde si dovoluji podotknout,
že to nemusí být jen levicové
partaje. Před lety navrhl parlamentní spolupráci s komunisty jistý Miroslav Kalousek,
v té době člen KDU-ČSL.
Nevím, zda si to pamatujete.
Nepochybuji o tom, že „ho“ si
pamatujete určitě...

Konstalace hvězd Prostějova

Berani - 20.3.- 18. 4. Není všechno tak horké, aby
se to muselo hned hasit. Tímto heslem se řiďte v
úvodu týdne, kdy se vaše problémy budou zdát
velké jako dům. Brzy však přijdete na to, že si až
příliš zabíráte malichernosti a podřadné věci.
Býci - 19.4.-19.5. Jeden z vašich nejbližších příbuzných se dostane do obrovských problémů.
Okamžitě bude muset zasednout celá rodinná rada
a hledat rychlé řešení. Stres je ve vašem případě
dobrý rádce, určitě na něco přijdete.
Blíženci - 20.5.-19.6. Váš partner vám zřejmě
začíná zahýbat, což samozřejmě nelibě ponesete
a vaše nálada bude pod bodem mrazu. Nechcete
si ale raději přesně zjistit, co se s vaším nejbližším
opravdu děje? Promluvte si!
Raci - 20.6.-21.7. Celý týden prožijete takřka v
klidu bez větších komplikací. Žíly vám naběhnou
jen párkrát, ale bude se jednat celkem o malicherné problémy. Ovšem jelikož jste puntičkáři, budete chtít mít pořádek ve všem.
Lvi - 22.7.-21.8. Vy budete mít do dobré nálady
v nejbližších dnech daleko. Začíná vás trápit skutečnost, že konec roku budete slavit zřejmě sami
nebo jen v úzkém kruhu rodiny. Chybí vám stálý
partner, ale do Vánoc ho stejně nenajdete.
Panny - 22.8.-21.9. Vznikne nečekaný spor mezi
vámi a rodiči. Možná ale jen vybuchne záležitost,
která se mezi vámi jen dlouhá léta nevšímavě přecházela. Také je možné, že rodiče vám vytknou
současný život plný flámů.

+

V roce 1996 prošla hala rozsáhlou rekonstrukcí, když
byly především zmodernizovány šatny, sociální zařízení
a instalováno nové akustické
ozvučení haly. V roce 2003
došlo k další modernizaci
haly, a to především vybudováním VIP prostor, výstavbou nového hlavního vchodu
(4 samostatné vchody plus 3
pokladny) a nové vrátnice.
Koncem roku 2004 započala
výměna kopilitů (skleněných
výplní na východní a západní
straně ZS), v roce 2005 došlo
k modernizaci ledové plochy a
chlazení, přibyla i nová světelná tabule.
A když už jsem tady nakousl
ty „superstars“, mnoho z nás
asi pamatuje zápasy hokejového Jágr Teamu, kdy jsme
mohli vidět spoustu českých a
slovenských hráčů z nejslavnější ligy světa - NHL, která
teď mimochodem zrovna kvůli
výluce spí. Dále byly k vidění
„mače“ herců, zpěváků a jiných populárních osobností a
mnoho z nich se zde předvedlo nejen na bruslích, ale i při
vlastních vystoupeních.

Zimák, jakožto nově už Víceúčelová hala, se tak stal
i společenským centrem a
kromě koncertů zpěváků a
skupin můžeme jmenovat
například Prostějovský veletrh zábavy, Veletrh podnikání a další
Myslím si, že pokud by byla
sepsána kronika zimního stadionu, vzhledem k blížícímu
se pětapadesátému jubileu
prostějovského hokeje by se
to hodilo, je totiž o čem psát
a na co vzpomínat. Zimák
totiž něco zažil a jistě ještě
zažije. Třeba nějaký jestřábí
postup výše, když to klukům
tak šlape. A třeba jeden z těch
mladých, nebo i více z nich,
naváže na Lukáše Krajíčka
a podívá se až do NHL a zahraje si finále Stanley Cupu.
A třeba ho i přiveze a v NHL
Guide and Record Book (to
je hokejová „bible“ každého správného fandy NHL)
bude mít napsáno: předešlý
klub - Prostějov. A náš zimák
bude potěšen, ony totiž stavby
podle těch, co je staví, také žijí
a mají svého ducha.
Tak zimáku všechno nejlepší!

Rudá schizofrenie národa PROČ MÁ ŠTĚSTÍ TAK DOBROU KONDICI?
všechny své
Martin Zaoral
potrvá ještě dlouho
dluhy splatit
ne

Ráno se dobře oblékněte, nepodceňujte své zdraví a už vůbec si
nehrajte na otužilce. V Prostějově se sice i tento týden budou
držet přes den poměrně vysoké teploty, ale ráno se budete těšit do
vytopené kanceláře nebo dílny. K promenádě po náměstí začnou
lákat připravující se vánoční akce.

...ještě

ocelové a dřevěné konstrukce,
jeden z významných akademických funkcionářů brněnského VUT (Vysoké učení
technické ). Práce byly dokončeny v polovině sedmdesátých
let, ocelový materiál dodaly
prostějovské železárny. Jak ale
uvádí místní zdroje, nebylo vše
až tak jednoduché a Dr. Lederer byl údajně v závěrečných
fázích na infarkt. Zde doporučuji zhlédnout sérii dokumentů
o prostějovské architektuře od
Tomáše Vincence a pozeptat
se pamětníků a přímých účastníků z tohoto období, dozvíte
se zajímavé věci, třeba o tom,
že ne všechno se podaří úplně
přesně napoprvé a pak se předělává, až se z montérů kouří.
Ale pojďme dál. V bezprostřední blízkosti haly byl
postupně vybudován komplex se společenským zázemím: motelem, restaurací a
barem. A tady je, myslím, už
pamětníků daleko více i mezi
mladší generací. Já osobně si
pamatuji, že jsem například viděl v těchto prostorách v roce
2004 vystavený pohár pro hokejové mistry světa.

Váhy - 22.9.-21.10. Nezkoušejte se dát do křížku
s nadřízenými. Tento týden na nějaké vyřizování
sporů nebude ten pravý čas. Navíc vám i celému
pracovnímu kolektivu hrozí ztráta zaměstnání,
majitelé firmy o tom už delší čas uvažují.
Štíři - 22.10.-20.11. Předtím, než někoho začnete
podrobovat kritice, zameťte si před vlastním prahem. Nemůžete na někoho dštít síru, když sami
nevíte, co se svým životem. Na konci týdne urovnejte sváry, které máte v rodině.
Střelci - 21.11.-20.12. Vám prostě alkohol nesvědčí! Ukázalo se to v plné nahotě minulý týden,
ale žádné ponaučení jste si z toho nevzali. Nejbližší dny strávíte v deliriu a ranní bolesti hlavy jen
těžko svedete na těhotenské potíže!
Kozorohové - 21.12.-19.1. V poslední době jste
si zvykli říkat všem na potkání, co si myslíte. Teď
byste ale měli raději mlčet a jen pozorovat okolí.
Řekli byste na sebe první poslední a pak se divili,
že někdo zneužil vaše myšlenky.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Sebekriticky uznáte, že jste
něco pokazili, a pustíte se neprodleně do nápravy.
váš odpovědný přístup dojde ocenění. Tento týden
ale zpomalte v pracovním tempu, věnujte se naplno svým zálibám. U nich zrelaxujete.
Ryby - 19.2.-19.3. Dostanete chuť prožívat nová
dobrodružství a můžete se dopustit i myšlenek na
nevěru. Vaše šťavnatá fantazie se však stane odrazovým můstkem pro oživení a zpestření domácí
erotiky. Ke spokojenosti všech!

Říká se, že i štěstí se někdy
unaví a sedne na vola. To
bude zřejmě případ pana
Miloše z Krasic, o němž psal
Večerník v minulém čísle.
Musím se přiznat, že mu jeho
výhru závidím a že mě malinko štve, že oním volem nejsem
právě já. Následně se musím
zeptat: proč právě on? Blbci,
kteří si nasekají dluhy kvůli
chlastu a hazardu, by totiž
ze zákona měli mít zakázáno
vyhrávat! Jejich nenadálé
štěstí by mohlo inspirovat jim
podobné. A že jich je čím dál
více. Tihle lidé následně pomažou do trafiky, za poslední
peníze nakoupí tikety a za
týden... A budou dlužit zas o
něco víc. Tenhle druh štěstí totiž mívá velmi dobrou kondici
a hned tak na někoho nesedá.
Chodí totiž spíše po horách
než po lidech.
Dva a půl milionu korun
ovšem opravdu není málo.
Když však na to přijde, může
je i „obyčejný“ člověk rozparádit rychleji než rychle. Co by
to ovšem muselo být za loterii,
aby po vítězství v ní mohla

Česká republika? Na to už
by nějakých
Šťastných deset určitě nestačilo. Muselo by to být nejmíň Šťastných
sto miliard. A to každý rok.
Takovou loterii by si ovšem
pro svoji radost nevymyslel
ani ten nejvýstřednější čínský
miliardář.
Zatímco za problémy pana Miloše stály alkohol a hazard, za
schodkem naší republiky stojí
opojení při vyhazování miliard
za nesmyslné projekty a řádně
roztočená korupční ruleta. Vysoké zadlužení se nevyhlo ani
mnoha krajům či jednotlivým
obcím. V této souvislosti můžeme být jen zvědavi, jak to nyní
levicová vrchnost „roztočí“ po
té, co se dostala do vedení Olomouckého kraje. Na druhou
stranu můžeme být jen rádi, že
Prostějov v dar z nebes doufat
(zatím) nemusí. Díky rozvaze a
snad i určitému skrblictví Miroslava Pišťáka, který dlouhá léta
připravuje městský rozpočet, patří Prostějov k městům s vůbec

glosa týd

nejmenším zadlužením v celé
republice. Přitom se určitě nedá
říct, že by se za poslední roky ve
srovnání s jinými městy u nás
nic nepostavilo, či neopravilo.
Naopak! Jak je něco takového
možné?
Stále totiž platí prosté, že kdo
šetří, má za tři. Na to však lidé
očividně zapomněli. Pro rady,
jak řešit svoji finanční situaci,
si nyní chodí jinam. Například
jedna rozhlasová reklama je
vyzývá, aby se v případě trablů
s penězi zeptali „zkušené kartářky“. Karty prý nelžou. To je
pravda, karty nelžou, stejně jako
nelžou třeba boty. Ovšem lidi, ti
vám jsou za vaše peníze schopní
nakecet hrozný hovadiny!
Když se tak ale dívám kolem
sebe, může mě jen mrzet, že
se na ono pořekadlo o zhoršené kondici štěstí, které si tak
rádo sedá na hovězí dobytek,
nedá spolehnout. V tom případě by to s naší společnou budoucností nevypadalo vůbec
špatně. Volů i krav se totiž u
nás najde dost a dost...

Agentura
Prostějov alias Stetson City

Policie vypálila pobertům
rybník, poněvadž hlídkovala
u odstavených aut na parkovištích u hřbitova v době
Dušiček. To je samozřejmě
chvályhodný čin. Naopak
neposlušní Romové, nebo
chcete-li Cikáni, naprosto
zbaběle a nerozumně zbili
prostějovského
hokejistu.
Tento čin je zavrženíhodný
a ke všemu hloupý, uvážíme-li fyzickou sílu hokejistů a
značný počet jejich fanoušků v Prostějově...
Agentura Hóser se stále s
humorem snaží Prostějo-

vanům naznačit vzrůstající
násilí v ulicích a v budoucnu možná i na politické
scéně. Jak to tak vypadá,
občané už pochopili. Teď
ještě zbývá, aby to docvaklo i osobám a konatelům

veřejnoprávním.
Bohužel
nebylo by dobré dožít se doby,
kdy občané sami vezmou
spravedlnost a tím pádem i
nespravedlnost do svých rukou a začnou konat. Důvody
se nám začínají pěkně kupit.
Já sám bych se nechtěl dožít
doby polodivokého Západu,
kdy se Prostějov změní v
Stetson City a přijede nás zachránit nějaký hrdina nebo
sedm statečných. Trošku mě
uklidňuje, že tanky už nepřijedou ani z Evropské unie,
ani z Ruska...
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...

A kdo to hlídá?
Pořád se to omílá dokola,
cyklisté se budou plést do
cesty chodcům na chodníku
a naopak chodci neustále
budou lidem na kolech zavazet na cyklostezkách. Je
mi smutno z tragédie, která
se nedávno stala ve Vrahovicích, kdy nákladní auto
usmrtilo staršího cyklistu
jedoucího po chodníku. Ale
řekněte, kdo to hlídá, aby si
jak chodci, tak cyklisté plnili
své povinnosti vyplývající z
dopravních předpisů? Když
vidím ve městě někoho jet na
kole po chodníku a o kousek
dál stojí hlídka policie, která
dělá, jako že nic nevidí, je mi
z toho na nic. Pak se nedivme, že si každý dělá na silnici, chodníku či cyklostezce
naprosto co chce...
Jan Zavadil, Prostějov

Závidíme Šárce
Tak jsem se ve Večerníku
dočetl, že v ulici Šárka zakáže město průjezd nákladním
vozidlům. My z Tylovy ulice
tak můžeme obyvatelům Šárky tímto jen závidět. V naší
ulici je možná problém ještě
daleko větší, auta zaparkovaná po obou stranách silnice
nedávají možnost projet ani
dodávce, natož náklaďákům.
Možná by neuškodilo provést
podobné opatření i tady!
Jaroslav Doležal, Prostějov

Nepříjemný pocit
Dovolte mi podělit se o hořkou zkušenost s bezdomovci,
kteří každý den otravují slušné lidi u obchodní pasáže na
sídlišti Hloučela poblíž Plumlovské ulice. Lidé nevábného
zevnějšku, a to muži i ženy,
sedí na lavičkách, popíjejí
krabicová vína a dělají nepořádek okolo sebe. Co je však
horší, že nechutným způsobem otravují kolemjdoucí
lidi. Žebrají o peníze, cigarety, v nejlepším případě o jídlo.
Ale jak žebrají! Když nějakého bezdomovce odmítnete,
začne vám sprostě nadávat a
v mnohých případech vyhrožovat násilím. Minulou středu
se to stalo i mně a mohu vám
říct, že jsem od nich utíkala,
co mi nohy stačily. Měla jsem
z nich opravdu nepříjemný
pocit. Strážníci by tady měli
po čase udělat další razii. Do
té doby se jim budu muset vyhýbat...
Jana Kubátová, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

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

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Podzim a zima jsou kromě chladného počasí typické i zvýšenou
nemocností. Děti, které si s sebou ze školy přinesou nějaký ten
bacil, snadno nakazí dospělé a ti se zase rádoby nakazí v práci. A
tak to jde pořád dokola. Proto je v tomto období zvláště důležité
pečovat o své zdraví. V prostějovských ulicích jsme se tentokrát
našich spoluobčanů ptali...

STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ stále NEMÁ
na stole uzavřený VYŠETŘOVACÍ SPIS!

JAK V TOMTO ROČNÍM OBDOBÍ
PŘEDCHÁZÍTE NEMOCEM?
Lucie TESAŘOVÁ,
Prostějov

Mirka DOSTÁLOVÁ,
Prostějov

ANO

ANO

„Naštěstí netrpím na častou nemocnost, ale samozřejmě jím
hodně ovoce a zeleniny, užívám vitamíny, piju bylinkové
čaje a teple se oblékám. Také
dbám na řádnou hygienu, takže
si často umývám ruce a vůbec
se vyhýbám nemocným lidem.
Když uvidím někde někoho
zakašlat, hned jdu raději pryč,
abych se zbytečně nevystavovala nemocem. Problémem ale je
nepříjemné horko v ochodech,
protože když pak člověk vyjde
ven do zimy, je to na nemoc.“

?

Vyšetřování vraždy seniora z Okružní
ulice se stále protahuje. Nejenom obvinění Roman Mička s Davidem Braunerem začínají být už pořádně nervózní.
Rovněž krajská státní zástupkyně Jana
Eichlerová by už ráda měla na stole uzavřený vyšetřovací spis. Ale nemá...

ní šetření nešťastný. Nic nového nám nedokáže
říct ani jeho obhájce. Pořád jen dokola slyšíme,
že musíme počkat a obrnit se trpělivostí. Syn je
ve vazbě úplně zbytečně, neexistuje proti němu
žádný důkaz. Jenom ten Mička na něj furt vraždu
svádí,“ svěřili se Večerníku manželé Braunerovi.
Při naší nedávné návštěvě ve vazební věznici
nám David Brauner rovněž vysvětlil, že by
rád znovu požádal o propuštění z vazby, ale
má obavy. „Jednou jsem to už zkusil, bylo to po
třech měsících tady. Žádost mi byla zamítnuta,
takže v říjnu jsem mohl požádat znovu. Je to ale
zbytečné, pokud nejsou výsledky testů ze získaných stop v bytě zavražděného, nikdo mě nepustí. A já bych tak chtěl domů,“ pokrčil smutně
rameny David Brauner.
Není třeba zdůrazňovat, že celý případ Večerník bedlivě sleduje i nadále.

Olomouc, Brno/mik

„Tak rozhodně užíváme vitamíny a pijeme zázvorový čaj.
Zrovna jsem v lékárně kupovala
sirup na kašel, takže hned, když
se vyskytne náznak nějakého
viru, zajdu do lékárny a nechám
si poradit. Avšak nejdůležitější je se vyhýbat stresu. Pokud
bude člověk ve stresu, tak ani
sebelepší lék prostě nepomůže.
Spousta nemocí vzniká kvůli
stresu, takže toho se snažím vyvarovat, i když jak všichni víme,
mnohdy je to opravdu těžké.
Ale musíme s tím bojovat...“

Přestože už ani Večerník nevěří v nějaký rychlý
postup vyšetřovacích orgánů, kontaktovali jsme
minulý týden krajskou státní zástupkyni Jan
Eichlerovou, která celý případ dozoruje. „Stále
nic nového, kriminalisté doposud nemají výsledky odborných expertíz ze zajištěných stop na
místě činu. Podobná vyšetřování jsou náročná,
jak na práci, tak na čas. Opravdu nedokážu říct,
zda vyšetřování vraždy se v tomto případě skončí
za týden, měsíc či za půl roku. To prostě nejde
urychlit,“ sdělila Večerníku brněnská krajská státní zástupkyně.
Tato zpráva ale nepotěšila rodiče jednoho z obviněných. Manželé Braunerovi každých čtrnáct
dní navštěvují svého syna ve Vazební věznici v
Olomouci. „David je z toho věčného protahová-

Chcete alespoň pro nejbližší období pořádnou změnu? Možná je to pro většinu mileneckých párů více
než obvyklé, ale nedílnou součástí noci plné vášně
bývá orální sex. Přesto se najde spousta lidí, kteří jej
nepraktikují. Někteří mají předsudky, některým prostě
jen chybí zkušenost. Odhoďte zábrany nyní za hlavu,
máme pro vás inspiraci!
Podle průzkumů se orálnímu sexu věnuje asi devadesát procent Čechů a téměř polovina z nich ho praktikuje vleže. Druhou nejčastější polohou je „šedesátdevítka“. Podle americké studie je orální sex u žen dokonce
oblíbenější než samotný pohlavní styk. Ovšem pozor,
stoprocentní pohoda nemusí být! Také při orálním
sexu se můžete nakazit pohlavními chorobami, včetně
AIDS, i když pravděpodobnost je nižší. Ale nenechte
se tím nijak vykolejit a vrhněte se na to!

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

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

Připravujeme

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ už od 3. prosince...
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Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Spolužáci ze Ptení brutálně
přepadli důchodce. Všech
pět už KONEČNĚ SEDÍ!

jak šel čas Prostějovem ...

Kravařova ulice

Prostějovsko/mls

Sídlila tu Živnostenská banka. Kravařova ulice byla ještě
v 19. století brána jako součást Plumlovské ulice. Od května
1881 nesla název Knížecí (FüGasse), současné pojmenování
nese od ledna 1893 podle rodu pánů z Kravař, kteří v letech
1374-1495 vlastnili město Prostějov. V letech 1940-1945 byla
zvána německy Krawarn-Gasse, mezi lidmi se dlouho užívalo hovorové označení Plumlovská brána (ta byla zbořena
v roce 1877). V rohovém domě č. 1 sídlila Živnostenská
banka, v domě č. 3 První moravská továrna na doutníkové špičky a cigaretové dutinky. Budova Lidové školy umění
v Kravařově ulici byla původně postavena jako internát obchodní akademie.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Za Velodromem
INZERCE

PONDĚLÍ 16. KVĚTNA 2011
Scénář byl vždy stejný: vloupali se do domu, majitele zbili,
svázali lepící páskou a odnesli si jeho peníze. Sérií loupeží si přišli
na nejméně sedm set tisíc korun. Nejhorší na celé věci je, že se
zaměřovali především na seniory. Nejstarší z jejich obětí měla téměř
devadesát let. Pětice grázlů z Prostějovska byla za loupeže Krajským
soudem v Brně odsouzena na celkem třiatřicet let do vězení. Sedmadvacetiletý Zdeněk Dočkal ze Stínavy, pětadvacetiletý Jan Klváček z Vícova, šestadvacetiletý Lukáš Klváček ze Zdětína, šestadvacetiletý Radim
Žondra ze Ptení a sedmatřicetiletý Luboš Staněk z Ohrozimi. To jsou
jména členů bandy, kteří byli nedávno odsouzeni za brutální napadání
seniorů. Své oběti si vybírali všude po Moravě. Dočkal a oba Klváčkovi
byli mimo jiné obviněni také z toho, že udusili a okradli osmdesátiletou
ženu v Němčicích na Blanensku.
LISTOPAD 2012
Přestože k přepadením seniorů docházelo od listopadu 2008 do dubna
2010, například Zdeněk Dočkal ze Stínavy se donedávna stále pohyboval
na svobodě. Nyní po více než dvou letech by měl konečně bručet v base.
Přitom celá banda byla poprvé Krajským soudem v Brně odsouzena v
polovině května loňského roku. V červenci letošního roku jim Vrchní
soud v Olomouci v podstatě potvrdil jejich tresty. Nejvyšší trest dostal Jan
Klváček, který ve vězení stráví 9,5 roku. Ten má také na svědomí nejvíce
útoků. Prokázán mu byl podíl na třinácti z nich. Luboš Staněk má jít za
mříže na 8,5 let, Radim Žondra na 7,5 roku, Zdeněk Dočkal na sedm let a
Lukáš Klváček na 4,5 roku. Posledním, kdo nedávno nastoupil do vězení,
byl právě Zdeněk Dočkal ze Stínavy. Poté, co rozsudek nabyl právní
moci, se nějaký čas skrýval. Nyní by však dle našich informací měl být už
ve výkonu trestu. „Už jsme skoro přestávali věřit, že někdy do toho vězení
půjde. Říkali jsme si, jestli se za tu dobu z něho náhodou nestal nevinný
člověk,“ zauvažoval jeden z obyvatelů Stínavy. I jeho ale spravedlnost
dohnala a on se tak dočkal zaslouženého pobytu za mřížemí...
napsáno před

Vybíráme pro vás „půltucet“
slunečnicový
olej 1 l

řepkový olej
1l

rostlinný olej
1l

olivový olej
1l

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

OLEJE

olivový olej
extra virgin
500 ml

slunečnicový olej
Lukana 1 l

44,90

42,90

49,90

116,90

71,90

-

29,90

33,90

49,90

64,90

84,90

65,90

42,90

39,90

38,90

89,90

99,90

48,90

34,90

59,90 (750 ml)

29,90

65,90

99,90

49,90

34,,90

32,90

31,50

-

99,90

-

36,90

21,50

49,90

55,90

89,90

-

10
lety

Naše RESUMÉÉ
Pro přípravu téměř jakohokoliv dobrého jídla
potřebujeme olej. Proto
jsme se tentokrát zaměřili
právě na tento sortiment.
Nejlevnější slunečnicový
zakoupíte v Bille, řepkový v
Tesku, rostlinný pro zěmnu
v Kauflandu. Pokud máte
rádi kvalitu a pracujete s
olivovým olejem, zajděte si
do Teska, případně Albertu,
kde nabízí nejvýhodnější
extra virgin. Klasický slunečnicový od Lukany pak
zakupte v Intersparu.
A pak už můžete kuchtit...

VRAŽDA v Konici
Otec obětí syna!

K letošní čtvrté vraždě na
Prostějovsku došlo v Konici.
Přitom v tomto městě se letos
již jedna vražda stala. Čerstvý
případ je však o to závažnější,
že vrahem čtyřicetiletého muže
je zřejmě jeho vlastní syn!
Ve čtvrtek nahlásila policii osmatřicetiletá žena z Konice, že již
týden pohřešuje svého o dva roky
staršího manžela. „Do pátrací akce
se zapojily dvě desítky policistů z
Konice, kriminalistů z Prostějova
a nechyběli ani psovodi. V pátek v
odpoledních hodinách byl policisty nalezen v katastru obce Ponikev
nedaleko Konice dotyčný mrtvý
čtyřicetiletý muž. Bylo zjištěno,
že se stal obětí násilného činu,“
sdělila nám Alena Slavotínková,

tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Policie ale vraha bleskově
vypátrala! „Nedávno jsme zjistili
sedmnáctiletého pachatele, který
se na Konicku dopouštěl vloupání a krádeží. Mladík byl synem
zavražděného a vyšetřováním
bylo zjištěno, že měl s otcem velké rozpory. Otec se dozvěděl, že
jeho syn je vyšetřován pro krádež,
došlo k další hádce a čtyřicetiletý
muž odešel 14. listopadu z domu.
Podle všeho ho syn pronásledoval
a usmrtil. Tělo pak společně se
svým bratrem převezli k Ponikvi,“
dodala Alena Slavotínková.
Sedmnáctiletý mladík je obviněn
z trestného činu vraždy a byl podán návrh na vazbu. Jeho mladší
bratr je obviněn z trestného činu
nepřekažení trestného činu.

Zpravodajství
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NOVOTNÍ Z NĚMČIC SE VYPOŘÁDÁVAJÍ UŽ S DRUHOU RODINNOU TRAGÉDIÍ!

Při autonehodě zemřela jednatřicetiletá Lenka,
její tatínek se dva měsíce nato v autě udusil...
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Do
osudu rodiny Novotných z Němčic nad Hanou po
čtyřiatřiceti šťastných letech náhle zasáhly hned
dvě tragické události, které její fungování obrátily naruby. Koncem srpna se proti autu, které řídila jednatřicetiletá Lenka Novotná, nedaleko u
Kojetína vyřítil vůz s řidičem, kterému se udělalo
špatně. Po střetu mladá maminka následkům
zranění podlehla. Před pár dny pak bylo na břehu
rybníka Včelínek u Břeclavi nalezeno tělo jejího
tatínka Petra Novotného, vášnivého rybáře, automobilového závodníka a volejbalistu...
Prostějov, Břeclav/mls
O obou událostech informovala v minulých dnech celostátní média. Co se však za
nimi skrývá? Navštívili jsme
rodinu, do jejíhož osudu bezprostředně za sebou zasáhly
dvě tragické události.
Jak jsme zmínili, jednatřicetiletá Lenka Novotná zemřela 26.
srpna u Kojetína, když se proti
ní vyřítilo auto s bezvládným
řidičem za volantem. Zůstalo po
ní šestileté děvčátko. „Lenička
byla hrozně ráda mezi lidmi,
dokázala na ně být vždy milá,

ráda se smála. Její nečekaná
ztráta nás bolestně zasáhla. S
manželem jsme se však vzájemně podporovali. Abychom se
zbavili tíživých myšlenek, chodili jsme spolu na houby. Vždy,
když jsme našli hříbek, tak jsme
si říkali: to nám pomohla najít
Lenička,“ vzpomíná s dojetím
třiapadesátiletá Zdeňka Novotná.
To však ještě nemělo být vše.
Ve středu 9. listopadu bylo u
rybníka Včelínek u Břeclavi
nalezeno odstavené vozidlo. V
něm nehybně leželo bezvládné tělo jejího manžela. „Ná-

Dvojnásobná tragédie. Na poličce
v kuchyni u Novotných hoří svíčka u
fotografií tatínka Petra i dcery Lenky...
Foto: Martin Zaoral
sledným šetřením se ukázalo, že
čtyřiapadesátiletý muž se vydal
na Břeclavsko za rybolovem a
ve svém vozidle si přitápěl plynovým ohřívačem s propanbu-

došlo na naši adresu

Ad. „Novou krajskou radu budeme

pečlivě kontrolovat, slibuje ODS“

Dovolím si stručnou reakci na prohlášení,
které bylo zveřejněno v minulém čísle Prostějovského Večerníku a pod kterým je podpis „Členové zastupitelského klubu ODS v
Olomouckém kraji“. Pro osvěžení paměti
ocituji alespoň část:
„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 například 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.“
Osobně jsem oslovil některé členy tohoto klubu a zeptal se na jejich názor, zda-li se s tímto
prohlášením ztotožňují. Odpověď byla více
než zarážející, nic o tom nevíme! Psát, že někdo udělal ze svého volebního programu cár
papíru ještě předtím, než se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje, a v době, kdy se začíná teprve zpracovávat „Programové prohlášení“, považuji za
velmi nekorektní. Jakmile bude zpracováno a
zveřejněno „Programové prohlášení“ nové koalice, je bezesporu možno jej kritizovat, zdali
jsme se zpronevěřili svým volebním programům. Jaká je ekonomická situace v ČR, a to
za výrazného přispění i této pseudovlády, která

hází krajům klacky
pod nohy, kde jen
může, nemá smysl
zdůrazňovat. Považuji za nehoráznost
tvrzení, že nám například hrozí další
rušení regionálních
tratí či uzavírání
škol. Kraje ani nemají
kompetenci
rušit regionální tratě, pouze dají nebo nedají objednávku. Připomenu, že v minulém volebním období 2008 až
2012 jsme neobjednali dopravu pouze na trati
Vidnava - Velká Kraš, kde jezdili v průměru
denně tři lidé a tento spoj jsme plnohodnotně
nahradili autobusy. Jako jeden z mála krajů
jsme za celé funkční období udrželi rozsah
dopravní obslužnosti, ať již drážní nebo autobusové.
Od prvopočátku svého působení ve veřejném
životě, kdy jsem se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech, jsem byl
vždy politicky korektní. Proto ani nyní nebudu
komentovat vnitřní záležitosti a komunikaci
v ODS. Voliči - občané v Olomouckém kraji,
zřetelně projevili v těchto krajských volbách
svoji vůli a jasně řekli, jaké povolební uspořádání si přejí.
V Olomouci dne 14. 11. 2012 Alois Mačák,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova

Po útoku na Roberta Jedličku

se plánuje POCHOD

(dokončení ze strany 3)
„Všem moc děkuji za podporu,
kterou jste mi vyjádřili. Moc si
jí vážím, ale už to nechci nijak
rozdmýchávat. Dnes jsem rád,
že se nestalo nic vážnějšího
mně ani mé přítelkyni. Proto
bych rád, aby se vše uklidnilo
a tímto všechny prosím, aby
mé jméno nespojovali se žádnými protestními pochody a
podobnými akcemi,“ vyjádřil
se Robert Jedlička.
Po tomto prohlášení byl „Pochod za Roberta Jedličku“
přejmenován na Pochod za
všechny slušné občany, kteří mají strach jít po setmění
do ulic“. Změnilo se i datum
konání akce. Původně se totiž měla konat ve středu 21.
listopadu, nakonec se termín
o týden posunul. Organizátoři
usoudili, že bude lepší, pokud

se uskuteční v den, kdy budou Jestřábi v Prostějově hrát
domácí hokejový zápas. Zda
se pochod opravdu uskuteční,
zůstává otázkou...
Faktem zůstává, že událost
mezi lidmi vyvolala bouřlivé emoce. Kromě některých vyloženě rasistických
příspěvků jsme v početné
diskusi na webu www.vecernikpv.cz zaznamenali i
rozumnější reakce. „Bydlel
jsem na Husáku a s cikány
jsem si užil svoje. Nadávky,
okradení, fyzické napadení,
ale ujišťuji vás, že mnozí bílí
Češi jsou to samé a navíc
je jich víc. Před pěti lety mi
například jeden cikán ukradl
kolo, zatímco moji bílí spoluobčané mi jich ukradli už asi
jedenáct...,“ napsal například
Jiří Šmerák.

ŽETE
ŮŽ
RFOVAT MŮ
SUR
I V PRÁCI

vecernikpv.cz
www.v

tanovou lahví. V době, kdy spal,
došlo při hoření ohřívače ke
spotřebování veškerého kyslíku
a muž se udusil,“ informovala
policejní tisková mluvčí Kamila

Haraštová. Paní Zdeňka však
této verzi příliš nevěří...
„Nemyslím si, že manžel usnul,
ale že ho předtím musela stihnout srdeční příhoda. Napovídá

Prostějov/mik - Tento týden odjíždí představitelé prostějovské
radnice na návštěvu polského
družebního města Šroda. To
však nebude jediný cíl zájmu
našich radních. Jak se totiž Večerník dozvěděl, náměstci primátora Zdeněk Fišer s Jiřím
Pospíšilem si tak trochu zahrají
na špiony. Oba totiž enormně
zajímá multifunkční zařízení
v Lešně. Proč? To je nasnadě,
podobný „kulturák“ by mohl
vyrůst brzy místo starých Jezdeckých kasáren v Prostějově!
„Právě v Lešně stojí multifunkční
hala přesně podle našich představ.
Její provoz zahrnuje jak kulturní,
tak i sportovní aktivity zdejších
obyvatel. A to je přesně to, co potřebujeme v Prostějově,“ prozradil
Večerníku na úvod Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Prostějova,
který je na radnici zodpovědný
za stavební investice. „Chceme
se podívat a poptat se provozovatelů, zda se zařízení osvědčilo
a samozřejmě také na to, jaké jsou
provozní náklady. Netvrdím, že
multifunkční zařízení v polském
Lešně chceme přesně okopírovat,
to bychom ani nemohli, ale posbírané zkušenosti se nám budou určitě hodit při přípravě podobného
zařízení v Prostějově,“ vysvětlil
dále Fišer.
Radní Večerníku znovu potvrdili,
že nový kulturák jako náhrada za
současný Společenský dům v Komenského ulici bude stát namísto
Jezdeckých kasáren.

VÝHRŮŽNÝ DOPIS obdržela i kancelář prostějovské ODS
„Je to uměle vyvolaná aféra,“ soudí o tom členové KSČM

Prostějov/mik - Jak jsme informovali v minulém čísle, po
nedávném úspěchu KSČM v
krajských i senátních volbách
se přívrženci této strany dostali znovu do sedla a začali
pravicové politiky, odbojáře
i bývalé disidenty zahrnovat
slovními i písemnými výhrůžkami – viz. příspěvky na
www.vecernikpv.cz.
Uplynulý týden obdržela podobný dopis i kancelář prostějovské Občanské demokratické
strany. Členové KSČM v Prostějově, které jsme v závislosti
na pokračující události požádali
o vyjádření k celé kauze, však
celou věc považují za uměle
vyvolanou aféru s cílem poškodit tuto levicovou stranu.
„Za to, co jste způsobili a jakého nového superzloděje jste
tam pustili, si už my komunisté
chystáme lana na vaše krky
tlusté jak ruka! Až vyhrajeme
volby, tak vás s chutí budeme
věšet a znárodníme vám majetky, co jste si nakradli. Takže,
jak řekla špína Němcová, jak
Gottwald se učil v Rusku - zakroutit vám krkama! Tak se
učíme znovu a lépe v Číně...
TAKŽE SMRT PRAVICOVEJM ŠPÍNÁM! UŽ SE
BLÍŽÍ, TĚŠTE SE,“ citujeme

doslova text dopisu, který vedení ODS v Prostějově Večerníku
poskytlo. Snad jen dodáme,
že jsme pracně v textu museli
opravit hrubé chyby, hodné pětkrát propadlého školáka...
„Musím říci, že mail, který nám přišel, mě překvapil.
Nejen forma dopisu, ale především obsah. Jestli někdo
napíše takový dopis, tak v něm
musí být určitě zloba a nenávist. Snažím se uvažovat pozitivně, takže si nechci připustit,
že bychom se dnes mohli setkat s takovým extrémem, ale
jak vidíte, opak je pravdou.
Snad to nebylo ve svém konečném důsledku myšleno vážně,
zřejmě se jedná o momentální
selhání mysli jedince,“ komentoval dopis Jiří Pospíšil, předseda oblastního sdružení ODS
v Prostějově. Jak dodal, o podání trestního oznámení v tuto
chvíli neuvažuje.

„Jsou to nesmysly s cílem
poškodit naši stranu,“
tvrdí prostějovští komunisté
K situaci, která mezi levicí a
pravicí začíná na Prostějovsku
houstnout, se na konci minulého týdne vyjádřili pro Večerník
i představitelé KSČM v Prostějově. „Po krajských volbách

DŮM v Dolní plný MARIHUANY
Prostějovská kriminálka ho
totiž po měsících sledování
odhalila. Až úsměvný je ale
fakt, že muž se přibližně dva
roky věnoval této protizákonné činnosti jen pár desítek
metrů od sídla prostějovské
policie!
„Ve středu 14. listopadu byly
po rozsáhlém operativním šetření prostějovských policistů
odhaleny čtyři pěstírny konopí. Kromě samotných rostlin v
různém stádiu růstu byly dále
zajištěny pomůcky sloužící k
samotnému pěstování, jako
například lampy, květináče,
takzvané stany a podobně. V
budově bylo nalezeno i větší
množství oblečení v krabicích.
Zda se jedná o padělky známých značek, nebo jde o zboží
pocházející z trestné činnosti,
je předmětem šetření,“ uvedl
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. „K osobě pachatele
mohu říct, že se jedná o muže,
který za pár dní oslaví třicáté
narozeniny, čili lapidárně řečeno jsme mu ´poblahopřáli´

tomu také to, že si vůbec nevybalil věci, stejně jako to, že zdravotní problémy měl už na jaře,“
míní šarmantní dáma, jejíž manžel měl ve středu v Nezamyslicích na Hané pohřeb. O jeho
oblibě svědčilo velké množství
lidí, kteří na obřad dorazili.
„Úspěšně závodil v autě a
hlavně třicet let hrál amatérsky volejbal. Měl velkou sílu a
když smečoval, všichni soupeři
se měli pořádně na pozoru,“
vzpomíná s úsměvem na svého manžela paní Zdeňka, která
se během několika týdnů musí
vypořádat už s druhou nečekanou ztrátou v rodině. „Občas to
na mě padne, ale jinak neklesám
na mysli. Nad vodou mě drží
zase jen rodina. Ať už je to můj
syn Pavel a jeho přítelkyně nebo
šestiletá vnučka Adélka. Starám
se o ni, protože její tatínek pracuje na Slovensku. Když myslím na to, jak ji udělat šťastnou,
zapomínám na vlastní trápení,” nabízí na závěr recept, jak
zvládnout těžké životní situace
paní Zdeňka.
Nezbývá než věřit, že si její rodina v uplynulých měsících
vybrala smůlu hned na několik
desítek let dopředu...

Radní jedou
„okouknout“ kulturák
do polského Lešna

k narozeninám. Dosud nebyl
trestán, při domovní prohlídce
se plně doznal a poskytl policistům potřebnou součinnost.
Uvedl, že je bez trvalého zaměstnání, ale v registru Úřadu
práce v Prostějově není hlášen.
Přesto před lety získal hypotéku na rekonstrukci domu, ve
kterém si postupně zařídil velkopěstírnu marihuany. Jakým
způsobem tedy chtěl splácet
hypotéku, se můžeme jen domnívat...,“ nechal se dále slyšet
Pavel Novák.
Jak se Večerník dále dozvěděl, policie celkem ve čtyřech
samostatných bytech v domě
v Dolní ulici zabavila celkem
188 kusů rostlin konopí různého vzrůstu od 25 do 165
centimetrů. „Pěstírna byla
na velmi dobré profesionální
úrovni. Sám pachatel při výslechu uvedl, že do ní investoval
zhruba osmdesát tisíc korun.
Semínka konopí setého získal
částečně údajně ve Vídni, část
na Ostravsku. Toto všechno je
předmětem dalšího šetření policie,“ dodal Pavel Novák, šéf
prostějovských strážců zákona. V bytě kromě uvedeného
počtu rostlin byla zabavena i

Foto: Policie ČR
sušená hmota připravená k
distribuci. Jednalo se o několik stovek gramů, řádově
v hodnotě třicet tisíc korun.
Třicetiletý muž dosud není obviněn, protože stále probíhají
výslechy a prověřují se další
okolnosti. Vyšetřován je na
svobodě.
Večerník zná jeho identitu,
ví, kde bydlí a k dispozici
máme i fotografii, kterou
však kvůli tiskovému zákonu v tuto chvíli zveřejnit nemůžeme. A přestože jsme se
dotyčného M.F. snažili několikrát kontaktovat, úspěšní
jsme prozatím nebyli. Bohužel, jeho dům vypadá nyní
opuštěně a na opakovaná
zazvonění nám nikdo neotevřel...

se začíná česká společnost polarizovat. Kdo však posílá výhružné dopisy ODS, to nemohu posoudit. Ostatně že někdo
něco takového napsal, o tom já
osobně pochybuji. A i kdyby,
tak s jednoznačným cílem poškodit KSČM. Jsem právník,
takže jako první bych se pídil
po důkazech, tedy kdo to napsal
a proč,“ řekl Večerníku Josef
Augustin, jeden z prostějovských zastupitelů za KSČM.
Podobně hovořili i jeho kolegové. „Já to považuji všechno
za nesmysly. Uběhlo ale přes
dvacet let a hodně věcí se
změnilo. Nechápu, proč nyní
někdo útočí na demokratickou
stranu, jakou současná KSČM
bezesporu je?! A že jsme ve
volbách slavili úspěch? Občané jasně dali najevo své současné postoje... Už je nebaví
poslouchat věčné sliby střídajících se vlád. Ti, kdo této zemi
nyní vládnou, mají teď akorát
strach o své posty a vliv. Pokud ale skutečně došlo k nějakým sprostým výhrůžkám, tak
ty zcela určitě nepochází od
KSČM. Někdo nás chce prostě
zdiskreditovat. Ostatně ani nevíme, zda třeba nejde jen o nějakou populistickou kampaň. A
řešit něco takového, to je pod

naši úroveň...,“ nechal se slyšet
Jaroslav Čížek, další ze současných zastupitelů KSČM.
Další z jeho kolegů a zároveň i
krajský zastupitel Václav Šmíd
přistoupil k ještě razantnějšímu
vyjádření. „Všechno je to uměle
vytvořená aféra s cílem poškodit a pošpinit naši stranu, která
u voličů této republiky získává
stále větší oblibu,“ dotvrzuje
Václav Šmíd slova svých kolegů z prostějovské KSČM.
Své vyjádření sepsal pro Večerník i Jaroslav Šlambor, který se překvapivě dostal až do
druhého kola nedávných voleb
do Senátu ČR. „Všichni, kdo
se v článcích, které jsou vedeny
proti KSČM, vyjadřovali, mají
jedno společné, jsou to antikomunisté. Jen obtížně bychom
tedy mohli očekávat postoje
jiné, než které prezentovali...
Mrzí mě, že jinak dlouhodobý
nezájem o KSČM přeruší pouze tyto výkřiky. Čert to vem,
nakonec lidé dsponují vlastním
rozumem, což ukázali ve volbách..,“ uvádí Šlambor. „Na
závěr si ještě dovolím jeden z
mých oblíbených citátů: ´Ukaž
se, že se bojíš a již tě nepřestanou strašit“ Možná stojí za to,
se nad touto věky prověřenou
moudrostí zamyslet....“

Jiří Wolker: „Bělohlávek se
na
mě přisál a oškubal mě!“
(pokračování ze strany 3)

V průběhu uplynulého týdne se pak na redakci Večermíku obrátil další
člověk, kterého měl právě Milan Bělohlávek obrat o nemalou částku.
„Myslím, že to Milan Bělohlávek s tím postiženým udělal stejně jako
se mnou. Nejdřív se totiž vydával za mého kamaráda, ale pak mě obral
o peníze. Teď se se mnou vůbec nebaví,“ vyjádřil se Jiří Wolker, který
nám dal nahlédnout do strategie chování tohoto v uvozovkách ´šikovného člověka´. „Michal Mihály je problémový, ale Milan Bělohlávek
o něj skutečně nějaký čas pečoval. O jeho motivech se v tomto případě
mohu jen dohadovat. Co však vím jistě, je to, že obdobně se staral
o moji starou maminku, normálně se k nám ´vadoptoval´. Tvářil se
přitom jako můj kamarád, získal si moji důvěru, byl jako můj bratr.
Nechal jsem ho, ať do mého domu na ulici Újezd umístí nájemníky
a vybírá od nich činži. Nějaký čas to fungovalo, pak se ale začal vymlouvat, že nájemníci neplatí a že mi tedy nemá co dát. Jaké však
bylo moje překvapení, když mi nájemníci předložili jím podepsané
doklady o zaplaceném nájemném. Takto vzniklou škodu v tuto chvíli
odhaduji na minimálně dvěstě tisíc korun. Na pana Bělohlávka jsem
už na policii podal trestní oznámení,“ prozradil Večerníku Jiří Wolker,
majitel domu na Újezdě.
Společně s ním jsme pana Bělohlávka potkali na ulici. Nijak se k
nám nehlásil a brzy zmizel. V ruce přitom nesl vozík Michala Mihályho, z čehož bylo jasně patrné, že ví, kde se dotyčný nachází.
Když jsme se následně pana Bělohlávka v souvislosti se zpronevěřeným nájemným opakovaně pokoušeli kontaktovat na jeho mobilním
telefonu, znovu se nám nepodařilo. Ptát se proč, je asi zbytečné...
Milan Bělohlávek není prvním prostějovským Romem, který po
nějaké instituci či konkrétních lidech požaduje vysoké finanční
částky bez seriózního podložení. V létě letošního roku se o něco
podobného pokusil Ladislav Lakatoš, který žaloval prostějovského primátora kvůli údajně špatně vedené exekuci. Zmatená žaloba, která po primátorovi Miroslavu Pišťákovi požadovala pět
milionů, u soudu neobstála.

Téma Večerníku

Vánoce jsou před námi. Kromě nenapodobitelné atmosféry, stromku, kapra, dárečků a rodinné sešlosti k nim neodmyslitelně patří i pečení vánočního cukroví. V některých rodinách
si vystačí jen s pár ověřenými druhy cukroví,
jiné hospodyně naopak jim zaplní všechny
kouty domova. Ať už je to tak nebo tak, určitě by nemělo chybět na štědrovečerní tabuli
ani v dalším tématu PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU, které je protentokrát věnováno
pečení. Máme pro vás spoustu rad a tipů na
podařené vánoční cukroví…
Připravila: Aneta Křížová

Rady a tipy na podařené vánoční cukroví

1.

Všechny suroviny na pečení musejí mít
pokojovou teplotu, hodinu před plánovanou
prací tedy vše potřebné vyndáme z lednice

2.
3.

Váleček na těsto se nebude tolik lepit, když
ho před použitím dáte na hodinu do mrazáku.

4.
5.
Malý harmonogram pečení 6.
7.
8.

V těstě se lépe rozpustí cukr na pečení
než moučkový cukr

Tři týdny před Štědrým
dnem:
pečeme perníčky, tlapky, kokosové cukroví a zázvorky
Dva týdny před Štědrým
dnem:
stihneme ještě perníčky a také
světlé a i tmavé linecké těsto

Týden před štědrým dnem:
pečeme cukroví z bílkových
těst, vyrábíme polevy a zdobíme jimi pečivo, nezapomeneme na marokánky a rohlíčky
Na Štědrý den:
děláme vánočku a jablkový
závin

Pokud máte cukroví z různých druhů těsta, skladujte ho oddělené, aby si každé
zachovalo svou typickou vůni i chuť

Jestliže přidáváme prášek do pečiva,
z počátku troubu neotevírejte
U prášku do pečiva pečeme nejprve
v mírné, pak ve středně vyhřáté troubě
Pokud přidáte do sněhu z bílků pár zrnek
soli a lžičku vody, sníh ušleháte lépe
Chceme-li předejít popraskání cukroví
při pečení, můžeme vložit do trouby
menší hrnec s vodou

NOVÁ KNIHA DR.OETKER: Pečeme s láskou 8
Podtitul: Sladké i slané recepty pro každý sváteční den

Prostějov/pr - Kuchařka Pečeme
s láskou 8 je průvodce světem svátečního pečení pro každou hospodyňku, která hledá inspiraci při
přípravě rodinné oslavy, silvestrovského večírku, nebo hledá nové nápady při pečení na velikonoční či
vánoční svátky.
Ve všech knihách „Pečeme s láskou“
hospodyňky nacházejí pouze recepty, které byly pečlivě připraveny a
několikrát vyzkoušeny ve Zkušební
kuchyni Dr.Oetker. Kuchařku ocení
jak úplní začátečníci, tak v ní najdou
inspiraci zkušené pekařky. Pokud

dodrží předepsaný postup a suroviny
uvedené v receptech, je záruka, že se
jim dílo vždy povede
Díky 52 originálním, pečlivě vybraným a dosud nepublikovaným
receptům Dr.Oetker potěší kniha
Pečeme s láskou 8 všechny milovníky sladkého i slaného pečení.
Kniha Pečeme s láskou 8
je rozdělena do 4 kapitol:
• Rodinné oslavy
• Velikonoce
• Vánoce
• Silvestr

Knihu Pečeme s láskou 8 si můžete objednat v e-shopu Dr.Oetker
na: www.oetker.cz za cenu 139 Kč
+ poštovné a balné!
INZERCE
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9.
10.
11.

Pozor na rychlé pečení, cukroví, tak
může zhořknout
Pokud budete čajové pečivo potírat
polevou, pak již nepotírejte vejcem
Pečivo ze sněhové hmoty v troubě nepečeme, ale jen sušíme při velmi nízké
teplotě

12.
13.

Sníh nešlehejte v hliníkové nádobě,
v ní totiž zešedne

14.

Děláte-li vánočku, zkuste přidat do vajíčka trochu mléka a povrch vánočky
se bude krásně zlatově lesknout

15.

Těsto před pečením zpracujte nožem
s kulatou špičkou a následně jen ru
kama prohněťte, jinak se může drobit,
zkazit a špatně se vyvaluje

Lesklého cukroví snadno docílíte, když
hned po upečení ještě horké cukroví
natřeme oslazeným mlékem s kapkou
rozpuštěné škrobové moučky
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

INZERCE
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

HAVÁRIE u Výšovic:
Při předjíždění smetl řidič cyklistu

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Čechác
Čechách
á h podd Ko
Kosí
Kosířem
sířřem
se utkají tři císaři
Čechy pod Kosířem/mls Muzeum kočárů zve na střet
vojsk pod horou Kosíř v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem, která se bude
konat 25. listopadu v 11.00
hodin. Už v sobotu 24. listopadu pak projde od 17.00
hod obcí večerní pochod
Hulánů, kteří se zastaví na
poutních místech. Od 20.00
je naplánována večerní prohlídka největšího smutečního
kočáru za doprovodu vojsk
v Depozitáři Muzea Kočárů.
Samotná bitva začne nástupem vojsk od 10.00 hodin a
bude trvat přibližně do 14.00
hodin. Návštěvníci akce budou v neděli moci navštívit
jak Muzeum kočárů, tak i
Hasičské muzeum.
Ve Vojtěchově zvou
na zimní country
Vojtěchov/mls - V jedinečném hostinci U Posledního
Mohykána ve Vojtěchově se
v sobotu 24. listopadu uskuteční akce nazvaná Zimní
country s Tavernou, na které
vystoupí oblíbená kapela.
Kromě hudby se lidé mohou
těšit na stylové prostředí v
duchu divokého západu.
Dzbel zve na
vánoční výstavu
Dzbel/jim - Od pátku 23. do
neděle 25. listopadu mají
zájemci možnost navštívit
vánoční výstavu ve Dzbelu.
Akci pořádá obec ve spolupráci s hasiči v tamější obecní hospodě a prohlídka exponátů i jejich zakoupení bude
možné v pátek odpoledne od
patnácti do dvaceti hodin, o
víkendu pak již od čtrnácti do
dvaceti hodin.
V Konici prožijí
odpoledne s písničkou
Konice/mls - Sedmé odpoledne s písničkou bude připraveno v zámecké galerii ve
čtvrtek 22. listopadu od 15.00
do 19.00 hodin. Návštěvníky
bude po celou dobu provázet
Alois Grepl. Součástí odpoledne bude prezentace projektu Střednědobé plánování
rozvoje sociálních služeb
Konicka.

SURFUJTE
I V PRÁCI

Probíhající práce vzbudily otázky o vzhledu plumlovské přehrady po jejím napuštění

STAVBAŘI ZVEDAJÍ STAROU HRÁZ. CO TO ZNAMENÁ?
Při takové výšce by byla nad hladinou. Ovšem nebude...

Navezené hromady kamení a stavební úpravy v prostoru staré hráze plumlovské
přehrady vzbudily řadu otázek. Dokonce to vypadá, že stará hráz by po těchto
úpravách zůstala nad hladinou. Plumlovská přehrada by se tak po svém napuštění rozdělila na dvě části. Podařilo se nám zjistit, že vše bude jinak, než by se
mohlo na první pohled zdát...
Mostkovice, /mls

Bude mít přehrada druhou hráz? Navezené hromady kamení a navyšování staré hráze vzbudily řadu
otázek. Vše by ovšem i po nich mělo zůstat při starém.
Foto: Martin Zaoral

KIEBEL A MÁNES. PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ?

čistící zóna. V ní by skutečně
vodu přitékající do přehrady
měly čistit rostliny. „Bude u
přítoku do přehrady. Rozhodně však nezebere prostor až po
starou hráz,“ ubezpečil Jiří Macík. Testy hutnění jsou důležité
pro zdárnou rekonstrukci hlavní
hráze, která se už na přehradě
rozjela.
Rekonstrukce návodního líce
a koruny hráze si vyžádá 136
milionů korun a podle smlouvy
má být celá dokončena v září
příštího roku. Zda bude přehrada napuštěna už příští rok
na jaře, zůstává vzhledem k náročnosti oprav návodního líce
stále otázkou.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

V Němčicích má šerif obrovskou autoritu
Němčice nad Hanou/mls - Falešní
hráči, karbaníci, rančeři, tuláci,
saloonní vlci, barové dámy, trampové, vandráci, indiáni, kovbojové, trapeři, lovci a vůbec všichni,
kteří mají rádi country, se v sobotu 17. listopadu sešli na devatenáctém country bále v sokolovně
v Němčicích nad Hanou.
Že se ples koná ve státní svátek boje
za svobodu a demokracii, poznali
jeho návštěvníci hned při příchodu
do sálu, kde dostali trikolóru. Také
úvodní humorná scénka v podání
herecko-kaskadérské skupiny „Kántrošbáloš“ se ohlédla za událostmi,
díky nimž je možné country bál pořádat, aniž by se jeho organizátoři museli bát, že budou obviněni ze sympatizování s imperialisty. Hromadnou
bitku, která se v průběhu scénky na
sále strhla, uklidnil až zpěv Marty
Kubišové a následná státní hymna.

Poté do strun hrábla kapela Průvan,
která do Němčic dorazila letos podruhé. Hned s prvními tóny muziky
bylo jasné, že šerif se v Němčicích
těší opravdu velké autoritě. Lidé
se bezprostředně pustili do tance a
parket se od samého začátku zaplnil jako na málokterém jiném plese.
Návštěvníci tím pouze do puntíku
poslechli šerifovu vyhlášku, která
jim sice zakazovala střelbu na sále
či bafání z dýmek míru, na druhou
stranu jim nařizovala, aby tancovali
a dobře se bavili. To jim nakonec
vydrželo až do ukončení bálu, které je v Němčicích vždy ohlášeno
omdlením posledního z pořadatelů.
Ještě než poslední mohykán padl,
přispěchala se svojí troškou do
mlýna také domácí skupina „Náhoda“ a vystoupila taneční skupina
´Babyboys´ z Ivanovic na Hané.
Grupa složená ze samých bab se v

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Němčicích už několikrát představila, naposledy to bylo v roce 2005.
Nechybělo ani tradiční přetahování
lanem v ženské i mužské kategorii.
Jeho vítězové pak získali cenu z nejcennějších. Jednalo se o vstupenky
na dvacátý country bál.
„Vždycky jsme se snažili zařídit
pro návštěvníky to nejlepší a to samozřejmě stojí peníze. Tato akce
nemá za úkol vydělat, ale pobavit
lidi! Byli bychom rozhodně neradi, kdyby country bál skončil díky
nedostatku peněz, jako se to stalo v
případě Country jízdy,“ vyjádřil se
jeden z pořadatelů, Tonda „Čárlí”
Bartošík.
Hojná návštěvnost na letošním bále
však dokázala, že něco podobného nehrozí ani náhodou a že heslo
„nemusí pršet, jen když country“ je
v Němčicích živé jako nikde jinde
v regionu.

Čechy pod Kosířem/mls - Viditelnou
podobu nezapře současný starosta
Čech pod Kosířem Milan Kiebel
s malířem Josef Mánesem. Slavný
výtvarník na zámku v Čechách od
Kosířem působil od roku 1854 téměř
až do své smrti v roce 1871. Během
svého pobytu na zámku jinak velmi
plachý a nešťastný malíř očividně
pookřál...
Podobnost mezi malířem Josefem
Mánesem a starostou Čech pod
Kosířem Milanem Kiebelem vynikne
obzvláště při srovnání podoby starosty
s obrazem Františka Gračky. Ten visí
v multifunkční hale v Čechách pod
Kosířem a vznikl na motivy Mánesova
autoportrétu.
„Na tuto ´podivuhodnost´ jsem byl už
mockrát upozorněn. Poprvé to bylo při
slavnostním otevření haly v červnu
2010, naposledy při včerejším jednání
starostů,“ prozradil v pátek Večerníku
s úsmvěm starosta Milan Kiebel. Po
možných příčinách této podobnosti
však starosta nikdy hlouběji nepátral.
„Můj otec pochází ze Slovenska,
maminka z Hané. Nevylučuji, že v
době, kdy Josef Mánes se štětcem a
plátnem obcházel zdejším krajem,
Hanačky nejen maloval, ale i miloval.
Moje hanácká babička se naro-

Majitel domu z Vrahovic

se při požáru nadýchal zplodin
Neváhali a tančili. Hned jak kapela Průvan hrábla do strun, poslechli návštěvníci bálu šerifovo nařízení a hromadně se pustili do
tance.
Foto: Martin Zaoral

jaký byl XIX. Countrybál v Němčicích n. H.
3x foto: Martin Zaoral

inzerce

dila v roce 1914, případné pletky s
Mánesem by tak mohla mít asi moje
prapraprababička. Pravdu se však asi
nikdy nedozvím,“ vyjádřil se napůl
vážně, ale přece jen s mírnou nadsázkou Milan Kiebel.
Josef Mánes se do Čech pod Kosířem
přestěhoval v roce 1854 na pozvání
svého přítele, hraběte Bedřicha SilvaTarouccy. Během následujících dvaceti let zde vytvořil některé ze svých
nejlepších prací (např. Ukolébavka,
Líbánky na Hané, Život na panském sídle). Vyhledával zde lidové
typy, hluboce se zajímal o původní
moravské kroje. Jeho osobní život
byl nicméně velmi nešťastný. Rodina
jej donutila odvrhnout jeho velkou
lásku, která mu porodila dceru Josefínu. Konec této jeho velké lásky
jej hluboce poznamenal, nikdy se
neoženil a neměl ani žádné oficiální
dítě. Navíc ho trápila duševní choroba.
Z archivních pramenů ovšem rovněž
vyplývá, že během pobytu v Čechách
pod Kosířem výrazně pookřál...

Aktuální zprávy
z regionu najdete
i na webu

Posuďte sami! Současný starosta Čech
pod Kosířem jakoby z oka vypadl malíři Josefu Mánesovi. Svědčí o tom i obraz Františka Gračky, který vznikl na motivy Mánesova
autoportrétu.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

Pila v Růžově nařeže, doveze, postaví!

kové rekonstrukci, chceme zde
zavést vlastní výrobu briket a
pelet,“ uvádí jednatel společnosti Neko Kroměříž Tomáš
Přikryl, který také uvažuje, že
dřevařskou výrobu zkombinuje se zemědělskou činností.
Na přilehlých pastvinách chce
celoročně pást masné plemeno
krav a časem možná přibudou i
koně. „Naší devízou je zejména
variabilnost, máme možnost individuálního řešení menších zakázek. Navíc jsme schopni pořezat délku až jedenáct metrů,“

dodává Přikryl, který se vlastně
vrací ke kořenům.
Pokud se chystáte na stavbu
střechy, zde jste na správné adrese, pomocí odborného počítačového softwaru vám přesně
zjistí, kolik dřeva potřebujete
a jakým způsobem se má pořezat. Pokud jste tedy šikovní,
můžete si střechu postavit sami.
Pilu Růžov je možno kontaktovat na tel. číslech 774 415 052,
582 335 053 nebo prostřednictvím webových stránek
www.neko-km.cz

vého řadového domu v rekonstrukci. Požár zasáhl vybavení
a nahromaděný odpad v jedné
místnosti, zakouřil však celé
patro. Hasiči oheň zlikvidovali
jedním proudem vody, zakouřené místnosti domu přirozeně
odvětrali,“ informovala Večerník
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak dodala, při požáru se lehce
nadýchal zplodin hoření majitel
domu. „Výše škody byla vyčíslena na padesát tisíc korun, příčina
požáru je zatím neznámá, pracujeme na jejím objasnění,“ uvedla
mluvčí krajských hasičů.

Laškovský starosta LADISLAV JEDLIČKA si těžkou hlavu
z těsného rozdělení mandátů mezi čtyři kandidátky nedělá:

„Pokud se sejdou rozumní lidé, vždy se vybere řešení“

bude možná už letos
Sjezdovka by se měla
prodloužit o 250 metrů

Foto: Pila Růžov

Vrahovice/mik - Valící se dým
z oken řadového domu vyděsil
ve středu obyvatele Prešovské
ulice ve Vrahovicích. Zatím z
neznámých příčin zde došlo k
požáru, majitel nemovitosti se
při něm lehce nadýchal zplodin.
„Ve středu 14. listopadu 2012
byl na tísňovou linku Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje oznámen požár v Prostějově na ulici Prešovská. Na
místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní hasiči
z Vrahovic a Žešova. Po příjezdu
k místu události hasiči zjistili, že
hoří v prvním patře jednopatro-

Bitka družstevníků. Na úvod akce konané 17. listopadu Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Šarvátku pomohla Chtěli dobrou mušku míti. Zatímco na lihuprostou kolase herecko-kaskadérská skupina Kántrošbáloš ohlédla za zklidnit až Marta Kubišová (zcela vlevo) a společný zpěv loku se v sokolovně stála dlouhá fronta, barmani čepující
pivo se nudili.
státní hymny.
dobou před rokem 1989...

DELŠÍ VLEK V KLADKÁCH Určice obchází zloděj nafty

Kladky/mls - Lyžaři zvyklí
vyjíždět pravidelně na sjezdovku do Kladek se těší na
její možné prodloužení. Kapacita starého vleku totiž při
příznivém počasí nestačila.
Podle posledních informací
by k rozšíření mohlo dojít už
tento rok. V Kladkách se letos rovněž bude intezivněji
zasněžovat.
Výrazné prodloužení sjezdovky
je hlavním tématem příprav na
nadcházející lyžařskou sezonu
v Kladkách. Nový vlek by měl
doplnit ten stávající. Jeho horní
stanice by se dle původních
plánů měla nacházet o padesát
metrů výš než nyní. Sjezdovka
by měla končit dvě stě metrů pod
svojí současnou spodní hranicí.

před ním jedoucí vozidlo. Během
tohoto manévru došlo ke srážce
cyklisty, který jel v protisměru.
Devětačtyřicetiletý cyklista utrpěl těžké zranění a byl sanitním
vozem rychlé lékařské pomoci
transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala,
požití alkoholu u všech účastníků
nehody bylo vyloučeno dechovou
zkouškou. Hmotná škoda byla vyčíslena na pět tisíc korun. Nehoda
a její okolnosti se nadále vyšetřují.
Tvrdá srážka. Po převozu
zraněného cyklisty do nemocnice zůstalo jeho kolo v příkopě.
Foto: Policie ČR

Na country bále jej lidé poslechli, nestříleli, ale výborně se bavili

„Nikdy jsem po tom nepátral,“ usmívá se starosta Čech pod Kosířem

představujeme regionální podnikatele

Růžov/pr - Stavíte dům či
střechu? Topíte dřevem nebo
briketami? Potřebujete nařezat fošny přímo na míru? Pak
všechna vaše přání splní na
pile v Růžově.
Pilu v Růžově založil Vlastimil
Krejčí, který se původně zabýval
stavbou střech, zejména pokrývačskými a klempířskými pracemi. Jelikož neustále potřeboval
dřevo, rozhodl se, že si bude řezat
dřevo vlastní. Založil tedy malou
soukromou pilu. Po jeho odchodu
do důchodu pilu převzala firma
jeho zetě Tomáše Přikryla, který
dříve působil jako šéf odbytu na
pile ve Ptení. Nový provozovatel
zmodernizoval vybavení a provedl terénní úpravy, aby byla pila
lépe přístupná. V současné době
se zaměření pily rozšířilo o zpracování dřevního odpadu. Současně zde můžete koupit kvalitní
palivové dříví a brikety.
„S pilou máme do budoucna
větší plány. Uvažujeme o cel-

Na celou situaci Večerník upozornil jeden z našich pravidelných čtenářů. „Starou hráz na
jejím začátku zvedli o přibližně
jeden a půl metru. Vypadá to,
že s takovou bude po napuštění
přehrady nad vodou. Přehrada
se tím rozdělí na dvě části. Ta
první, která je blíž Plumlovu,
asi bude sloužit k čištění vody.
Možná se tam nebude dát koupat, poroste tam rákos na čištění
vody. To znamená třeba konec
pláže u Valáška,“ sdělil nám výsledky svých pozorování čtenář
Zdeněk, který dění na přehradě
pravidelně sleduje.

Jenže všechno je trochu jinak. Probíhající stavební
úpravy na staré hrázi plumlovské přehrady jsou pouze
testem, který má napomoci
při probíhající rekonstrukci
skutečné hráze. „Jedná se o
hutnící pokus, kterým stavební
firma zjišťuje podmínky přímo
v terénu. Jeho výsledkem nebudou trvalé úpravy. Po provedení zkoušek firma navezené kameny opět odebere,“ vysvětlil
Večerníku Jiří Macík z Povodí
Moravy s tím, že vzhled i funkce přehrady se po napuštění
měnit nebude.
Faktem zůstává, že na začátku přehrady skutečně vznikne
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Výšovice/mik - Ke srážce vozidla s cyklistou došlo hned
zkraje uplynulého týdne na
silnici z Výšovic do Prostějova.
Řidič škodovky při předjíždění
jiného vozidla zřejmě cyklistu
přehlédl. Ten jel v protisměru.
„V pondělí 12. listopadu kolem půl
šesté večer došlo na silnici mezi
Výšovicemi a Prostějovem k dopravní nehodě, při níž byl zraněn
cyklista. Z provedeného šetření
vyplývá, že devětadvacetiletý řidič
vozidla Škoda Felicia asi tři sta
metrů za Výšovicemi předjížděl

„Děláme vše pro to, abychom
nový vlek rozjeli, určitě by to
k nám mohlo přitáhnout další
lyžaře. Čekají nás však ještě
jednání, nechci nic zakřiknout,“
vyjádřil se velmi opatrně
předseda TJ Sokol Kladky Jiří
KřečeK s tím, že postavení vleku
by mělo zabrat asi tři týdny.
Co je jisté už nyní, je to, že je již
připraven starý vlek, který dostal
nové tažné lano. Pokud klesnou noční teploty dlouhodoběji
pod nulu, pustí se v Kladkách
do zasněžování. „Kromě dvou
našich sněžných děl si vypůjčíme
další,“ zmínil se Jiří Křeček.
Jestliže tedy bude přát počasí,
lyžařská sezona by se v Kladkách
mohla rozjet už v nejbližších týdnech.

Ilustrační foto
Určice, Prostějov/mik - V Určicích a pak i v Určické ulici řádil
zatím neznámý naftový upír, který ze dvou nákladních vozidel
vysál motorovou naftu. Tyto případy se začínají na Prostějovsku opět množit.
„Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel,
který v době od 16. do 17. listopadu v Určicích na parkovišti před
areálem zemědělského družstva odcizil z nádrží dvou nákladních
vozidel Iveco kolem 700 litrů nafty. Celkově tak způsobil škodu
přes 30 100 korun,“ informoval Večerník Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Během minulého týdne se však nejednalo o jediný takový případ.
„Toho samého trestného činu se dopustil neznámý pachatel, který
dne v neděli 18. listopadu kolem čtvrté hodiny ranní vnikl do bývalého areálu statku v Určické ulici v Prostějově. V objektu vnikl
do nádrže vozidla Daf, ze které odcizil přes 145 litrů nafty. V tomto
případě při ohledání místa činu bylo nalezeno nedaleko objektu pět
kanystrů s odcizenou naftou,“ uvedl Josef Bednařík. Přesto zatím
neznámý poberta majiteli způsobil celkově škodu přes 9 300 korun.

Laškov - Rovných deset let se
v komunální politice pohybuje současný starosta Laškova
Ladislav Jedlička. Během této
dekády se zastupitelstvu podařilo snížit zadlužení obce i pokračovat ve zlepšování vzhledu.
Letos se obec pod jeho vedením
dočkala nového územního plánu, v příštích letech by se ráda
pustila nejen do budování kanalizace, ale i protipovodňových
opatření, dětského hřiště či bezdrátového rozhlasu.
Jiří Možný
Jak byste zatím své působení v
čele obce zhodnotil?
„Funkci starosty vykonávám čtvrtým
rokem, členem zastupitelstva jsem od
roku 2002. Protože okruh povinností a
úkolů starosty obce je velmi široký, stále
se musím učit. Snažím se svou práci dělat
co nejlépe a myslím, že většina občanů
smýšlí podobně. Za nejdůležitější považuji
bezproblémový chod obce se čtyřmi místními částmi, z nichž každá považuje ty své
potřeby za prioritní. Současně se podařilo
snížit zadlužení obce a nezatížit rozpočet
obce další půjčkou.“
Co vidíte jako hlavní věc, kterou
byste ještě chtěl stihnout?
„Naším cílem je pro celé toto volební období příprava podkladů a získání územního rozhodnutí a požádání o dotaci pro
stavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod (ČOV). Buď z Operačního programu
životní prostředí (OPŽP), nebo ministerstva zemědělství. Největším problémem
je velký katastr a čtyři místní části. Je nás
pětsetosmdesát, což je větší panelák, ale
deset kilometrů potrubí. Horkotěžko se tak
dostáváme do kritérií pro získání dotace.

Pokud však nenastanou problémy s věcnými břemeny u majitelů dotčených parcel,
žádost na stavební úřad podáme na jaře
2013. Tuto přípravu ve výši necelého půl
milionu korun hradí obec ze svého.“
Pro letošek jste z Programu obnovy venkova (POV) dostali dotaci
na opravu silnice. Pustili jste se i do něčeho jiného?
„Opravu komunikace k zámku jsme díky
více než čtvrtmilionové dotaci dokončili
koncem července. Obec se podílela tři sta
padesáti tisíci a za to jsme zároveň vybudovali podélné stání a vyřešili odvod dešťové kanalizace ze střechy zámku. Jedná
se o jedinou místní komunikaci, která již
nebude narušena výstavbou, ať již kanalizace, nebo jiných sítí. Současně se jedná o
nejvíce frekventovanou komunikaci, pro-

tože veškeré služby jsou umístěny právě v
budově zámku. Z POV jsme také pořídili
nový Územní plán obce Laškov, zde částku
tři sta sedmdesát tisíc korun uhradil napůl
krajj s obcí.“
Jaké máte plány pro příští rok,
hodláte opět požádat o dotaci?
„V roce 2013 chceme za pomoci POV zřídit jednotřídní mateřskou školu v budově
současné základní školy. Studii a projekt
máme téměř hotové, nyní se vyjadřují
dotčené orgány. K tomuto kroku nás nutí
malý počet žáků na dvoutřídní škole prvního stupně. Pokud bude vyhlášen dotační
program pro zateplení veřejných budov,
budeme usilovat o provedení těchto dvou
akcí zároveň. Také jsme připravili podklady pro podání žádosti na dětské hřiště v
zámeckém parku, čímž by vznikla krásná a
bezpečná odpočinková zóna. Budeme žádat i o dotaci na protipovodňová opatření a
bezdrátový rozhlas.“
Před několika lety se v souvislosti
s Laškovem hovořilo o bioplynové stanici. Jak události nakonec dopadly?
„V souvislosti s výstavbou „bioplynky“
se zvedla vlna nesouhlasu občanů, občanských sdružení a zastupitelstva. Tento
odpor, vyjádřený podpisovými akcemi,
nakonec odradil investora od realizace
záměru.“

Volby z roku 2010 dopadly poměrně těsným výsledkem 3:3:2:1.
Ovlivnilo to spolupráci zastupitelstva?
„Jsem toho názoru, že pokud se chce na
rozhodování o rozvoji obce podílet více občanů, nemohou se všichni napsat na jednu
nebo dvě kandidátky. Tím potom vzniklo
takové vyčíslení mandátů, protože na každé kandidátce se najdou schopní lidé, jimž
občané dají hlasy. Hrát si v malé obci na nějakou opozici určitě ničemu neprospěje. Pokud se sejdou rozumní lidé, kteří mají zájem
pracovat a domluvit se, a takoví zastupitelé
Laškova určitě jsou, vždy se vybere řešení.“
Jak vypadá kulturní život obce,
na co byste mohl již nyní pozvat?
„Kulturní život není stoprocentní, ale takový jako skoro v každé menší obci. Lidé
zpohodlněli a mají raději svůj domácí klid.
Přesto se i v Laškově pořád něco děje. Někdy je účast větší, jindy menší. Nejvíce akcí
pořádají hasiči, podílejí se také fotbalisté,
škola, lidovci a sokolové. Příští rok se tak
mimo jiné uskuteční tři plesy, oslava Dne
matek, kácení máje, patnáctý ročník Laškovského poháru v malé kopané, oslavy
stodvacátého výročí založení hasičského
sboru, hodový víkend, jehož součástí je i
sedmý ročník Laškovského poháru fotbalových nadějí, požární soutěž o pohár starosty obce. Mimo to se konají různá posezení při zdravé i nezdravé výživě.“

„Největším problémem je velký katastr
a čtyři místní části. Je nás pětsetosmdesát,
což je větší panelák, ale deset kilometrů potrubí.
Horkotěžko se tak dostáváme k dotacím...“
První muž Laškova LADISLAV JEDLIČKA o tom,
jaké má obec strasti v přípravě na stavbu kanalizace

Včasný zásah. Dům v Prešovské ulici ve Vrahovicích se naštěstí
podařilo hasičům uhasit hned v zárodku požáru.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Objednávejte předplatné
pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

Do konce listopadu

za 650 korun

HRUBIÁN MĚL ZMLÁTIT MATKU
A ZNÁSILNIT JEJÍ PŘÍTELKYNI!

Dokončení ze strany 2
„Začal mi nadávat, chytil mě za
ruce, vyhrnul noční košili, která
byla krátká a zezadu mě znásilnil. Celé to trvalo jen chvíli,
brzy toho nechal, aniž by soulož
dokončil. Na hýždích, kde mě
držel, mi po jeho útoku zůstaly
modřiny,“ popsala tichým a rozechvělým hlasem poškozená žena,
na níž bylo jasně patrné, že je pro
ni vypovídání těchto okamžiků
nepříjemné.
Podle svých slov nechtěla celou
věc na policii původně vůbec
hlásit. Teprve po dvou dnech si
modřin na jejím pozadí všiml její
přítel. „Říkal, že jestli to neohlásím na policii, tak je mezi námi
konec,“ pokračovala žena, která
dům obývala spolu s matkou obžalovaného a jejím druhem. Její
svědectví nepřímo potvrdili i
ostatní lidé, kteří byli v tu chvíli v domě. „Do pokoje jsme sice
neviděli, ale jasně jsme slyšeli,
jak na ni sprostě řve, že prý dá
každému, jenom jemu ne a že si
to s ní vyřídí,“ dodala matka násilníka, která se měla rovněž stát
jeho obětí. „Krátce předtím mě

shodil ze židle a tloukl mojí hlavou o podlahu. To jsem si od něj
nezasloužila,” žehrala matka.
Josef Kadela je nezaměstnaný,
pracoval občas po brigádách, v
zahradním domku u domu své
matky bydlel od podzimu, kdy
byl propuštěn z vězení. „Přiznávám, že jsem rozbil okna, ale nikoho jsem neznásilnil. S matkou
mám konflikty, ovšem ze židle
spadla sama, jak byla opilá. Že
hodně pije, to ji vyčítám už hodně dlouho. Konflikty jsem měl i s
jejím druhem, který na mě vytáhl
nůž...,“ hájil se u soudu Josef Kadela.
Obsahem obžaloby je však v tomto případě pouze znásilnění. Soud
musí ovšem postupovat obezřetně. Je známo, že řada oznámených případů znásilnění bývá
vymyšlená. Přestože svědectví
oběti i ostatních svědků působila
poměrně důvěryhodně, obhajoba
upozornila na to, že údajná oběť
měla dříve problémy s alkoholem,
v minulosti byla dokonce za řízení
pod vlivem alkoholu odsouzena.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

NA RADNICI BYLO PLNO. Sváteční výstup

V prostějovském music klubu byl spáchán

si nenechalo ujít hned několik desítek návštěvníků

ATENTÁT NA KULTURU!

A pojďme na to! Výstup na prostějovskou radnici je klasicky velmi oblíbený a návštěvníci znovu rádi
využili šance prohlédnout si dominantu města i ve sváteční listopadovou sobotu. Foto: Petra Hežová

Podezřelí jsou členové punkové skupiny Visací zámek...

Punkový mejdan vypukl v hudebním klubu
Apollo13 za účasti legendární skupiny Visací
zámek a každého pravověrného vyznavače
punk rocku. Nechat si dobrovolně natrhnout bubínky punkovými písněmi „Visáčů“ přišlo víc než
sto fanoušků, kteří z vystoupení rozhodně neodcházeli zklamaní....
Prostějov/peh
Vystoupení legendární punkové kapely Visací zámek, která
hraje v původní sestavě už více
než čtvrt století přilákalo do
hudebního klubu Apollo 13 obrovské množství fanoušků této
punk rockové legendy. Oslavit
třicetileté narozeniny kapely se
rozhodli stylově, kompletním
vydáním své tvorby na discích
s názvem Sakumprásk! (19822012), obsahující všechna alba
a DVD, která kapela za dobu
svého působení zatím vydala. Přestože kapela letos slaví
třicátiny, členům kapely už je
notně přes padesát. Svým fanouškům mají ale soudě dle
návštěvnosti na jejich koncertech zjevně stále co říct

„Když nám bylo těch osmnáct,
museli jsme za holkama běhat
sami. A teď v padesáti běhají za
náma sami! Takže pokud vám
ještě není padesát, máte se na
co těšit,“ potěšil starší fanoušky
frontman kapely Jan Haubert,
který na pódiu spolu s dalšími
členy skupiny M. Pixou, I. Rutem, J. Pátkem a V. Šťástkou
řádil bez ohledu na věk, k velké spokojenosti přítomných fanoušků. „Takhle si zařvat jsem
už potřeboval pěkně dlouho,“
vyjádřil se jeden z nadšených
vyznavačů punku, který si koncert své oblíbené kapely nenechal ujít a spolu s přáteli si tento
punk rockový svátek v prostějovském klubu pořádně užíval.
Záviděníhodná punková atmo-

VIDEOUKÁZKU
NAJDETE UŽ TEĎ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!
sféra byla společným dílem výborného vystoupení „Visáčů“ i
přítomných fanoušků, kteří
rádi zakřičeli do rytmu známých songů legendární kapely.

„Visáči“ se předvedli. Záviděníhodná punk rocková atmosféra zavládla v hudebním klubu Apollo 13 díky jejich pátečnímu vystoupení a
obrovského množství nadšených fanoušků.
Foto: Petra Hežová

na
video rnikpv.cz
.vece
www
Prostějov/peh - „Sametový“
výstup na prostějovskou
radniční věž si ve sváteční
listopadovou sobotu nedalo
ujít hned několik desítek návštěvníků. Vyhlídce z 66metrové výšky radnice neodolali zástupci snad všech
věkových skupin.
Kdo se předem neobjednal,
jen stěží měl příležitost účastnit se svátečního výstupu na
prostějovskou radniční věž,
pořádaného k příležitosti vý-

ročí událostí 17. listopadu
1989. Zájem o prohlídku radnice byl veliký i přes chladné listopadové počasí. Šanci
shlédnout z radnice a prohlédnout si interiérové prostory
využili především rodiče s
dětmi, pro které to byla mnohdy první šance si radnici takto
prohlédnout.
„Výstupy na radnici a prohlídky vnitřních prostor jsou
už klasicky velmi oblíbené.
Jednotlivých prohlídek se
bohužel může zúčastnit jen
omezený počet návštěvníků,
takže pokud se neobjedna-

li dostatečně předem, mohu
jim přinejlepším nabídnout
jen pozdější termín prohlídky.
Letos jsme přijímali objednávky i několik týdnů před
samotným výstupem,“ uvedla
na vysvětlenou průvodkyně
Lenka Gartnerová, která musela odmítnout hned několik
zájemců o prohlídku radnice,
právě kvůli vysokému počtu návštěvníků ve skupině.
Jedinečnému pohledu z naší
radnice se ale nic nevyrovná,
proto se i odmítnutým návštěvníkům vyplatilo si několik hodin počkat.

Jedenáctý ročník dětské literární ENTENTÝKY Z KERAMIKY zaujaly návštěvníky
soutěže Sovičkiáda už má své vítěze
Prostějov/peh - Ve středu
proběhlo vyhlášení vítězů už
jedenáctého ročníku oblíbené
literární soutěže pro děti - „Sovičkiáda“. Jedenáctý ročník
uspořádala Městská knihovna
Prostějov, a tak i etos se v jejím
dětském oddělení sešla slušná
řádka prací, které malí spisovatelé mohli odevzdat knihovnicím do konce září.
Místa v odborné porotě tentokrát
zaujaly vedoucí kanceláře prostějovského primátora Jaroslava Tatarkovičová, mluvčí Magistrátu
města Prostějova Jana Gáborová
a náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. Pogratulovat vítězům přišel i ředitel prostějovské
knihovny Aleš Procházka.
„Letos se sešlo stopadesát prozaických příběhů a sedmdesát
básní, takže výběr vítězů nebyl
jednoduchý,“ doplnily údaje
dětem dobře známé knihovnice,
které pro vítěze i jejich dopro-

Mladí talenti. Výherci jedenáctého ročníku literární soutěže Sovičkiáda: H. Sedláčková, M. Korejtko, T. Karnet, N. Jemelková, B.
Nedomová, A. Škopíková.
Foto: Petra Hežová
vod připravily malé slavnostní
pohoštění.
V kategorii próza se umístili:
Natálie Jemelková („Pětistovka“ - 1. místo), Michal Korejtko
(„Na rybách“ - 2. místo), Hana
Sedláčková („O ptákovi Kuličce“ - 3. místo). V kategorii
poezie to byli: Tomáš Karnet
(„Láska k jídlu“ - 1. místo), Barbora Nedomová („Mikulášská“
- 2. místo) a Anna Škopíková
(„Pravítka z Arku“ - 3. místo).

Mladí autoři kromě věcných
cen obdrželi i knižní vydání
souboru vítězných prací ze
Sovičkiád uplynulých deseti
let. Sbírku pod názvem „Sovičkiáda - To nejlepší z let
2001 – 2011“ si mohou zájemci
zakoupit v dětském oddělení
prostějovské knihovny. Známý
prostějovský literát Jiří Wolker
by měl jistě radost, protože i
mezi těmi nejmladšími se už
rýsují jeho nástupci...

Prostějov/peh - Vernisáž výstavy keramických výrobků
dětí Speciální školy při SŠ,
ZŠ a DD v Prostějově proběhla v Galerii umění za
účasti malých autorů a rodičů. Návštěvníci výstavy měli
možnost si zakoupit mnohé
z povedených keramických
výrobků a udělat tak originálním dárkem radost sobě
nebo svým blízkým.
Snad každému, kdo v pátek
16. listopadu procházel Školní
ulicí, bylo jasné, že v Galerii
umění se něco děje. Galerista
Jindřich Skácel uspořádal malým umělcům z keramického
kroužku prostějovské Speciální školy při SŠ, ZŠ a DD
velkolepou výstavu za účasti
rodičů, učitelek a hudební
skupiny Fidle-dedee, která
návštěvníkům zpříjemnila odpoledne v galerii svým hudebním vystoupením. Iniciátorka
výstavy a učitelka zmíněné
školy Milena Skoupilová byla

Dětské umění. Při vernisáži
prodejní výstavy keramických výrobků dětí ze Speciální školy na Lidické ul. bylo v Galerii umění plno.
Zdařilé výrobky malých umělců
můžete obdivovat až do půlky prosince.
Foto: Petra Hežová

příjemně překvapena vysokou
návštěvností výstavy, která
byla částečně prodejní, a tak
nemálo zdařilých exponátů
našlo už v průběhu prvního
dne výstavy svého nového
majitele. „Děti mají úžasnou
fantazii a mnohdy je to tak, že

Kulturním kolegům ze Znojma se v Prostějově líbilo...

Prostějov/red - Koncem září si
členové kulturní komise při radě
města a zástupci Okrašlovacího
spolku v Prostějově vyjeli do Znojma. Zajímalo je, jak se práce
daří tamním kolegům. Vrátili
se nadšení. Znojmo má zhruba
pětatřicet tisíc obyvatel a je tedy
o něco menší než Prostějov. Leží v
členitém terénu na březích Dyje,
což skýtá krásné vyhlídky po okolí.
Zaujala mě čistota, parádní aquapark, zámek s expozicemi starého
nábytku, sbírkou krásných obrazů,
románská Rotunda svaté Kateřiny
i Loucký klášter, kde má sídlo
Znovín.
Ve středu 14. listopadu pak znojemští
kolegové - Marie Valová, Jitka
Schneiderová, Eva Štítarská, Hana
Hlávková a Karel Novák – návštěvu
Prostějovanům oplatili. Na radnici
hosty přijal spolu se svými náměstky
primátor Prostějova Miroslav Pišťák.
Nechyběla prohlídka radnice včetně
zrekonstruované věže. Ukázali

jsme hostům výstavní sály muzea
ve Špalíčku, nové prostory ZUŠky
na zámku, opravenou knihovnu a
„omalované“ hradby ve Školní ulici.
Přehlídka pamětihodností nemohla
skončit jinde než v Národním domě.
I když je Znojmo historické město,
jeho „historie“ je zcela jiná než
naše. Na hosty udělala velký dojem
především radnice se svou obřadní
síní i zrekonstruovanou věží. Líbil
se jim zámek i knihovna a nadšení
neskrývali v Národním domě, kde
je ředitelka divadla Alena Spurná
provedla i místy, kam návštěvníci
běžně nechodí. Objekt, v němž by
byla restaurace s kavárnou, spolkové
místnosti a překrásný divadelní sál,
navíc v úžasné secesní podobě, nám
tak trochu záviděli...
Samozřejmě že došlo i na výměnu
zkušeností. Na rozdíl od Prostějova
se Znojmo potýká s dost velkých
úvěrovým zatížením, které vzniklo
hlavně kvůli zmiňovanému aquaparku. Padla zmínka o kráse

Návštěva. Členové kulturní komise ze Znojma v zasedací síni primátora
města.
Foto: Magistrát města Prostějova/Jana Gáborová
prostějovských sídlišť - ve Znojmě
šli při privatizaci bytů jinou cestou,
neprodávali celé domy, ale jednotlivé
byty a dnes mají velké problémy. V
každém bytovém domě zůstala část
těch, kteří byt nekoupili a zůstali pod
„domovní správou“. Dohodnout se
na nějakých opravách bývá velmi
složité. My Prostějované na rozdíl

od Znojma můžeme jezdit na kole. I
když nadáváme, pořád je tu kde zaparkovat.Vůbec nejlíp to vystihl znojemský pan řidič. „Byl jsem tu naposled před nějakými třiceti roky. Tehdy
byl Prostějov obyčejný, šedivý, no
- nic moc. Dnes jsem město prochodil křížem krážem a skoro jsem je
nepoznal. Září čistotou a barvami...“

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ČECHOMOR!
Už brzy proběhne ve Společenském domě v Prostějově další ze skvělých
koncertů. Tentokrát se na Hané představí napříč generacemi populární
seskupení ČECHOMOR. A vy můžete být opět přitom, díky Večerníku dokonce ZADARMO! I tentokrát potěšíme hned plnou DESET ŠŤASTLIVCŮ,
kteří od nás obdrží po jedné vstupence. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je totiž
hlavním mediálním partnerem koncertu.
Ve spolupráci s pořádající agenturou MUSICMEDEA jsme pro vás totiž připravili
SOUTĚŽ O VSTUPENKY . Jestliže tedy máte rádi styl Čechomoru, pak neváhejte
a soutěžte o vstupenky na tento jedinečný koncert!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat
ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 19. listopadu do středy 12. prosince ve čtyřech dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE POSLEDNÍ DVD+CD,
KTERÉ KAPELA VYDALA?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 23. LISTOPADU, jména první
trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 26. listopadu,
v němž také najdete otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či
tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Čechomor“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

ony inspirují nás než naopak.
Tvoření z keramické hlíny je
moc bavilo, touto výtvarnou
činností si nejen procvičili
jemnou motoriku, ale vzniklé
výrobky jsou navíc moc milým vánočním dárkem pro rodiče i kamarády,“ pochválila

INZERCE

malé umělce paní Skoupilová
i jedna z vedoucích keramického kroužku, Lenka Nováková. Povedené výrobky dětí ze
Speciální školy máte možnost
si prohlédnout v Galerii umění
v Baště u městských hradeb až
do 14. prosince letošního roku.

Ze života města
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ACH, TY RADARY. Výběr vítěze konkurzu ODLOŽEN!

INZERCE

„Jen o čtrnáct dní, v nabídkách zájemců byly technické chyby,“
prozradila náměstkyně Alena Rašková

RYCHLOST se začne
všech
jedenácti
radarových zařív Prostějově MĚŘIT
zení je stanoven
na leden roku 2013.
už v lednu 2013!
Mimochodem, všichni
tři účastníci výběrového řízení tento termín akceptují a jsou Nedovolíme, aby v noci se na
schopni ho technicky splnit. Plumlovské a Kojetínské ulici
Měření rychlosti je už skutečně pořádaly závody,“ uzavřela toto
potřebné, mnozí řidiči za dobu téma Alena Rašková.
přerušení provozu radarů poně- Průběh výběrového řízení na
„To chci velmi důrazně po- kud zvlčili a na mnoha místech nového provozovatele radarů
přít a už vůbec nechápu, jak výrazně překračují povolenou na měření rychlosti bude Vese v novinách takový nesmy- padesátikilometrovou rychlost. černík pečlivě sledovat.
sl mohl objevit! Kdybychom
mermomocí chtěli pokračovat
ve spolupráci s Czech radarem,,
nerozvazovali bychom s touto
mlouvu,“ uvedl
společností smlouvu,“
rozhořčeným hlasem primátor
v Pišťák.
města Miroslav
Jak jsme zjistili,
tili, ve vedení
města už jednoznačně
noznačně převládá názor, že by se naa
komunikacích v Prostějově
měla rychlost začít měřit
co nejrychleji.i. Podle slov
náměstkyně Raškové ani
čtrnáctidenní odklad výběru
ového řízení
vítěze výběrového
nebude mít na teruštěmín znovuspuštění radarů vliv.
liv.
by
„Chceme, aby
radary začalyy
ve městě měV lednu to začne. Jak Večerníku potvrdila náměstkyně primátora stařit co nejdřív,
tutárního města Alena Rašková, radary začnou v Prostějově měřit rychtermín zahálost už v lednu 2013!
2x foto: Michal Kadlec
jení provozu

Jak se Prostějovský Večerník exkluzivně dozvěděl, minulý týden mělo konečně vyvrcholit hledání
nového majitele stacionárních radarů, od kterého
by si město speciální přístroje následně pronajalo a měřilo by rychlost vozidel projíždějících po
Prostějově. K ukončení výběrového řízení skutečně došlo, v pondělí se otevřely obálky a ve středu
se sešla komise, aby vybrala vítěze. Nevybrala…
Prostějov/mik
Mohu potvrdit, že jsme v
pondělí otevírali obálky s nabídkami celkem tří zájemců
o provoz stacionárních radarů
v Prostějově. Nyní, tedy ve
středu odpoledne, proběhlo
první kolo výběru vítěze. Ale
komise o něm nerozhodla,
protože bohužel všechny tři
společnosti měly v nabídkách
nějaké nedostatky. Většinou
šlo o technické záležitosti, kdy
některé věci nebyly správně
doložené, někdo správně nepopsal, zda už s měřením rychlosti má nějaké zkušenosti a
ve kterých městech, neuvedli
počet měřičů, které už provozují a podobně. Výběr vítězné
firmy jsme tedy museli na dva
týdny pozastavit,“ informovala Večerník Alena Rašková,
náměstkyně primátora města,
která je v Prostějově zodpovědná za dopravu. Jak dodala,
nyní se během následujících

dní budou muset všechny
tyto nedostatky odstranit, aby
soutěž mohla probíhat dál.
„Teď se všech tří společností
ucházejících se o tuto zakázku budeme znovu dotazovat
na vyjasnění sporných věcí a
další kolo výběrového řízení
proběhne šestadvacátého listopadu,“ upřesnila náměstkyně
Rašková.
Vedení města zatím ale nechce
prozradit, kteří tři zájemci se
do soutěže o radary přihlásili.
„To bych v tuto chvíli opravdu
nerada říkala. Jakmile vybereme
vítěznou firmu, nejdříve musí
tento výběr schválit rada města a
potom teprve je možné vítězného uchazeče zveřejnit. Stejně tak
jako zbývající dva poražené,“
řekla Alena Rašková.
V jiných prostějovských médiích se v posledních týdnech
spekulovalo o tom, že výběrové
řízení je šité na míru společnosti Czech radar, která doposud
měřící přístroje provozovala.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu. Do konce listopadu za 650 korun!
Volejte 582 333 433, 608 960 042 - pište: inzerce@vecernikpv.cz

Z města mizí tuny listí Lidé trestuhodně nahrávají zlodějům
Ročně odvezou technické služby přes 350 tun
U hřbitova vykradli kupodivu jediné auto, chmatáka načapal radní

Prostějov/mik - Rychle,
než ulice zapadají sněhem!
Tímto heslem se možná řídí
pracovní čety společnosti
.A.S.A. Technické služby,
které v současnosti v rychlém tempu uklízejí a odvážejí napadané listí. Postupně
tak bude vyčištěn celý Prostějov, listí zmizí z ulic, parků
i náměstí.
Listí sbíráme na celé ploše
veřejné zeleně v Prostějově,
což činí zhruba 110 hektarů.
Navíc se listí sbírá z vozovek
a chodníků, strojově i ručně,“
sdělila Večerníku Iveta Jurenová, jednatelka společnosti
.A.S.A. Technické služby v
Prostějově.
Jak dodala, ročně se v našem
městě posbírá okolo 350 tun
opadaného listí. „Bohužel neevidujeme zvlášť listí a ostatní
biologicky rozložitelný odpad, takže toto číslo neznáme

Listí mizí. Ve čtvrtek se odklízelo spadané listí v Tylově ulici a
okolí.
Foto: Michal Kadlec

přesně. Listí se vozí na kompostárnu ke zpracování,“ podotýká jednatelka společnosti.
Večerník také zajímalo, zda se
dá tento „odpad“ nějak zpeněžit, či lépe řečeno, jestli ho
vykupují nějaké společnosti.
„Právě naopak, za uložení
tohoto odpadu na kompostárnu se v celé České republice
i jinde platí! To znamená, že

my musíme zaplatit za tunu
listí 450 korun včetně dopravy. Záleží ovšem na míře znečištění listí,“ prozradila Iveta
Jurenová.
Jak ještě jednatelka společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově dodala, ročně tak
úklid a následný odvoz stojí
v rozmezí od 900 tisíc do 1,2
milionu korun.

DENNĚ AKTUALIZOVANÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE ŽIVOTA MĚSTA

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Jak jsme informovali v minulém čísle, během dušičkového víkendu došlo v okolí městského hřbitova
pouze k jedinému případu vykradeného auta. Stalo se tak
ovšem jen díky nebývalému
počtu policistů, kteří tento rok
hlídali bezpečnost návštěvníků hřbitova. Jak oni ale sami
přiznávají, i letos se setkali
s trestuhodnou ledabylostí
majitelů vozidel parkujících
v okolí hřbitovních zdí!
„Naše hlídky mnohé řidiče i
osádky vozidel upozorňovali

na věci, které si po odchodu
na hřbitov zanechali v autě. A
opravdu to kolikrát vypadalo,
že svá vozidla si spletli s výkladními skříněmi. Nechávali zde
kabelky, různé batohy, kufříky
a na palubních deskách dokonce
mobilní telefony i peněženky.
Přitom si neuvědomují, že zloději stačí skutečně pár vteřin,
aby si tyto cennosti z auta prostě
vzali. A to za jakoukoliv cenu, i
po brutálním rozbití skla,“ uvedl
známou pravdu Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Svědkem jediného „dušičkového“ případu vykradeného vozidla, kdy dosud neznámý pachatel rozbil zadní sklo na vozidle a
vzal si odtud trestuhodně vystavený batoh s věcmi s vyčíslenou škodou patnácti tisíc korun,
byl i prostějovský radní Zdeněk
Peichl. „Zaparkoval jsem auto
na jednom z parkovišť u zadní
části hřbitova a v tom jsem spatřil rozbité zadní sklo u jednoho
z vozidel. Hledal jsem nejbližší
policejní hlídku, když v tom se
přede mnou objevil muž oblečený ve vojenských maskáčích

a na zádech měl batoh. Když
uviděl, že se k nám blíží policisté, podezřele rychle začal utíkat.
Hlídce jsem vše nahlásil a ta se
ho vydala stíhat,“ uvedl Večerníku Zdeněk Peichl.
V tomto případě se policistům
nepodařilo zloděje dohonit, ten
zmizel ve spleti starých skleníků vedle hřbitova. Důležité je
však upozornit všechny motoristy, aby v autech nenechávali
nic, co by každého chmatáka
lehce vyprovokovalo k činu.
A nebo je vám to Prostějované
jedno?

Obřadní síň na hřbitově se konečně OPRAVUJE
Prostějov/mik - Rekonstrukce architektonického skvostu,
tedy obřadní síně na Městském hřbitově v Prostějově,
byla zahájena. Investiční akce
města za 2,8 milionu korun by
v případě příznivého počasí
mohla být zrealizována do
konce tohoto roku.
Bude se rekonstruovat celá
čelní fasáda, která sestává ze
starých kamenných desek. Ty
byly k sobě spojeny běžnými
železnými úchyty, které za ta
léta zkorodovaly natolik, že reálně hrozilo zřícení celé fasády.
Nové úchyty jsou z nerezu, tudíž
životnost se odhaduje na několik
dalších desetiletí,“ řekl Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova. Kromě nové

Nová fasáda. Rekonstrukce obřadní síně na prostějovském hřbitově by mohla být hotova do konce roku.
Foto: Michal Kadlec

fasády se ale město rozhodlo
investovat i do dalších několika
úprav. „Přímo v obřadní síni se
vymění stará okna za nová, která
budou dvojsklenná. Tím budou
mít lepší tepelnou izolaci a obřadní síň se tak lépe vytopí. Na
závěr pak dojde ještě k výměně
některých interiérových dveří,“
popsal nám jednotlivé části rekonstrukce Zdeněk Fišer.
Budova obřadní síně známeho prostějovského architekta
Adamíka je jediným podobným zařízením v Prostějově.
Po její rekonstrukci se volá už
několik let. Teprve letos radní
vyčlenili potřebné miliony. Jak
jsme se dozvěděli, stále tu však
ale bude chybět kvalitnější vytápění interiéru...

ELEGANTNÍ PROSTĚJOV? Čištění a údržba města stojí ročně desítky milionů korun

Prostějov - Vzhled a čistotu Prostějova hodnotí
jeho obyvatelé i návštěvníci města velmi dobře.
Dokládají to výstupy z aktuálního průzkumu spokojenosti Prostějovanů, který byl dokončen v létě
tohoto roku, a také nejrůznější ankety. Určitě však
není bez zajímavosti, že pořádek ve městě stojí ročně desítky milionů korun. Na téma práce a
nákladů komunálních služeb města Večerník vyzpovídal prvního náměstka primátora statutárního
města Prostějova Jiřího Pospíšila (na snímku).
Michal Kadlec
Pane první náměstku, co v
souhrnu ukázal aktuální
průzkum spokojenosti?
„Z průzkumu, který se podle
mezinárodní metodiky u nás
provádí již od roku 2008, vy-

plývá, že mezi Prostějovany
se dlouhodobě projevuje trend
lepšího hodnocení svozu komunálních odpadů a čištění ulic. A
názor odjinud? Například žena
z Přerova v anketě prostějovských novin na začátku listopadu uvedla: Líbí se mi v Prostějově, vím, že má daleko menší

„Táhněme za jeden provaz,“ nabádá první náměstek primátora Jiří Pospíšil

dluh přepočítaný na počet obyvatel a přitom má nesrovnatelně
lepší kulturní program i vzhled
a čistotu města než Přerov...“
Pořádek
ve
městě ale něco
stojí. Dá se shrnout, kolik
radnice za rok za něj zaplatí?
„Lidé si často neuvědomují, že
údržba zeleně, nová výsadba,
sečení trávy a další práce související se vzhledem našeho města přijdou na pěkné peníze. Jen
v letošním roce údržba a rozvoj
veřejné zeleně spolkly dvaadvacet a půl milionu korun,
dalších tři a půl milionu korun
z městského rozpočtu pak šlo
na správu a úpravu městských
hřbitovů.“

Tyto vydané
peníze se už
ale považují za samozřejmost, ne?
„Mnohdy se to bere už jako samozřejmost, ale vzhled města
a pořádek v ulicích není zadarmo. S mými kolegy ve vedení
města si však uvědomujeme,
že jde o finance neméně důležité než třeba nové investice.
Navazujeme na tradici našich
předků, Prostějov byl v moderní historii vždy městem
elegance.“
Nahlédněme prosím blíže do položek rozpočtu komunálních služeb. Miliony korun
vyčleněné na údržbu zeleně

nejsou přece jedinou položkou…
„Samozřejmě, že ne. Mezi další významné výdaje patří třeba
oprava a údržba komunikací,
která nás letos zatím přišla
na sdmnáct milionů, čištění a
kropení města stálo dvanáct
milionů korun. Opravy, revize
a údržba veřejného osvětlení si
vyžádaly dosud osm milionů,
samotná spotřeba energií pak
miliony tři. Zdaleka největší
sumu peněz spotřebovaly svoz
a likvidace komunálního odpadu. Nyní se pohybujeme už
na částce přibližně čtřyiatřicet
milionů korun z rozpočtovaných osmačtyřiceti milionů na
letošní rok.“

Přispívají
vají k čistotě ve městě

také občané?
ní pohled
„I když se na první
řádek ve
může zdát, že pořádek
h bedrech
městě má na svých
ice, opak
pouze vedení radnice,
je pravdou. Stejně jako oceňujeme zodpovědnýý přístup
většiny obyvatel ke třídění
hny Prosodpadu, chci všechny
tějovany vyzvat, abychom
také v udržování čistoty
n proměsta táhli za jeden
vaz. Začněme od takoko je
vých maličkostí, jako
ětem,
třeba vysvětlovat dětem,
kačže papírky nebo žvýkačky na ulici patří do odpadkového koše.“

Foto: Michal Kadlec
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
pporadna...
orad ..

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější

POHYBEM KE ZDRAVÍ

Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši??
Pak jste na správné adrese!

Milé kamarádky Večernice,

řadě vám dáme tip na zajímavou akci...
Aneta Křížová (na snímku).

ŽIJEME V ILUZÍCH, ale já vám povím pravdu
JED JMÉNEM UMĚLÉ SLADIDLO
Aspartam, tak se jmenuje nejznámější a snad nejvíce používané umělé sladidlo, které je
propagováno jako neškodné a
jako vhodná náhražka cukru
pro diabetiky. Aspartam se ve
velké míře používá do lehkých
a dietních výrobků, jogurtů,
nápojů, ale i léků a vitamínů,
dále do cereálií určených pro
snídaně a podobně. Na výrobcích ho poznáte pod označením E951 nebo Aspartame.
Avšak zatímco v České republice i v tomto problému vládne
nedostatečná informovanost,
v Americe začal boj právě proti tomuto sladidlu...
Není se čemu divit, stačí se podívat na složení tohoto výrobku:
fenylalanin, kyselina asparogová a metanol. Ano, ten metanol,
jehož účinky snad není třeba
popisovat. Za všechno už jen

mluví fakt, že aspartam byl používán jako bojová zbraň. Měl
ovlivňovat myšlení nepřítele na
bojišti. A jak je tohle možné?
Údajně měl být roznášen kontaminovanou vodou v zázemí
pro vojáky.
Co všechno vám látky obsažené v aspartamu mohou způsobit, snad jmenovat ani nebudu.
Jak popisuje Prof. RNDr. Anna
Strunecká, DrSc., autorka knih
Doba jedová (o které jsem se
již mnohokrát zmiňovala), o

aspartamu se dlouho uvažovalo, jestli je vhodné ho zařadit
mezi potraviny, protože hned
první pokusy v laboratořích
se zvířaty ukázaly, že zvířata,
která měla aspartam v krmení
nebo ve vodě, viditelně tloustla
a vyvíjela se u nich cukrovka.
Navíc další testy na zvířatech
dokázaly, že aspartam zapříčiňuje vznik nádoru prsu a
tumorů mozku.
Při zkoumání vlivu aspartamu
na opice byly zjištěny četné záchvaty. Ty ale ustaly ihned poté,
co jim byl aspartam vyřazen ze
stravy. Můžete si říct, umělé
sladidlo používám a nic se mi
ještě nestalo. Nic se nemá přehánět, ale proč se dobrovolně
dopovat a používat látku, která
byla používána jako chemická
zbraň? To ale není všechno.
Prof. RNDr. Anna Strunecká,

DrSc., ve své knize dále udává, že pokud teplota aspartamu
dosáhne 30 °C, začíná rozkládat jednotlivé složky, čímž je
urychlována absorpce metanolu. Metanol v těle oxiduje na
kyselinu mravenčí a na neurotoxin formaldehyd. Formaldehyd je roztok klasifikovaný
jako nebezpečný karcinogen. A
kyselina mravenčí je jed.
Zajímavostí také je, že aspartam dostatečně nezasytí, ale
díky tomu, že snižuje hladinu serotoninu, zvyšuje touhu po cukru, tudíž můžete
přibírat na váze! V současné
době se naštěstí už i v předních
vědeckých časopisech objevují důkazy, které dokumentují
patologické účinky aspartamu,
ovšem „nezávislé“ organizace
stále popírají škodlivost tohoto
umělého sladidla. Nic se nemá
přehánět, ale proč se dobrovolně dopovat látkou, která byla
používána jako chemická bojová látka?

rozhovor se zajímavou osobností...

„KOZÍ MLÉKO výrazně pomáhá při migréně, ekzémech
i chemoterapiích,“ popisuje farmářka Jarmila Zelenská

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů jsme tentokrát vyslechli vaše dotazy a obrátili se na paní Jarmilu Zelenskou - farmářku, která
chová dvaadvacet koz i dva kozly, přičemž jejich
chovu a všemu kolem se věnuje už téměř třináct
let. Sympatické dámě se Večernice na základě
vašich dotazů ptala, zda je kozí mléko zdraví prospěšnější než-li kravské a také, jak se kozí mléko
zpracovává či jaké má zdravotní účinky... To vše a
ještě mnohem víc se dočtete v dnešním exkluzivním interview.
Aneta Křížová
Díky marketingovým
strategiím žije velká
část populace v domnění, že
kravské mléko je našemu organismu prospěšné, zvláště
díky vápníku. Avšak až tak
to neplatí...
„Máte pradvu. Kravské mléko
je určeno pro telátko s porodní
váhou nejméně pětatřiceti kilogramů, a proto má také odpovídající složení. V kravském
mléce je také jiný druh mléčného kaseinu než v kozím. Tuk
v kravském mléce je tvořen
velkými kuličkami, ty se snáze
shlukují na povrchu mléka, ale
ve střevech se špatně rozkládají a ucpávají střevní stěnu, což
většina lidí vůbec neví. Pasterací mléka se vápník rozkládá,
ničí se živá mikroflóra i část
vitamínů. Co se týče sušeného
mléka pro děti, tam se minerály a vitamíny dodávají až dodatečně.“

Dalším velkým omylem
je podávání kravského
mléka malým dětem. Naproti tomu kozí mléko je naprosto vhodné i pro novorozence
a nejen pro ně, jelikož je podobné mateřskému mléku...
„Složení kozího a mateřského
mléka je skutečně dosti podobné. Již naši předkové dávali malým dětem kozí mléko.
Třeba už jen proto, že je lépe
stravitelné. Je dokázáno, že posiluje imunitní systém. Čerstvé
syrové mléko mám vyzkoušeno hlavně v případě migrény

a dětského ekzému. Také pacienti po léčbě chemoterapií
nebo ozařováním pravidelným
pitím kozího mléka posílili
svůj imunitní systém a cítili se
lépe. Kozí mléko je také vhodné pro pacienty s poruchami
trávicího traktu a kůže.“
Které významné látky
způsobují takovou výjimečnost kozího mléka?
„Kozí mléko obsahuje riboflavin, jeho složkou je
koenzym Q10, používá se
často i v kosmetice. Při
hubnutí je lepší do jídelníčku zařadit syrovátku, která
zůstává po výrobě sýra a
tvarohu. Obsahuje zbytek
bílkovin a tuku, minerály a
vitamíny. Je velmi lahodná
a vhodná při dietách. Obsah
minerálů pak závisí na krmení, kozy mají k dispozici
mimo čerstvou pastvu i různé minerální lízy a drcené
minerály, které přecházejí z
krmení do mléka.“
Je známo, že prodejci
kravského mléka a
mléčných výrobků při je-

jich zpracování mléko barví a různě upravují. Jaký je
způsob zpracování kozího
mléka?
„Můžu mluvit za sebe. Kozí
mléko na mé farmě prodávám
čerstvé, syrové a zpracovávám
jen plnotučné, tak jak je nadojené.
Produkty z kozího mléka vyrábím
z pasterovaného mléka, nepřidávám žádné konzervanty, škroby,
zahušťovadla a dochucovadla čili
éčka. Mléko je pravidelně testováno, pravidelně je kontrolován i
zdravotní stav zvířat.“
Je možné vaši farmu,
kterou máte v Čelechovicích na Hané, navštívit a
zároveň zakoupit kozí mléko
a výrobky z něho vyráběné?
„Určitě, rádi vás s kozenkama
přivítáme...(úsměv) Můžete si
zakoupit čerstvé syrové mléko,
ale i přírodní kozí sýr, kefír, jogurt, tvaroh, syrovátku a další
výrobky. Také mě můžete navštívit na trhu. Na farmě probíhají i dny otevřených dveří. Na
Bílou sobotu tradičně probíhá
Počítání kůzlátek a první říjnovou sobotu Poslední pastva.“

„Již naši předkové dávali malým dětem
raději kozí mléko. Už jen proto, že je lépe
stravitelné a také zdraví prospěšné...“
Farmářka z Čelechovic Jarmila Zelenská
je zastánkyní kozího mléka každým coulem

Foto: archív J. Zelenské

V poslední Večernici s Anetou jste si mohli procvičit
bolavá záda. Další problematickou partií je velice často krční páteř, na kterou se
proto zaměříme tentokrát...
Bolesti krční páteře stejně
jako bolesti zad mohou mít
řadu příčin. Kromě nedostatku pohybu, čímž svalstvo
kolem krční páteře tuhne,
můžeme špatně ležet na polštáři, být v přílišném stresu a
napětí nebo podcenit prudké
brždění v autě (kromě bolavé
krční páteře může způsobit i
chronické závratě). I v těchto
případech samozřejmě krční
páteř velice trpí.
Do pravidelného programu by
měl každý z nás zařadit cviky
na rozhýbání a uvolnění krku.
Nejsnadnějším a většinou i
nejúčinnějším cvikem na krční páteř je otáčení či pokládání
hlavy ze strany na stranu nebo
mírné půlkruhy dopředu. Při
otáčení se zpočátku dívejte
přes zadní rameno na stěnu za
sebou a teprve pak otočte hlavu a dívejte se po celou dobu
přes přední rameno. Ramena
musejí být pevně fixovaná,
pohyb vychází jen z krční páteře. Při cviku, kdy pokládáme
hlavu ze strany na stranu, se

snažte o co největší pohybový
rozsah (na hranici bolestivosti). Jedině tak se krční páteř
značně uvolní. Bradu nikdy
nevysunujte dopředu a stejně
tak nezvedejte ramena. Tyto
cviky provádějte osmkrát za
sebou.
Pro úplné protažení páteře
slouží cvik, kdy umístíte nohy

za hlavu. Bradu přitáhněte k
hrudníku a spojte dlaně a prsty k sobě. Ruce leží na zemi.
Chviličku vydržte, párkrát si
procvičte hluboký nádech a
výdech. Tento cvik uvolňuje
ramena a celou páteř, zároveň
posiluje břišní orgány. Opakujte dvakrát za sebou, dvakrát denně.
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V LISTOPADU NEZAPOMEŇME!
Je nutné ze všech nádrží vypustit vodu a uzavřít přívody
vody. Suchým listím vyplnit
pařeniště, aby přes zimu nepromrzlo. Půdu pod korunami stromů přihnojit fosforečnými a draselnými hnojivy.
Do záhonů s výživou a těžší
půdou ještě můžeme vysít
kořenovou petržel, ředkvičky,
cibuli, mrkev a salát. Koncem
měsíce přeházíme kompost
založený loni nebo letos na
jaře.

přezimování je nejvhodnější
světlé a chladné místo s teplotou kolem 10 °C. Pokud bude
v místnosti vyšší teplota, pak
musí být zálivka častější. Papričky často napadají v tomto
období mšice, sem tam tedy
zkontrolujte, zda se to netýká
i vašich chilli papriček. Před
přezimováním seřízněte rostlinku na přijatelné rozměry.

Krokusy na Vánoce
Toužíte mít krásně ozdobený
byt, zvláště v období Vánoc?
Jak s chilli papričkami
Zkuste to vlastnoručně přirychv zimě
lenými cibulovinami. Nyní je
Kdo si přes léto pěstoval chilli pravý čas zasadit cibulky kropapričky, nemusí se s nimi na kusů či sněženek a umístit je
konci sezóny nutně loučit. Pro na tmavé a chladné místo. Za

tři týdny by se mohly objevit
první výhonky. Pak už přeneste
květináče do světlé, ale chladné místnosti (10 °C) a teprve
pár dnů před Vánoci do teplejší
místnosti. Pokud bude teplota v
počátečním stádiu vysoká, objeví se vám pouze lístky.

DOTEK VÁNOC NA SMRŽICKÉ FAŘE
Okouzlující atmosféra Vánoc...

Kostelec na Hané, Smržice/pr
- Uběhl rok a vánoční čas se
opět kvapem blíží. Zatímco pro některé jsou Vánoce
příležitostí být s rodinou a
přáteli, jiní zase pomáhají
potřebným a někteří se nechávají jen tak unášet vánoční pohodou v teple domova.
Všichni dohromady se pak
těšíme na vánoční atmosféru, kterou doprovází rozzářené ulice a náměstí, ozdoby
na oknech, vůně purpury,
jehličí, vánočního stromečku a cukroví. Kulisa nejkrásnějších svátků v roce by
měla být opět jedním slovem
okouzlující...
Pokud chcete něco takového
zažít ještě v předvánočním
shonu, navštivte Dotek vánoc
na smržické faře v jedinečném malebném prostředí,
kde zavoní nejen jehličí a prozáří je hořící svíce. Jedna z největších předvánočních akcí na
Prostějovsku nabídne prodejní
výstavu spojenou s pestrým
programem. Do překrásného
prostředí smržické fary vás
zveme od 28. listopadu do 1.
prosince, přičemž samotné
zahájení výstavy proběhne
již 27. listopadu od 18 hodin.
V následujících dnech bude
výstava otevřena vždy od 10
do 19 hodin. Stejně jako minulý rok, tak i tento rok se můžete těšit na pestrý program. Na
čtvrtek 29. listopadu je pro děti
v sálu na hřišti ve Smržicích
připravena pohádka „O hloupé
ženě“ (vstup je volný). Příběh

se točí kolem ženy, kterou nechá manžel doma samotnou. V
převlecích za různé pohádkové
postavy pak zjišťuje, jak plní
úkoly, které ji před odchodem
dal.
Děti si přijdou na své i v sobotu 1. prosince od 14 hodin, kdy
jsou pro ně, jak je již zvykem
připraveny dílny, tentokrát si
budou moci vyrobit vlastní
INZERCE

vánoční dekorace. Na výstavu
Dotek Vánoc navazuje v neděli
odpoledne pak tradiční výstava
Obce Smržice. Čeká vás neopakovatelná atmosféra, přijďte
se naladit na tu správnou slavnostní náladu již s předstihem.
Srdečně vás všechny zve
zahradnické centrum Marciánová a Obec Smržice.
Více na www.marcianova.cz

Zpravodajství
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SÍDLIŠTĚ ROZDĚLILA VELKÁ KOČIČÍ VÁLKA
Sídliště Hloučela ve velkém obsadily polodivoké
kočky. Velice rychle se tu rozmnožily a nyní mezi
lidmi vzbuzují prudké vášně. Zatímco jedni se o
zvířata žijící v nízkých kosodřevinách starají a ze
soucitu jim dávají žrát, druhým jejich mňoukání
pořádně leze na nervy. Prostějovští strážníci upozorňují na to, že toulavé kočky mohou roznášet
řadu nebezpečných nemoci. Lidé, kteří je krmí,
proto mohou dostat pokutu....

Prostějov/mls
Obyvatelé sídliště Hloučela
v těchto dnech řeší, co s přemnoženými toulavými kočkami. Každý k nim přistupuje
po svém. „Kočky se tu začaly
množit geometrickou řadou a
vzbuzují velké vášně. Lidé se
rozdělili na tři skupiny. Někteří jey vyhánějí, jiní se řídí heslem: žij a nech žít, a poslední
skupina je vykrmuje,“ popsal
Večerníku situaci na sídlišti
jeden z našich pravidelných
čtenářů. Podle něj milovníci

zvířat kočkám nosí potraviny
všeho druhu, od zbytků jídel
ze stolu až po kočičí granule či
piškoty v mléce. Dávají jim to
všude pod keře, ale i na trávník
či ke kontejnerům na odpad.
Přitom se jiným obyvatelům
stávají trnem v oku. „Někteří lidé bojují proti kočkám se
vší vervou a dokáží být velmi
krutí. Pozoroval jsem, jak z paneláku na ulici Václava Špály
vyběhla asi desetiletá dívka. V
prvním momentě jsem si myslel, že už se nemůže dočkat,
až si bude moci pohladit tři

Polodivoká zvířata vzbuzují soucit i obavy

roztomilá koťata pod okrajem
okrasných dřevin. Ona se však
připlížila k nádobkám s mlékem a zvířecí potravou, které
tam předtím umístila mladá
maminka, a se zavilou zuřivostí v obličeji začala vše rozkopávat,“ popsal nám čtenář,
kterého nenávist mladé dívky
vůči kočkám ohromila. „Co
na to říkají rodiče? Vždyť se
říká, že kdo nemá rád zvířata,
nemá rád ani lidi. Navíc zvířata
mají stejné právo na život jako
lidé,“ domnívá se náš čtenář.
Vztah k opuštěným zvířatům
je jedna věc, na druhou stranu
prostějovští strážníci upozorňují na fakt, že krmení toulavých
koček může být i pokutováno.
„Kočky jsou volně žijící tvorové, jejichž odchyt na rozdíl od
psů neřešíme. Jsou něco jako
holubi. Tato zvířata by se o
sebe měla postarat sama. Velmi
ojediněle na veterinu můžeme

odvést nebezpečné kočky, které
by někoho ohrožovaly, či malá
koťata, která by jinak nepřežila.
Je to však tak přibližně jednou
do roka. Asi před měsícem jsme
pak objevili šest čerstvě narozených koťat, které někdo v tašce
hodil do Hloučely. Všechna na
následky podchlazení později
uhynula,“ vyjádřila se k problematice přemnožení koček Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Ta Večerník zároveň upozornila, že pokud lidé kočky
krmí na veřejnosti, může to
být považováno za znečištění
veřejného prostranství. „V
takových případech můžeme
udělit i blokovou pokutu,“ dodala Adámková, která rovněž
zdůraznila, že toulavé kočky
mohou přenášet řadu nemocí,
například toxoplasmózu, jenž je
zvláště nebezpečná pro těhotné Podobný případ s přemnoženy.
ženýma kočkama se před

Co s nimi? Polodivoké kočky na sídlišti Hloučela někteří obyvatelé okolních paneláků krmí. Za tento projev soucitu ovšem
mohou být i pokutováni.
Foto: Martin Zaoral
lety řeš
řešil na sídlišti Edvarda Ben
Beneše. Tehdy se město
rozhodlo vykácet staré keře
před paneláky, ve kterých

kočky sídlily. Ty následně
zmizely. Podobně by se to
zřejmě dalo řešit i na sídlišti
Hloučela...

Zoufalý čin stařenky - SEBEVRAŽDA! Vrah z Dolní stále
Prostějov/mik - Do smutného
rána se probudilo den před třiadvacátým výročím „sametové
revoluce“ naše město. Uběhlo
jen něco málo přes pět hodin
ze šestnáctého listopadu, když
se k jednomu ze vchodů panelového domu na Sídlišti E. Beneše přiřítila houkající sanitka

Smutek v domě. Dveře tohoto bytu už nebohá
stařenka nikdy neotevře. V pátek ráno ji po tragédii
odvezla pohřební služba...
Koláž Večerníku
a brzy po ní i výjezdová skupina prostějovské kriminálky.
Bohužel za několik okamžiků
přijíždí i vůz pohřební služby.
Je to neodvratné, žena nalezená na dně výtahové šachty je
mrtvá...
„Naši lékaři se jí okamžitě snažili
poskytnout pomoc, ale jakékoliv pokusy zachránit ženě život
byly zbytečné. Starší paní utrpěla
devastující poranění hlavy, které bylo naprosto neslučitelné se
životem. V první chvíli nebylo

možné odhadnout ani její přibližné stáří,“ vypověděl Večerníku
Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky. Okamžitě se rozbíhá
pátrání, mrtvá žena u sebe totiž
neměla žádné doklady. Pomocí
svědků se policisté dozvídají, o
koho vlastně jde.
Pár hodin po neštěstí vydala policie následující vyjádření: „Mohu
potvrdit, že nám byla tragická
událost oznámena v pátek 16.
listopadu před šestou hodinou
ranní. V současné době probíhá

Vzpomínkový akt na náměstí
MOC LIDÍ NEPŘILÁKAL
Vzpomínka na „samet“. Položením věnců k soše T. G. Masaryka si představitelé města a různých organizací připomněli
23. výročí událostí z listopadu 1989.
Foto: Michal Kadlec

šetření a nemůžeme vyloučit ani
potvrdit cizí zavinění. Prozatím
veškeré indicie nasvědčují, že
osmasedmdesátiletá žena spáchala sebevraždu. Vše nám ale
potvrdí až zdravotní pitva,“ sdělil
Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
tedy, stejně jako v mnoha dalších případech, vydal pátrat po
okolnostech neštěstí přímo na
místo tragédie. Co jsme zjistili?

Že nebohou ženou je osmasedmdesátiletá Růžena H., která
bydlela v šestém patře v pronajatém bytě. Podle všeho v uvedenou dobu přelezla zábradlí a
skočila do úzké propasti mezi
výtahem a schodištěm.
„Paní žila samotářským životem,
rodinu měla, ale nikdo za ní nejezdil. Před časem prodala dům,
aby pomohla vnukovi se studiem, dcera prý také potřebovala
peníze. Paní H. se pak přestěhovala do našeho domu, kde si
pronajala byt. Byla to šaramantní
dáma, hodně o sebe pečovala,“
prozradila Večerníku mladá žena
z domu na sídlišti, kde k tragédii
došlo.Vzápětí dodala: „ V poslední době jsme však sledovali, že
s ní není něco v pořádku. Chodila
zasmušilá, tak tak odpověděla
na pozdrav. Viditelně jí něco trápilo. Jednou se mi přiznala, že
má finanční problémy. Navíc se
soudila s pronajímatelem bytu.
Nechala si totiž vyměnit okno a
on jí ho nechtěl proplatit. Údajně
šlo o dvacet tisíc korun..“
„Asi před dvěma dny jsem ji
potkal, postěžovala si mi, že
jí není dobře. Ale vůbec to nevypadalo, že by měla nějaké
myšlenky na ukončení života.
Byla to jinak velmi čiperná
dáma velmi slušného, až vybraného chování,“ přidal se muž se
svým svědectvím.
Když jsme stáli přesně na místě, kde stará žena přelézala zábradlí, aby skončila se životem,
jímala nás hrůza. To jsme ještě

běhá na svobodě

Prostějov/mls - V polovině dubna
letošního roku byla v bytě v Dolní ulici v Prostějově zavražděna
dvaašedesátiletá Věra S. Policie
ani po několika měsících nikoho
neobvinila, případ však lidem z
okolí zavražděné stále nedává
spát. Hne se ve vrahovi svědomí?
„Proč nehledáte vraha paní S.? Syna ani manžela to nezajímá? Paní měla majetek ze Sicílie, který jí měl odkázat
její někdejší přítel. Proč to neřešíte?“ S takovými dotazy
se naše redakce setkává v souvislosti s vraždou dvašedesátileté paní, která společně s manželem a synem obývala
byt v Dolní ulici v Prostějově.
„V dubnu letošního roku bylo nahlášeno obyvateli domu
na ulici Dolní v Prostějově náhlé úmrtí dvaašedesátileté ženy. Při prvotním ohledání nebyly zjištěny známky
násilné smrti. Provedená zdravotní pitva odhalila smrt
následkem rdoušení. Proto byla nařízena soudní pitva,
která výsledek potvrdila,“ sdělila Večerníku policejní
tisková mluvčí Marie Štrbáková. Toto její tvrzení ostře
kontrastuje s vyjádřením syna zavražděné, který zpochybnil, že by se v případě smrti jeho matky jednalo
o vraždu. „Byla to nešťastná náhoda. Pokud by to byla
vražda, už bych s vámi takhle nemluvil. Zřejmě bych byl
obviněn a skončil ve vazbě...,“ argumentoval před časem
muž. Jelikož policie po vrahovi stále pátrá, případ dosud neuzavřela. „Zda bude případ odložen nebo jestli
bude zahájeno trestní stíhání, je předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ prozradila nám v závěru uplynulého týdne Marie Štrbáková.
V některých případech podobných závažných trestných činů policii pomohlo až vrahovo doznání. Tak
tomu bylo třeba v případě zavražděné učitelky z Mohelnice, jejíž vrah v sobě tajemství o ženině smrti nosil
celých šestnáct let. Ten byl sice krátce po vraždě vyslýchán, teprve letos v červnu se ke svému činu na policii
přiznal. Bude tomu tak i v prostějovské „utajované“
vraždě?

tajemství
utajené
VRAŽDY

V Husově sboru VZKŘÍSILI DEMOKRACII
na
video rnikpv.cz
.vece
www

Prostějov/mls - Smuteční
obřad k uctění „sametové
revoluce“ dopadl velmi optimisticky. V Husově sboru
se v pátek 16. listopadu sešla
hrstka smutečních hostů, aby
uctila památku demokracie, která nás opustila velmi
mladá, a to ve věku třiadvaceti let. Díky nezdolnému
optimismu všech přítomných
však půvabná zesnulá na
závěr obřadu obživla. Hned
nato se mladým policejním

orgánem nechala přímo v
kostele svés(z)t. Samozřejmě
na kole...
Na začátku pátečního obřadu v
Husově sboru to na žádné velké
veselí nevypadalo. „Díky svobodě, kterou mají, lidé čím dál více
tápou. Neví, čemu věřit, netuší,
za čím jít. Utápí se v kritizování,
a přitom nejsou schopni převzít
odpovědnost za svůj vlastní život.
A to je choroba, kterou trpí naše
demokracie,“ naznačil příčiny
´skonu´ drahé zesnulé farář Miloš
Košíček.
Po jeho proslovu následovaly
zhudebněné biblické žalmy v podání písničkáře Slávka Klecandy
a proslov někdejšího policejního

F ott orr ep
p ortážž
Prostějov/mik - Páteční vzpomínkový akt k výročí událostí
17. listopadu na prostějovském náměstí moc zájemců nepřitáhl. Zatímco představitelé města, kulturních a společenských organizací, sokolové či zástupci ozbrojených složek pokládali věnce k soše T. G. Masaryka, Prostějované
procházeli nevšímavě kolem.
Jen málokdo se zastavil a zavzpomínal na dobu před třiadvaceti lety. „V historii boje za svobodu a demokracii máme v
České republice tři významná období, a to v letech 1939, 1968
a 1989. Važme si všech generací, které nám pomáhali vybojovat to, čeho si užíváme dnes,“ řekl při slavnostním proslovu
zastupitel Václav Kolář.
Mnohé významné osobnosti zamrzela nízká účast občanů. „Co
se dá dělat, věřím ale, že večer při různých dalších vzpomínkových akcích lidé přijdou. Například Panychida k 17. listopadu
v kostele husitské církve bude určitě zajímavá,“ pozval občany
na následnou večerní akci Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

netušili, že teoreticky může být
vše ještě horší... Mezi samotnými obyvateli domu totiž panuje
strach: Skutečně skočila sama,
nebo ji snad někdo shodil?!
„Před pátou ráno nás vzbudila nějaká rána, vycházející z chodby.
Vyletěli jsme ven, ale už nic dalšího nebylo slyšet. Mysleli jsme si,
že nějaký ožrala se vrátil domů a
buší do výtahu. Až nějak po hodině šel soused dolů do sklepa pro
kolo a viděl v šachtě ležící tělo.
Byla to paní ze šestého patra. Přijeli policajti, kteří konstatovali,
že se zřejmě jedna o sebevraždu.
Ale to víte, v baráku teď panuje
strach, jestli jí snad někdo nějak
nepomohl...,“ malovala takříkajíc ´čerta na zeď´ jedna postarší
dáma. „Na druhé straně, proč
by jí někdo vraždil, co by si na
ní vzal? Všichni tady věděli, že
má finanční problémy. Asi fakt
skočila sama. Je to ale děsné,“
poznamenala další nájemnice z
domu, kde v pátek ráno došlo ke
strašné tragédii.
Vyšetřování pátečního neštěstí
pokračovalo, v neděli policisté
informovali Večerník o tom, že
při tragédii nebylo zjištěno cizí
zavinění. „Lékař cizí zainění
nepotvrdil a případ je kriminalisty šetřen jako sebevražda,“
uvedl v neděli odpoledne mluvčí krajské policie Josef Bednařík. Připad budeme pečlivě sledovat a i nadále a vás čtenáře i
prostřednictvím internetového
serveru
www.vecernikpv.cz
okamžitě informovat.

Vstává z mrtvých. Demokracii oděné do české vlajky to po jejím
obživnutí náramně slušelo...
Foto: Michal Kadlec
prezidenta Stanislava Novotného. „Zvykli jsme si nadávat na
politiky. Ale ti jsou pouze zrcadlem nás samotných. Neměli by-

chom se ptát, co pro společnost
udělali politici, ale co jsme pro ni
vykonali my?“ vyjádřil se Novotný, který je v současnosti ředite-

lem České křesťanské akademie.
Celá slavnost byla na chvíli
přerušena vpádem ozbrojených
příslušníků Veřejné bezpečnosti.
Ti však byli zahnáni cinkotem
klíčů. Následně se stalo něco
nečekaného. V nastalé tmě se z
rakve, umístěné více jak hodinu
uprostřed sálu, zvedla postava
mladé dívky oděná do české
vlajky. „Naše demokracie stále
žije. Stejně jako tato půvabná dívka je velmi křehká, bez
naší péče nám nemusí vydržet
navždy...,“ prohlásil farář Miloš
Košíček.
Celý obřad pak ilustroval fakt,
že upadání do letargie nikdy nikomu nic dobrého nepřineslo...

jak došlo k procitnutí demokracie...

Smuteční průvod. Na začátku obřadu přinesli muži ra- Plačky. Drahou zesnulou všichni hořce oplakávali.
kev s mladou demokracií.

3x foto: Michal Kadlec

Frčí se dál! Po svém obživnutí se demokracie nechala
svézt na kole.

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!!!

Michal Zapletal
13. 11. 2012 51 cm 3,40 kg
Smržice

Zuzana Šindlerová
11. 11. 2012 49 cm 3,10 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.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

ANwGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE

Adéla Vyroubalová
11. 11. 2012 52 cm 4,00 kg
Ponikev

Ondřej Popelka
9. 11. 2012 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Michal Ježek
12. 11. 2012 52 cm 4,30 kg
Otaslavice

Den otevřených dveří soukromých středních škol proběhl i v Prostějově

Na podnikatelské škole se klika netrhla...

Prostějov/pk - Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhl na Střední odborné škole podnikání a
obchodu v Prostějově „Den
otevřených dveří soukromých
škol“. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohli prohlédnout
interiéry školy, získat informace
o vzdělávacích oborech a nahlédnout přímo do výuky.
„Jsem rád, že se první ročník
celorepublikové akce Dne

otevřených dveří soukromých
škol setkal s pozitivní odezvou. Zájemci mohli mimořádně nahlédnout do výuky a
udělat si tak prvotní představu
o průběhu vzdělávání na naší
škole. Žáci základních škol
také mohli využít možnosti nechat se provést centrem Prostějova nebo kostelem Povýšení
sv. Kříže s odborným výkladem žáků naší školy. Tradičně

byl největší zájem o marketing
turismu, což je vzdělávací program zaměřený na umění propagovat cestovní ruch,“ sdělil
Večerníku ředitel školy Václav
Křupka.
Součástí Dne otevřených dveří byly také multimediální
výukové programy o Německu, které se rovněž setkaly s
kladným přijetím žáky základních škol.

SOŠ podnikání a obchodu se
za plných osmnáct let svého
působení stala nedílnou součástí středního školství na
Prostějovsku.
Žáci devátých tříd mohou vybírat ze tří v regionu ojedinělých vzdělávacích programů:
Podnikání v Evropské unii a
projektové řízení, Řízení služeb
a marketing turismu, Marketingové komunikace a žurnalistika.

Škola Art Econ se přestěhovala

HALLOWEENSKÉ ZAKLÍNÁNÍ na Husovo náměstí, zájemci si ji našli

Prostějov/red - V jeden listopadový páteční
podvečer se Learning Centrum Angličtiny
tajemně ztemnilo.V učebně zářil jen Jack-o-lantern (vyřezávaná dýně). Děti postávaly u dveří a bály se vstoupit. Čekalo se na
odbití radničních zvonů - prostějovská Halloweenská párty Angličtiny pro děti/Helen
Doron Early English začíná...
Po představení masek a obohacení slovní zásoby o zástup strašidel a podivných bytostí
se angličtináři rozdělili na několik v podstatě
rovnocenných táborů. Reprezentanty byly čarodějky, čarodějové, dýňoví skřítkové, upíři a
upírky, rytíři, netopýří holky a kluci....a dokonce zavítal i jeden přespolní Halloween!
Halooweenskou školu angličtiny otevírali studenti tradičním zaklínáním dýně. Smyslem bylo
naučit se jednoduchou říkanku, která slouží jako
vstupenka při „Trick and treat“ koledování. Po
výrobě strašidelné žákovské knížky se studenti
vrhli na soutěže v bláznivých tancích, pavoučím
lezení, strašení, křičení a vytí. „Speciálně v poslední kategorii „vytí“ jsme byli nepřekonatelní.
Kam se na nás hrabou vlčí smečky,“ komentovala zážitky pořadatelka akce, managerka
Angličtiny pro děti Prostějov, Eva Šmídová.
Druhou polovinu party představoval kreativní
workshop. Strašidláci si vyráběli ozdoby na své
kostýmy, kapesní strašidla, netopýry a duchy,
kouzelné hůlky.
Halloweenská party Angličtiny pro děti Prostějov byla tento rok poslední z pěti, které
Eva Šmídová pořádala. Odstartovaly o týden
dříve v Salzbursku, kde se konaly hned tři pro
studenty tamní English for children a přesunuly se do Drnovic a konečně do Prostějova.

Ta prostějovská byla jedna z nejlepších díky
nadšení dětí, rodičů a samozřejmě pořadatelů.
Angličtina ovšem nezahálí, musí se rychle
z oranžovo-černého kabátu přeorientovat na
bílo, protože Christmas party bude tento rok
zcela v muzikálovém duchu. „Chtěla bych vyvolat americkou nostalgii Vánoc díky bílým,
stříbrným a zlatým evergreenům, tak snad se
nám to podaří! S takovým dětským potenciálem jako máme v Prostějově to nemůže nevyjít!“ věští blízkou budoucnost Eva Šmídová.
Další novinky najdete na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz

Foto: archív Angličtina pro děti Prostějov/HDEE

volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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Prostějov/peh - Střední škola Art Econ otevřela dveře
novým zájemcům o studium
v rámci dne otevřených dveří
soukromých středních škol
taktéž ve čtvrtek 15. listopadu.
Žáci i jejich rodinní příslušníci mohli nahlédnout do útrob
školy, seznámit se s odbornými učebnami i některými vyučujícími.
Od letošního září se sídlem školy stala budova bývalé základní
školy na Husově náměstí, která je
lépe přístupná i pro dojíždějící studenty. Soukromá střední škola Art
Econ je pokračovatelkou někdejší oděvní školy, která v důsledku
změny koncepce přijala nové
jméno a otevřela zbrusu nové a
pro mladé zájemce jistě atraktivní
studijní i učňovské obory.
I letos si mohli žáci 8. a 9. tříd základních škol prohlédnout i tuto
školu v rámci celorepublikového
dne otevřených dveří soukromých středních škol. A zájemců
o prohlídku nebylo málo. Svých
mladších budoucích kolegů se po
příchodu ujaly mladé studentky,
které návštěvníky provedly odbornými studovnami a učebnami
školy, ve shodě s konkrétním zájmem uchazeče o studium. „Přihlášku na naši školu si podávají
především ti studenti, kteří už

mají trochu jasno v tom, kam
by se v budoucnu měly ubírat
jejich kroky, na rozdíl například
od gymnázií,“ upřesnila ředitelka
školy Ilona Raková a dodává:
„Jako soukromá střední škola
si můžeme dovolit otevřít třídy
s menším počtem studentů, než
je běžné na státních školách, což
nás těší. Můžeme tak totiž našim studentům poskytnout větší
prostor pro rozvoj spolu s indivi-

duálním přístupem ke každému
jednotlivci. Každý náš obor je
zaměřený trošičku někam jinam,
ale s největším zájmem studentů
se setkáváme především u oborů
grafik, fotograf a módní designér.
Naopak nejmenší zájem je bohužel pochopitelně o tradiční obor
krejčí...“
S názorem ředitelky souhlasí i
studentky ekonomicky zaměřených oborů Silvie Pospíšilová a

Ukázky naživo. Kdo se přišel podívat do Art Econu, viděl vše,
co jej čeká...
2xfoto: Petra Hežová

Michaela Pavlíčková, na které
připadla role průvodkyň a které ochotně zodpovídaly dotazy
návštěvníků školy. Škola nabízí
studentům atraktivní a kvalitní
studijní programy, díky nimž
vždy měla a nadále má své přední místo na trhu vzdělávání Olomouckého kraje.
Pokud jste propásli termín dne
otevřených dveří, další možnost
budete mít 22. listopadu 2012.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.

Ekocentrum IRIS,
Husovo nám. 67, Prostějov.
tvořivá dílna
pondělí 19. listopadu Keramika
od 16.00 do 18.00. Kovárna Ekocetra Iris, Husovo nám. 67, PV.
Pracovní oblečení s sebou.
SEMTAMNÍK
pondělí 19. listopadu
od 11.00 Návštěva solné jeskyně
v ul. Budovcova. Sraz účastníků v
prostorách jeskyně, či dle dohody
v SONS a společný přesun.
pondělí 19. listopadu
od13.00 do 15.00 Fotkyáda – posezení nad fotkami z našich akcí.
Vámi vybrané fotky necháme
zhotovit.

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
Svaz tělesně postižených v ČR,
776 054 299
o.s., místní organizace v ProstěRegionální pracoviště TyfloCent- jově, Kostelecká 17. Pořádá pro
ra Olomouc v Prostějově nadále členy v úterý 13. listopadu 2012
poskytuje služby nevidomým a ve 14.00 hodin členskou schůzi,
slabozrakým občanům na adre- která se koná ve Společenském
domě v Prostějově, Komenského
se: Kostelecká 17, Prostějov.
6. Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č. 588 000 167,
MC Cipísek,
724 706 773
Sídliště svobody 6, Prostějov
Pravidelné individuální psychologické poradenství s olomouckou Restaurace Na Špalíčku pořádá
klinickou psycholožkou dle ob- výstavu fotografií Josefa France Z LETOŠNÍCH TOULEK.
jednání.
Odpolední herny pro rodiče s dět- Výstava trvá od 30. října do 30.
mi - Vždy v pondělí a středu listopadu.
15.00 až 17.00.
Ve středu 21. listopadu od 18 Rockový večer se koná v sobohodin beseda pro sólo rodiče - Jak tu 1. prosince 2012 ve 20.00 za
na to
účasti kapel: TENEBRA, MATAVe středu 28. listopadu od 18.00 HARI, ZYLWAR v hudebním
hodin Kreativní večer pro dospělé klubu Apollo 13, Barákova 12,
- Originální (nejen) vánoční přání Prostějov.

ENTENTÝKY Z KERAMIKY je název Výstavy keramických výrobků dětí Speciální školy
při SŠ, ZŠ a DD Prostějov. Výstava trvá do 14. prosince v Galerii
umění Prostějov.
Klub Diochi v Prostějově srdečně zve na přednášku významného bioterapeuta a léčitele pana
Vladimíra Ďuriny. Přednáška se
bude konat ve čtvrtek 22. listopadu v 17.00 hodin v KaS centru
(Společenský dům), Komenského
6, v prvním patře, salonek č.3. Po
přednášce bude následovat diagnostika zdravotního stavu s navržením léčby přírodními produkty
Valná hromada Honebního
společenstva Kostelec na Hané
se bude konat v pátek 7. prosince
2012 od 16.00 v jídelně mateřské
školy Kostelec na Hané, Sportovní ulice.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 20. 11.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 24. 11.
16.00 - 18.00 hodin

neděle 25. 11.
16.30 - 17.30 hodin

TIP Večerníku

VERNISÁŽ HUMANITÁRNÍ AUKCE
KDE: přednáškový sál Národního domu
KDY: středa 21. listopadu v 16.00 hodin

OMEGA Prostějov pod patronací senátorky Boženy
Sekaninové a náměstkyně
primátora RNDr. Aleny Raškové a dále ve spolupráci se
SOU obchodním, nám. E.
Husserla, Prostějov připravuje 14. humanitární aukci
uměleckých předmětů, která se bude konat ve čtvrtek
29. listopadu 2012 v 16.00
hod. v přednáškovém sále
Národního domu Prostějov,
Vojáčkovo nám. 1. Zápis
účastníků dražby od 15:30
hod.
Dražena budou umělecká
díla poskytnutá akademickými malíři a sochaři, umělci,
výtvarníky, fotografy a skláři
jako jsou například Olbram
Zoubek, Vlastimil Zábranský,
Jiří Anderle, Josef Velčovský,
Ivana Lomová, Kristián Kodet
a spousta dalších. Na umělecká díla se přijďte podívat na
slavnostní vernisáž, která proběhne ve středu 21. listopadu
2012 v 16.00 hodin ve foyer
divadelního sálu Národního
domu, Vojáčkovo nám. l, Prostějov. Prohlídka dražených
předmětů je od 22. listopadu do
28. listopadu v časech: pondělí

10.00 až 13.00 a 14.00 až 17.00
hodin, úterý až čtvrtek 13.00 až
17.00 hodin ve foyer divadelního sálu. Dále před divadelními
představeními, v den aukce v
době od 10.00 hod. v aukční
místnosti do zahájení aukce tj. v
přednáškovém sále.
Seznam předmětů do aukce
je možno získat u navrhovatele, dražitele a v místě prohlídek. Finanční prostředky
získané v aukci budou použity na činnost a provoz Střední
školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA,o.p.s. pro
handicapované děti a žáky.

MÁTE TALENTOVANÉ DÍTĚ? Tak jste neměli chybět v Národě!
Konference o nadaných dětech zaujala stovku účastníků
Prostějov/mls - V pátek 9. listopadu 2012 se v Národním
domě v Prostějově konala
konference zaměřená na rozvoj nadání, vzdělávání a objevování mimořádně nadaných
dětí. Akci pořádala Mensa
ČR, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi.
Páteční konference se zúčastnili pedagogové i zájemci z
řad veřejnosti z celé republiky.
Ti všichni se zájmem vyslechli přednášky o zkušenostech
odborníků a praktiků z oblasti
rozvoje nadání. „Vzdělávání a
rozvoj nadání je u nás stále poměrně opomíjenou oblastí. Přitom právě včasné podchycení
a následný rozvoj talentů bude
mít zásadní vliv na konkurenceschopnost každého města či

Z konference. Přednášky v sále Národního domu v pátek zaujaly jak
ty, kteří s mimořádně nadanými dětmi přicházejí denně do kontaktu,
tak i ty, kteří se o tuto problematiku pouze zajímají. Foto: Martin Zaoral

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...
Marta Mudrlová 1932 Prostějov
Zdeněk Ludvík 1942 Prostějov
Oldřich Rolenc 1936
Olšany
Vlasta Hávová 1929 Prostějov
Marie Procházková 1929
Prostějov
Věra Raichová 1930Mostkovice
Oldřiška Skokanová 1922
Soběsuky
Marie Synková 1932 Prostějov
Miloslav Dvořáček 1923
Prostějov
Jitka Kořínková 1953 Prostějov
Josef Horsinka 1943 Prostějov
František Jirkovský 1933
Plumlov
Josef Procházka 1943 Prostějov
Marie Hamerlová 1924
Prostějov
Marie Janálová 1910
Čelechovice na Hané

Jiřina Chytilová 1928 Prostějov
Mudr. Milan Hanák 1930
Prostějov
Růžena Kelnarová 1925
Prostějov
Božena Moudrá 1924
Brodek u Prostějova
František Šmíd 1925
Kostelec na Hané
Václav Nezval 1930 Vrbátky
František Bašný 1939 Lešany
Jaromíra Knajblová 1927
Mostkovice
Růžena Šoustalová 1923
Prostějov
František Komárek 1926
Zdětín
Stanislava Trávníčková 1934
Opatovice
Růžena Hrubanová 1934
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 19. listopadu 2012
Vladimír Konštacký 1924 Vřesovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 21. listopadu 2012
Antonie Sekaninová 1930 Vícov
14.00 kostel Vícov
Čtvrtek 22. listopadu 2012
Anna Hofmanová 1940 Čelechovice na Hané
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 23. listopadu 2012
Marie Zárubová 1924 Pěnčín
10.15 Obřadní síň Prostějov
Františka Malečková 1916 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Svatoslav Majer 1938 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Františka Pytelová 1927 Krásensko
12.30 Obřadní síň Prostějov
Alois Jech 1937 Kraličky
13.00 kostel Kralice na Hané
Františka Vysloužilová 1922 Prostějov 13.30 kostel C+M Prostějov
Žofie Rajtrová 1930 Čunín
14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 24. listopadu 2012
Marie Zedníčková 1927 Otaslavice
13.00 kostel Otaslavice
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regionu,“ uvedl k důvodu konání této akce organizátor Tomáš
Blumenstein, který je zároveň
i předsedou Mensy ČR.
Na programu konference byly
přednášky na téma rozpoznání
nadání a způsoby jeho rozvoje
na základní škole. Diskutovalo se i o podmínkách potřebných pro rozjezd třídy určené
nadaným dětem či o způsobu
výuky v ní. Na přetřes přišla
i řada dalších témat. Samostatný blok konference byl určen
výměně zkušeností, nápadů a
námětů z Klubů nadaných dětí,
jejichž zakládání Mensa ČR
podporuje. V současné době takových klubů po celé republice
funguje přes dvacet.
„Jde o odpolední kroužky, jejichž cílem je podchytit skupinu
velmi nadaných dětí již v raném
věku a poskytnout jim nadstan-

dardní rozvoj a rozšiřování obzorů,“ představila tento projekt
Dana Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR. Po skončení
konference zaznamenali její
organizátoři ze strany účastníků
vesměs pozitivní reakce. „Mně
osobně asi nejvíce zaujal příspěvek Šárky Portešové, která hovořila o rozvoji nadaných dětí.
Paní docentka působící na brněnské univerzitě se nejen skvěle orientuje v dané problematice,
zároveň umí perfektně přednášet. Ovšem i ostatní vystupující přítomné určitě obohatili o
zajímavé zkušenosti a znalosti.
Skoro se dá říct, že jsme si sem
letos pozvali tolik odborníků, že
budeme mít příští rok problém,
koho dalšího oslovit, aby k nám
přijel,“ shrnul své dojmy z konference její pořadatel Tomáš
Blumenstein.

Světový den boje proti diabetu
proběhl ve středu i v Prostějově

Prostějov/mm - Jednou
z nejhorších nemocí naší
společnosti je bezpochyby
cukrovka. Genetická predispozice nebo obezita spojená s nedostatkem pohybu
mohou být příčinou vzniku
diabetu, který může být se
svými komplikacemi život
ohrožujícím stavem. Proto se
lidé na celém světě rozhodli
s touto zákeřnou chorobou
bojovat. „World Diabetes
Day“ neboli „Světový den
proti diabetu“ se uskutečnil
ve středu 14. listopadu.
Od roku 2003 se do boje proti
Prevencí ke zdraví. Žákyně Střední zdravotnické školy v Prostějově se
tomuto tichému zabijákovi
ochotně věnovaly všem, kdo nechtějí nic podcenit... Foto: Martin Mokroš
přidalo již více než padesát
tisíc lidí i v České republice a pochopitelně stranou tedy prostějovská nemoc- žákyněmi Střední zdravotnické
nezůstává ani Prostějov a jeho nice, člen skupiny AGEL. Ta školy v Prostějově ve svých
největší zdravotnické zařízení, letos připravila společně se prostorách preventivní akci pro
širokou veřejnost, kde si každý
mohl nechat změřit všechny
základní hodnoty a na základě
jejich výsledků probrat s odborníky, zda se má více zaměřit
na své zdraví a především zda
mu hrozí nějaký příznak diabetu.
Každý z nás může proti této
zákeřné nemoci bojovat a jak
již bylo zmíněno výše, hlavně
změnou životního stylu, pohybem, zdravou stravou, pravidelným režimem. Ano, v dnešní
stresující době je to velmi těžké,
ale pokusme se o to všichni,
jedná se přece o naše zdraví
a kdo nezažil, jak těžký je boj
s diabetem, těžko pochopí. A
Akce se vydařila. Letošní "Světový den proti diabetu" hostila opět prostak si tento boj nepřejme zažít
tějovská nemonice, která je součástí skupiny AGEL.Foto: Martin Mokroš
a bojujme o své zdraví předem.

Kino Metro 70

pondělí 19. listopadu
14.00 Zapomenutý ostrov
dobrodružná komedie
17.30 Twillight sága:
Rozbřesk 2
20.00 Obchod pro
sebevrahy
francouzský
animovaný
muzikál pro dospělé
úterý 20. listopadu
14.00 Zapomenutý ostrov
17.30 Twillight sága:
Rozbřesk 2
20.00 Svatba mezi citróny
dámská romantická komedie
středa 21. listopadu
17.30 Twillight sága:
Rozbřesk 2
20.00 Obchod pro
sebevrahy
čtvrtek 22. listopadu
17.30 Obchod pro
sebevrahy
20.00 Atlas mraků
americké sci-fi
pátek 23. listopadu
15.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
americký animovaný film
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků
sobota 24. listopadu
15.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků
neděle 25. listopadu
15.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
17.30 Zvonilka:
Tajemství křídel
20.00 Atlas mraků

Kinoklub DUHA

sobota 24. listopadu
15.00 Krtek o Vánocích
pásmo pohádek
17.30 Ve stínu
české filmové drama
20.00 Ve stínu

Kulturní klub DUHA
středa 21. listopadu
od 9.00 do 10.15
Pohádky se staré Prahy
pátek 23. listopadu
od 18.00 do 23.00 Filmový
festival zimních sportů 2012

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 19. listopadu
19.00 Bedřich Smetana,
Prodaná nevěsta – Moravské divadlo Olomouc
čtvrtek 22. listopadu
19.00 podle Květy Legátové
A kde jsem já?
– Divadlo Hanácké obce
pátek 25. listopadu
15.00 Michal je pajdulák
– Zábavný program s Michalem Nesvadbou

Simterix
pátek 23. listopadu
od 21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 24. listopadu
od 21.00 DJ Doktor

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

Apollo 13
pátek 23. listopadu
od 20.00 Rock'n'roll night - Rock´n´rollová párty plná skvělé muziky a zajímavých mladých kapel... The Takers - indie
rock- Olomouc. No Distance - Paradise - indie rock- Olomouc.
Cause Alarm - indie-punk- Prostějov.
sobota 24. listopadu
od 20.00 BUTCHERY vol. 3 - Ennoia - metalcore / Ostrava
http://bandzone.cz/ennoia Fearsome - metalcore-thrash / Olomouc http://bandzone.cz/fearsome Bad Face - metal / Uherský
Brod http://bandzone.cz/badface Descent Of The Scarlet Skies
metalcore-crossover / Znojmo http://bandzone.cz/dotss

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 19. 11. 2012 DO 25. 11. 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek

v 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu
v 17.30 hodin. Měsíc bude v úterý v první čtvrti.
Pohádku CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL, nabízíme dětem ve
středu v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin. Na pořadu
budou otázky z kosmologie.

Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
dále NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spat-

říte na začátku výše uvedených pozorování. Zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY
Z VESMÍRU.

inzerce

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Raková
Dne: 4. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Raková od Krakovce č. 87 po střed obce č.73,
31, 3. vypnutí se týká všech
podnikatelských subjektů ve
vymezené oblasti.
Obec: Bedihošť
Dne: 5. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice B. Němcové, ul.
Prostějovská č. 10 a 42
Obec: Pavlovice u Kojetína
Dne: 5. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:

část obce s nemovitostmi č.
33, 19, 16, 56.
Obec: Tištín
Dne: 5 . 12. 2012 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: rodinné domy č. 195 a
154
Obce: Křenůvky, Prostějovičky
Dne: 6. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Prostějovičky a
Křenůvky včetně podnikatelských subjektů a chat na k.ú.
Křenůvky a Prostějovičky.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 7. 12. 2012 od 7:30 do
15:00 hod
Vypnutá oblast: celá Dešná
po č.310 a 53 + Okály od č.
325 po č. 304.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se známým hercem Miroslavem Donutilem, který měl vystoupení v pátek na prknech městského divadla

„JSEM RÁD, ŽE JSEM V ŽIVOTĚ ZAŽIL TOLIK ZÁBAVNÝCH
PŘÍHOD A ŽE JE POŘÁD NĚKDO, KOMU JE MŮŽU VYPRÁVĚT...“
Miroslav Donutil při svém vystoupení nikoho ke smíchu a potlesku nutit nemusel

Prostějov - Beznadějně vyprodané Městské divadlo v Prostějově přivítalo v páteční
podvečer známého herce, baviče, spisovatele, vášnivého rybáře, houbaře a pro
někoho možná překvapivě i zpěváka v jedné osobě - Miroslava Donutila. Přestože
populární komik není hostem prostějovského divadla poprvé, jeho vystoupení se
pokaždé těší obrovské divácké přízni a jeho ´One Man Show´ si nechá ujít jen málokdo z příznivců inteligentního humoru a vtipných příhod ze života uznávaného
herce, jeho kolegů a přátel. V přátelské atmosféře herec zavzpomínal mimo jiné na
zážitky se svými dlouholetými přáteli Františkem Kocmanem a v umělcově podání
již legendárním zesnulým Frantou Kocourkem. Laskavý humor Miroslava Donutila,
který je často srovnáván s komediálním mistrovstvím Vladimíra Menšíka, se dočkal
vydatné odezvy ze strany prostějovského publika, které smíchem a nadšením ocenilo nejen hercovo humorné vyprávění, ale i hudební vstupy, kterými si populární
bavič vysloužil uznalý aplaus. Ještě před startem páteční akce si Miroslav Donutil
udělal čas na rozhovor pro Večerník, ve kterém zavzpomínal na dlouholetého kamaráda a nedílnou součást svých historek, Frantu Kocourka, na vánoční svátky
v rodinném kruhu a prozradil, jaký vánoční dárek pod stromečkem by jej osobně
nejvíc potěšil...
Petra Hežová
Náplní vaší talk show
Cestou necestou jsou
především zážitky z
cest, natáčení, dovolených a
nezanedbatelnou roli zde hrají
také vaši přátelé. Nezlobí se na
vás někdy, že o nich ve svých
vystoupeních mluvíte?
„Nezlobí, právě proto, že jsou
to mí kamarádi... (úsměv) Ale
stává se mi, že za mnou chodí
po představení diváci a ptají
se, jestli jsou ty příhody, které
vyprávím, pravdivé, jestli se to
takhle přesně stalo. Na to vždy
odpovídám: ‚Věřte nevěřte,
stalo.‘ Setkal jsem se i s tím, že
málokdo z diváků věří, že Franta Kocourek, můj dlouholetý
kamarád a iniciátor mnoha a
mnoha žertovných příhod, které
jsem s ním zažil a na které moc
rád vzpomínám, není jen smyšlená postava, na kterou svádím

všechny ty šílenosti, o kterých
ve svých pořadech vyprávím.
Ale Franta Kocourek žil, byl to
výborný bavič, znalec brněnského hantecu a výborný kamarád,
který avšak v devadesátém prvním bohužel zemřel...“
Jste divadelní a televizní herec, komik,
dabér, zpěvák a také
spisovatel. Která role vám
sedí nejlépe?
„Já mám rád, když se to střídá,
protože život má být pestrý.
Nejsem sice školený zpěvák,
ale zpívám rád písničky, které se
mi líbí a které pro mě mají nějaký význam. Hercem jsem rád,
protože mám možnost navštívit
mnoho zajímavých míst, setkat
se se zajímavými lidmi a podělit
se o všechny ty příjemné zážitky i s publikem. A když přijdu
na pódium a vidím to zaplněné
hlediště, říkám si, že to asi dělám
dobře... (úsměv)

rodiči, kteří hráli jako ochotníci v divadle. A tak jsem se
stal tím, čím jsem se stal a je to
snad dobře...“
Sám jste známým a
uznávaným hercem.
Máte ale i vy sám nějaký herecký vzor či oblíbeného
herce?
„Oblíbených jich mám spoustu,
ale asi bych je ani za večer nestihl všechny vyjmenovat a nerad
bych na některého zapomněl. Ale
mezi ty úplně nejoblíbenější patří
hlavně francouzští herci Gérard
Depardieu, Alain Delon, Jean-Paul
Belmondo, z našich herců třeba
Jaroslav Marvan a z těch amerických například Paul Neuman,
y mohl
Robert Redford. A tak bych
pokračovat a pokračovat...
a pokračovat.“

Čím byste byl, kdybysebyl hercem?
te nebyl
„To nevím, nikdy nad
tím ‚co by kdyby‘ nijak moc
neuvažuji. A upřímně? Neředstavit, že
dovedu si představit,
čím jiným.
bych byl něčím
m a jsem
Jsem hercem
jím moc rád...“
..“
Chtěll jste být
hercem
em odjakživa,
iva, nebo
jste se rozhodl
odl až
v dospělosti?
ti?
Měl jste užž
v dětství vybrané nějaké povolání?
„Měl, pů-m
vodně jsem
át
se chtěl stát
álesníkem, námořníkem, ale
Zvesela! Oblíbená hvězda tuzemské kulturní scény se při autogramiádě v Prosnakonec jsem
em
tějově ochotně podepisovala všem fanynkám...
Foto: Petra Hežová
se inspiroval
val

INZERCE

Cestujte on-line s )D WiFi!
Užívejte si bohatou nabídku našich služeb b®hem vaší cesty
• bezdrátové pÚipojení k internetu v celém vlaku ZDARMA
• stabilita pÚipojení díky využití signálu všech mobilních operátorì
• elektrické zásuvky v celém vlaku
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sledování aktuální cesty díky on-line kamerám
Více na www.cd.cz/wifi
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Existuje nějaká vysněná
role, kterou byste si chtěl
zahrát?
„Já jsem nikdy o rolích nesnil.
Vždycky mi to plnila dramaturgie a
musím říct, že mi vybrali vždycky
docela pěkné role. To koneckonců
mohou posoudit hlavně diváci.
Vždy, když dostanu nabídku hrát
v nějaké hře nebo filmu, sednu si a
v klidu pročtu scénář. Někdy stačí
pár vět a je mi jasné, že tahle role mi
sedne, nebo naopak ne...“
Vaši herečtí kolegové se v
poslední době hojně objevují v současnosti populárních „nekonečných seriálech“. Neměl jste i vy chuť nebo
nabídku střihnout si roli v něp
čem podobném?
„Ne, tak to vůbec nemám. Této příležitosti,
kdyby se naskytla,
se rád zřeknu...
(smích).“

14.11.12 12:10

Blíží se Vánoce, jak se na
ně pracovně připravujete? Máte v plánu nějaké vánoční představení či pořad?
„Ne ne, o Vánocích je u nás v divadle naštěstí volno, což je pro mě
v podstatě jediné volno za celý
rok, a tak se těším na klidné prožití
Vánoc se syny a manželkou.“
Jsou pro vás Vánoce tradiční záležitostí, nebo
naopak?
„Vánoce jsou u nás doma klasika. Před kaprem sice dáváme
přednost řízečku, ale jako vášnivý
rybář, když už toho kapra chytím,
tak sem tam nějaký ten kousek
přece jen doputuje i na ten vánoční
stůl. Už když jsem byl malý, tak
jsme na vánoční tradice hodně

dbali. Maminka napekla cukroví
a vánočku a dokonce jsme i lili
olovo.“
A když už jsme se dostali
k Vánocům, máte nějaký vysněný dárek, který
byste rád dostal, ale Ježíšek
s ním zatím nedorazil?
„Mám takovou touhu, že bych se
rád podíval do Francouzské Polynésie, což mi nikdo jako dárek
nedá, budu si to muset zaplatit
sám, ale hlavně na to najít čas.“
Popřál byste něco vašim
prostějovským
divákům?
„Popřál bych všem, ať se jim
všechno daří a ať se nezapomínají hodně a taky často smát.
Ono toho smíchu je v životě
hodně zapotřebí...“

kdo je
miroslav donuil
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českých herců současnosti s nezaměnitelným
hlasem se narodil 7. února 1951 v Třebíči.
Vyrůstal v nedalekém Znojmě a většinu svého
dětství i mládí prožil v Brně. Přestože se původně chtěl stát lesním inženýrem, přihlásil se ke studiu na brněnské
JAMU, kterou zdárně absolvoval v roce 1973. Už během studií ale
účinkoval v brněnském divadle Husa na provázku a v roce 1990 se
stal členem souboru činohry pražského Národního divadla, kde působí dodnes. Miroslav Donutil je od svých osmnácti let epileptik. Je
filmovým a televizním hercem, jeho hlasu je hojně využíváno v dabingu, vydal několik CD, mimo jiné i písňových (Písničky, které mám
rád, Ten báječnej
j
j mužskejj svět...)) a v neposlední
p
řadě je
j také spisovap
telem. Je držitelem Českého lva a ceny TýTý. Je ženatý, má dva syny,
staršího Tomáše a mladšího Martina, který se pokouší jít v otcových
hereckých stopách. Miroslava Donutila si můžete pamatovat z rolí v
divadelních vystoupeních
y
p
Balada pro
p banditu či Bratři Karamazovi,
z filmů Černí Baroni, Tankový prapor a Pelíšky. Historky o zážitcích
ze studentských let, divadelních počátků i současnosti využil v televizních pořadech Pořád se něco děje nebo v cyklu pořadů 3 plus 1
s Miroslavem Donutilem. Je také autorem autobiografických knih
Pořád se něco děje,
j Ptejte
j se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím
a Šedesát uzlíků na provázku života.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
URČICE POTVRDILY ROLI LÍDRA

Poslední podzimní derby
v krajském přeboru
přineslo debakl Konice!
čtěte
na straně

23

TRHÁK TÝDNE

PROSTĚJOVSKÝM BASKETBALISTŮM UŽ DOCHÁZÍ KYSLÍK

VE HŘE JE STĚHOVÁNÍ DO BRNA!

lední hokej
POTUPENÍ JESTŘÁBI...

Prostějov vyfasoval
v Havířově
jedenáct fíků...

Prostějov/lv

!

27

čtěte

rozhovor
SKC PŘILÁKAL BRATRSKÉ DUO
Koláž Večerníku

Dvojité interview
s cyklisty Janem
a Pavlem Stöhrovými
čtěte
na straně

PROSTĚJOV získal vysněný DAVIS CUP!

32

liga mistryň

volejbal

ZÁKLADNÍ SKUPINA „B“ - 4. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV

vs.

MC-CARNAGHI VILLA CORTESE (Itálie)
STŘEDA 21. 11. 2012 18:00 HODIN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

ČTVRTEK 22. 11.

INFORMACE VEČERNÍKU, KTERÉ JSME ZVEŘEJNILI JIŽ
PŘED DVĚMA TÝDNY, SE UKÁZALY JAKO SPRÁVNÉ.
BOHUŽEL, SE POTVRDILO, ŽE SITUACE BK PROSTĚJOV JE
VÍCE NEŽ VÁŽNÁ! ORLI SE SKUTEČNĚ DOSTALI DO HODNĚ
NEPŘÍJEMNÉ SITUACE, NA JEJÍMŽ KONCI MŮŽE BÝT TO
NEJHORŠÍ - KONEC!. JEDNOMU Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH DOMÁCÍCH KLUBŮ Z POSLEDNÍCH LET TOTIŽ OPRAVDU HROZÍ
ZÁNIK. DŮVOD JE PROSTÝ: NEDOSTATEK FINANCÍ. JEN O
NĚCO LEPŠÍ VARIANTOU, PRO PROSTĚJOVSKÉHO PŘÍZNIVCE VŠAK PRAKTICKY TOTOŽNOU, JE STĚHOVÁNÍ LIGOVÉHO
TÝMU DO BRNA, KDE JE O MATTONI NBL VELKÝ ZÁJEM...
VÍCE O SITUACI V BK PROSTĚJOV ČTĚTE NA STRANĚ 28

18:30

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 10. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

Praha, Prostějov/jim – Dokázali to. Duo TK Agrofert
Prostějov a současně nejlepší česká mužská tenisová
dvojice současnosti Tomáš
Berdych s Radkem Štěpánkem si pod vedením nehrajícího kapitána Jaroslava
Navrátila splnila týmový
sen. Světová šestka Berdych
i sedmatřicítka žebříčku
ATP Štěpánek se rovným
dílem zasloužili o tři potřebné body a po skončení posledního duelu mohli začít
slavit. Především díky nim
získala Česká republika
ceněnou „salátovou mísu“
za vítězství v Davis Cupu.
To se naposledy a dosud jedinkrát povedlo jejich předchůdcům v čele s Ivanem
Lendlem v roce 1980.
Ziskem této trofejke se splnil velký tenisový sen prostějovského bosse Miroslava
Černoška...

Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

volejbal

SOBOTA 24. 11.
2. LIGA, SKUPINA „C“

a

TJ OP PROSTĚJOV
ŠSK IR-PROGRES BÍLOVEC
hala u velodromu Prostějov

korfbal

SOBOTA 24. 11.

Vstup mezi legendy. Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, Radek Štěpánek i Tomáš Berdych (zleva) se zbylými členy současného týmu
Lukášem Rosolem a Ivo Minářem došli až k vysněnému vrcholu v podobě „salátové mísy“. Napodobili tak partu z roku 1980, kteří byli až do
včerejška jediní, kdo prestižní trofej pro naši republiku jako jediní vybojovali - zprava: Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil, Jan Kodeš a
tehdejší nehrající kapitán Pavel Korda.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

10:00
14.00

prohlásil Černošek

Prostějov/jim –
Kladno, Prostě
hrdinu měl
Překvapivého h
včerejší zápas 22. kola hokeTipsport extraligy
jové Tipspor
mezi Kladn
Kladnem a ZlíAni Jaromír
nem. An
Tomáš Plekanec
Jágr, Tom
či Pavel Patera, ani
Jaroslav Balaštík,
Jarosla
Petr Leška či
Č
Petr Čajánek.
V
neděln
nedělním
duelu
ostatn spoluhráče
ostatní
i proti
protihráče zcela
zastínil odchovanec
HC Prostěj
Prostějov a bývalý
hráč pro
prostějovských
Jestřábů An
Antonín Honejsek.
j
Díky
y němu tak
„Ševci“ zví
zvítězili venku
poosmé za seb
sebou!

Praha, Prostějov/lv – Podruhé v
průběhu čtrnácti dnů měl sportovní manažer Miroslav Černošek
ojedinělý důvod k radosti. Z pozice
majitele společnosti Česká sportovní a spolumajitele marketingové společnosti TK PLUS, které
zajišťovaly finálové zápasy Fed
Cupu a Davis Cupu, mohl slavit
vítězství domácích barev. A neskrýval, že si užil opravdu báječné
okamžiky.
„Je to něco neuvěřitelného. Dvě finále, obě doma před vyprodanou halou
plnou fantastických diváků. A obě
úspěšná. Ve sportu jsem už toho zažil
hodně, ale tohle patří mezi životní zážitky, které se možná nikdy nezopakují,“ vyjádřil své pocity Černošek.
Český tenis z pohledu týmových
soutěží dosáhnul na absolutní vrchol.
Vyhrát obě soutěže v jednom roce

Prostějovský odchovanec dosáhl proti Kladnu na hattrick

16:30

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH - 4. KOLO

SK RG PROSTĚJOV
DOLPHINS PRIEVIDZA
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

basketbal

SOBOTA 24. 11.

18:00

MATTONI NBL – 13. KOLO

BK PR OS TĚJ OV
LIO NS JIN DŘ ICH ŮV HR AD EC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

„Na všechny hráče jsem hrdý,“

HONEJSEK „POTUPIL“ JÁGRA

Foto: internet

Teprve dvacetiletý útočník
Zlína se na výhře svého
týmu 4:1 podílel hned třemi
brankami. Cestu za hattrickem zahájil v patnácté minutě
dorážkou do poloodkryté
brány,
o necelé čtyři minuty později
přidal střelou pod víko druhou
branku a přesně tři a půl minuty před koncem zkompletoval
další úspěšnou dorážkou hattrick. Letošní bilanci si tak
vylepšil již na devět branek a
jednu asistenci. To z něj rázem
učinilo nejlepšího klubového
střelce sezony.
Navíc skalp nejlepší českého
hokejisty v historii jistě potěší
a také pořádně zvedne zdravou sebedůvěru...

se podařilo pouze jednou tenistům a
tenistkám Spojených států amerických. „Tato skutečnost dodává našim
úspěchům ještě více lesku. Tohle je
opravdu vrchol, který nejde překonat,“ prohlásil Černošek.
Z prostějovského pohledu je skvělé, že oba týmy táhli zástupci TK
Agrofert Petra Kvitová, Lucie
Šafářová a Tomáš Berdych. A také
Radek Štěpánek, který dlouhá léta
patřil mezi opory prostějovského
klubu. „Jsem na všechny hrdý. Pro
týmový úspěch odvedli maximum.
To platí o všech členech obou týmů.
Myslím si, že všem sportovním fanouškům udělali obrovskou radost
a nabídli úžasná představení,“ dodal
Černošek, jemuž se splnil jeden velký sen. Kromě triumfu v Davisově poháru to prostějovská parta
dotáhla na vrchol i ve Fed Cupu a
Hopman Cupu! A to se ještě nikomu na světě nepovedlo!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 46 na snímku byl dům v ulici
Mlýnská v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Ladislav
SOLDÁN, Anglická 4, 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 23. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 26. LISTOPADU 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

graficky mírně „poupravena“.
A vaším tradičním úkolem je
poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné vlně, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování, máte šanci na výhru. DNES
přitom můžete JIŽ PODE-

Profitex Prostějovv

Wolkerova 37

zateplená
softshell

PODZIMNÍ AKCE!!
•

ZA SUPER CENY
www.profitexprostejov.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

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

Masérské studio TŘEZALKA WELLNESS,
které sídlí v Partyzánské ulici v Prostějově,
vám poskytne naprosto bezbolestnou ...

TIP
k obrazovce
PRÁZDNINY
PRO PSA

komedie ČR 1980

SOBOTA 24. 11.

20:00 HODIN

DOKONAT, EPARCHA, KAŇKA, KOLEJ, KOPÁL, KORZO,
KRTINA, LÁTKA, LETÁK, LOĎKA, OCEÁN, OPIÁTY,
PEDÁL, PLEČKA, POHANĚT, SKLIZEŇ, TAŤKA, TIKET,
TLAPA, ZAJÍT, ZÁKRUTA, ŽÍŇKA
... 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 23. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MASÁŽE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Martina
ZLÁMALOVÁ, Krumsín 150, Prostějov, 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 19. 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 usilovat
už popáté. Právě to se nedávno stalo naším garantem této soutěže.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV Večerníku, jež
vyjde opět v pondělí 26. listopadu 2012.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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Režie: Jaroslava Vošmiková
Hrají: Tomáš Holý, Bohumil
Vávra, Věra Tichánková, Jiří
Hrzán, Hana Maciuchová, Oldřich Navrátil, Vladimír Kratina, Naďa Konvalinková a další.
Manželé Mrázovi se chystají do
lázní a jejich syn Petr na prázdniny k babičce a dědovi na venkov.
Do zmatku a všeobecného shonu
přijde matčina kamarádka Alice,
která odjíždí k moři a chtěla by,
aby se jí Petr postaral o psa Bleka.
Přes matčin nesouhlas a potíže s
autem, nakonec přece jen odjíždí
pes s chlapcem.
Radost z jejich příjezdu má především svérázný děda, který
potřebuje spojence proti babičce,
jež nemá pochopení pro jeho furiantské kousky. Například právě
prodala jeho pušku hamižnému
Plavcovi. Ten se s ní pokusí zastřelit Bleka, který uteče při pro-

VĚTADVACÁTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
už čtyřiaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Járu Cimrmana. Tvář nesmrtelné osobnosti a největšího českého génia,
kterého proslavila dvojice Svěrák
- Smoljak, poznala celá plejáda
z vás, načež se v osudí objevilo
dohromady 487 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky 64. Od
Večerníku tak obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY
v HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme po čase opětovně zabrousili do sportovních vod, konkrétně pak k tenisovým dvorcům. Asi celý národ sledoval o
víkendu tažení známého dua za
„Salátovou mísou“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze pětaosmdesátého kola čekáme v redakci opět do PÁTKU 23.
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 26. LISTOPADU 2012.
cházce, ale děda Petra uklidní,
protože z pušky upiloval mušku.
Tím však jeho problémy teprve
začínají...
A nejen se psem, ale také s partou
místních dětí. Jejich vůdce Jarda ho vyprovokuje, aby je svezl
otcovým autem, což skončí katastrofou. Nedokážou auto dostat
zpátky do stodoly a děda porazí
holubník, zboří plot a přejede babičce vyprané prádlo. Potom kluci
navedou Petra, aby řekl jednomu z
řidičů, svážejících z polí obilí, že se
mu sype zrní. Petr netuší, že jde o
místního rváče a výtržníka.
Muž, který byl kdysi nápadníkem
jeho mámy, mu ale nakonec poděkuje, čímž naštve Jardu, který
ze msty pustí Bleka z vodítka.
Pes zmizí v lese a Petr ho marně
hledá. Chytil ho totiž Plavec, drží
ho na zahradě v kleci a hodlá ho
výhodně prodat. A tak se děti spojí
a pokusí se psa osvobodit.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

OSMIČKA S DR. OETKEREM

Už více jak půldruhý měsíc
je partnerem tohoto soutěžního klání 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 23. LISTOPADU
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 3 - 1 - 7, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově šestasedmdesátou výherkyní stala Andrea
NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24,
Prostějov, jež si tak už dnes
přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou cenu
od legendárního Dr. OETKERA v avizované CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
26. LISTOPADU. Tak nezbývá, než abyste začali již
luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
N CE

Nabídka realit a nemovitostí

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. listopadu 2012

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
103m , po rekonstr.
6700/měs. + ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s balkonem, ul. Svolinkého, PV
10 000 Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.

BYTY- PRODEJ

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

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

Prodej RD, Prostějov

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

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

ww
ww.jjhreality.c
cz

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

BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+1, Přerov, ul. Optiky
Kč 790.000,3+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, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,BYTY – PRONÁJEM:
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,-)

Prodej RD, Alojzov

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – ul. B. Němcové
Kč 900,-/měsíc
Garáž – Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Kobeřice, okr. Prostějov
VÝRAZNÁ SLEVA!
Prodej komfortního RD 5+kk po komplet.
rek. s uzavřeným dvorem a dvojgaráží.
Krb s rozvodem, kuchyňská linka s vestav.
spotřebiči, velká koupelna. Zast. plocha 693 m2,
zahrada 1506 m2, stodola 220 m2.
VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: Kč 2.340.000,-

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 Dolní 72m2
1.030.000Kč
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
4+1 Špály 94m2 po rekonstrukci 1.639.000Kč
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
339.000Kč
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

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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!

e-mail: info@impulsreality.com

Telefon: 608 960 042

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Olomoucká 10, Prost÷jov

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

Prostějov, nám. Padlých hrdinů
Prodej dr. cihlového bytu 1+1, 42 m2, 3. patro,
plast. okna, lodžie, velký sklep, dvůr.
Cena: Kč 525.000,-

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
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
--------------------------------------------------------

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej pozemku na stavbu RD u obecního
parku, výměra 1000 m2. Cena: Kč 470.000,-

 RD

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

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

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.

POZEMKY

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

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo

rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč

Rodinné domy

Brodek u Konice, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 + podkroví s garáží a zahradou.
Vhodný na chalupu i trvalé bydlení, ihned
k užívání. Zast. plocha 227 m2, zahrada 809 m2
Cena: Kč 1.575.000,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
--------------------------------------------------------

Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 1.000.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Byt OV 3+1 do 1.200.000,- pro klienta s hotovostí
 Byt OV i dr. 2+1 pro klienta s hotovostí
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – prodej

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.

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

NOVINKA! Samostatně stojící , přízemní RD 3+kk s terasou a
koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2, obytná pl. 100
m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy. Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní,
rek.
2007,
celková plocha pozemku 639 m2,
zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD 240
Cena: 2.750.000,- Kč
m2.
Samostatně stojící RD 5+1, Kralice na Hané, dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast.
pl. 118 m2, užitná plocha RD 220
Cena: 3.200.000,- Kč
m2.
Pozemky

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

komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Ostatní

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na
výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
NOVINKA! Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně
energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.

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

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

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

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

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
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Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Milíčova 50m2
4.100Kč+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 Martinákova
6.500Kč vč. 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 Čelechovice 60m2
5.500Kč+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+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+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. 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

REALITY
POHODA
SRKRGRYpY\Ĝt]HQtUHDOLWQtFKVOXåHE
.RVWHOHFNi3URVWČMRYYEXGRYČý3

tel.: 607 915 184
UHDOLW\SRKRGD#VH]QDPF]
ZZZUHDOLW\SRKRGDMVHPLQF]

Novinky:

 29VDONRYQRX6tGO6YRERG\
WLV.ÿ
WLV.ÿ
2) 2+1 DR Šárka, 69 m2
WLV.ÿ
3) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
 1iMHPQtGĥPEOt]NRFHQWUDE\W\SRUHNRQVWU WLV.ÿ
 5'SRNRPSOUHNRQVWU3OXPORY
WLV.ÿ
 29%XOKDUVNiSRNRPSOUHN WLV.ÿSURYL]H
 5'2WDVODYLFHSRNRPSOHWQtUHNRQVWU]DKUP2 WLV.ÿ
 3URGHMUHVWDXUDFHPtVWNUENPRG3Y WLV.ÿ
WLV.ÿ
10) RD v Pv, 120 m2
 6tGO6YRERG\SRUHN
WLV.ÿ
 290LOtÿRYD
WLV.ÿ
 299iSHQLFH
WLV.ÿ
PRONÁJMY:
þHOHFKRYLFH
WLVYÿLQN
NN'YRĝiNRYD
WLVLQNDVRWUYSRE\W
NN(%HQHäHSRNRPUHN
WLVYÿLQN
1+1 Vodní
4,5 tis.+ ink.
.SW-DURäH
WLV.ÿYÿLQNDVD
2+1 Fügnerova
5,5 tis.+ inkaso
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
2+1 Huserl.nám., 85 m2
WLVYÿLQNWUYSRE\W
2+1 Finská, 44 m2
3DUW\]iQVNi
WLVLQNDVR
5,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 110 m2
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m2
9ëEčUQHPRYLWRVWt]QDätQDEtGN\
BYTY:
RNiO3ĝHP\VORYLFH
WLV.ÿ
29(%HQHäHQt]NpQiNO
WLV.ÿ
WLV.ÿ
2+1 DR Finská, 44 m2
29%XOKDUVNiSRNRPSOUHN
WLV.ÿ
29%XOKDUVNiOX[XVQt
WLV.ÿ
29(%HQHäH
WLV.ÿ
29(%HQHäH
WLV.ÿ
WLV.ÿ
299ãSiO\P2
WLV.ÿ
29=iSDGQtP2SRUHNRQVWU
WLV.ÿJDUiæ
296ODGNRYVNpKRP2
292NUXæQtNUiVQëE\WP2ORGæLH WLV.ÿ
WLV.ÿ
3,5+1 DR Svatoplukova, 92,5 m2
WLV.ÿ
29+UGLERĝLFHP2
RODINNÉ DOMY:
5'3OXPORYSRNRPUHN
WLV.ÿ
WLVSURYL]H
RD þHKRYLFHP2
WLV.ÿ
5'þHKRYLFHP2JDUiæ
5'&KYiONRYLFHQ+]DKU
WLV.ÿ
5'.UXPVtQGYRUHN]DKU
WLV.ÿ6/(9$
5'.UXPVtQ
WLV.ÿ
5'.RVWHOHFQ+P2SĝHGUHNRQVWU WLV.ÿ
WLV.ÿ
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
5'2WDVODYLFHSRNRPSOUHNRQVWU
WLV.ÿ
5'.UDOLFHQ+]DKUJDU
WLV.ÿ
WLV.ÿ
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
WLV.ÿ
5'2WDVODYLFH=3P2]DKU
WLV.ÿ
5'3Y0HODQWULFKRYDP2
WLV.ÿ
5'9tFRY=3P2
WLV.ÿ
5'+UXEÿLFH=3P2
WLV.ÿ
5'3ĝHP\VORYLFH[P2
WLV.ÿ
5'NN9tFRYP2
5':LQNOHURYD]DKU
WLV.ÿ
5'9UDKRYLFHKRVWLQHFE\WMHG
PLO.ÿ
5'0RVWNRYLFH=3P2YHOPLSčNQëWLV.ÿ6/(9$
1iMHPQtGĥPEOt]NRFHQWUDE\W\VDXQD]DKUUHNRQVWU

WLV.ÿ
.20(5þ1Ì3526725<
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2UDPSDJDUiæWLV.ÿ
3URGHMUHVWDXUDFHNPRG3YPtVWNXFK\QčP2

WLV.ÿ
NDYiUQDNSURQiMPXYREMHNWXVDXQDWčORFYLÿQDVSLQQLQJYKRGQpMDNRNDYiUQDFXNUiUQDSL]]HULHREÿHUVWYHQt
FHOëREMHNWSUROpNDĝH]XEDĝHUHKDELOLWDFHDM FHQDY5.
[WUDILNDSURGHMFHQDWLV.ÿSURQiMHPGRKRGRX
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, KosteOHFNiXO
WLV.ÿ
=HPčGXVHGORVW8UÿLFHP2
'DOätNRPHUÿQtSURVWYL]ZHE5.
*$5Éå(:
1RYLQN\3URQiMHPGYRMJDUiæHY.UDOLFtFKQ+HOQRYi
VWĝHFKDLMDNRVNODG
WLV.ÿPčV
3URQiMHPJDUiæHQDåHUDQRYVNpXO
WLV.ÿPčV
3URGHMYHONpJDUiæH[[P0RÿLGëOND WLV.ÿ
3URGHMJDUiæHX.UDVLFNpKRU\EQtNDWLV.ÿ6/(9$
3URQiMHPYGDOätFKORNDOLWiFKãPHUDORYD%UQčQVNi9UDKRYLFHYL]ZHE5.
3URGHMYORNDOLWiFK0RÿLGëOND'UæRYLFH'RPDP\VOLFHX
QRYpQHPRFQLFH0\VOEHNRYD
&+$7<$&+$/83<
6HÿVNDONDNĥOQDP2
WLV.ÿ6/(9$
WLV.ÿ
6WXGQLFH RNU9\äNRY P2]DKU
WLV.ÿ6/(9$
6Hÿ]GčQiP2
5DNRYi
WLV.ÿ
&KDOXSDVH]DKUDGRX9\VRNiX-HYtÿNDWLVP2WLV.ÿ
POZEMKY:
1RYLQN\'UæRYLFH
WLVP2NHNRPHUÿ~ÿHOĥP

WLV.ÿP2
Brodek u Pv - 1.442 m2VtWč
WLV.ÿ
WLV.ÿ
9UDKRYLFHP2]DVtģRYDQë
3URGHM]DKUDG\]D&tOHP
WLV.ÿ
.ÿP2
'RPDP\VOLFHP2
þHFKRYLFH]DVtģRYP2
.ÿP2
9UDKRYLFHP2
.ÿP2
'UæRYLFHP2
.ÿP2
- 3300 m2
.ÿP2
Pv u Kauflandu - 3500 m2
.ÿP2
%čOHFNëPOëQP2
.ÿP2
- 1000 m2
WLV.ÿ
WLV.ÿ
%HGLKRäģP2
+UXEÿLFHSR]HPN\
.ÿP2
$ORM]RYP2
.ÿP2
9tFRYSDUFHOP2
.ÿP2
2WRQRYLFHP2
.ÿP2
'LVSRQXMHPHSR]HPN\YREODVWL3URVWčMRY9UDKRYLFH
2KUR]LP3OXPORY6WUDæLVNR2WRQRYLFH2KUR]LP$ORM]RY
2WLQRYHV2OäDQ\=GčWtQ+UXEÿLFHDWGYL]ZHE5.
267$71Ì1(029,7267,9þ(71Č)272*5$),Ì
1$:(%675É1.É&+5.,1)2=2'329Ì0(
7(/þ,91$ãÌ.$1&(/ÉĜ,
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

AUTO - MOTO

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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

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

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

Nabízím přivýdělek při prodeji výživových doplňků bez poč. investic. Více info: 773 500 528 (i SMS)

Prodám zahradu ve Ptení v rekreační obl. Paseky. Možnost výstavby chaty. T.: 775 758 775

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

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

Pracovní agentura Jurničková
přijme větší množství brigádníků na
práci v Prostějově. Tel.: 603 218 526
nebo Brněnská 10, po, st, pá.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD 5+1, Čechovice 3 320 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 550 000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 3+1, cihla, centrum 1 150 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 1+1, Sídl.svobody 550 000 Kč
Pro klienty hledáme byty,
domy, pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
Tel: 774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 776 276 614
Pronajmu 1+1 v PV, nadstandard.
Tel.: 608 111 622

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

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

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

Koupím pole nebo les v k.ú. Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

Pronajmu byt 1+1, ul. Dolní. Cena
6 400 Kč včetně inkasa, balkón,
zrekonstruovaný. Volný ihned.
Tel.: 777 320 572

Pronájem vytápěných místností, 150
m2, světlá výška místnosti 3,1 m,
el. 380/220, včetně. soc. zařízení, k podnikání nebo skladování
materiálu, v obci Určice, Tel.:
603 832 796

Pronajmu garáž v ul. Okružní, v uzavřeném objektu, cena 1 000 Kč. RK
ne. Tel.: 775 250 572

Pronajmu 1+1, 4 500 Kč vč. ink.,
5 km od PV. 777 885 251
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Koupím byt 1-2+1 v Prostějově.
Výhodou osobní vlastnictví. Tel.:
604 560 454
Pronajmu garáž, ul. Tylova, 1 000 Kč.
Tel.: 776 894 323
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
Sídl. E. Beneše – prodám byt v OV,
3+1, 2. p./8 - 899 999 Kč, standard.
3+1, 5. p./8 - 899 999 Kč, k rekon.
2+1, 1. p./8 - 699 999 Kč, udrž. byt.
Byty volné ihned. Dům zateplen,
nová okna, nové lodžie. Prodám
RD typ OKÁL = 2x byt 3+1 v Přemyslovicích, 345 000 Kč za byt.
Nejsem RK, přímý prodej, ceny
k jednání. Tel.: 775 201 944
Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 728 567 556
Nabízím dlouhodobý pronájem
nebytových prostor na atraktivním
místě, v blízkosti divadla, v 1. patře rohového domu na Hlaváčkově
náměstí č. 3, nad pobočkou Raiffeisenbank. Po dohodě provedu
na vlastní náklady rekonstrukci
dle představ nájemce. Vhodné
zejména na ordinaci pro zubaře,
gynekologa, kožního lékaře apod.
Kontaktní tel.: 603 898 375
Prodám byt 3+1 v Drahanech, samostatné ústřední top. v kombinaci
plyn nebo tp., sklep, garáž, zahrádka. Tel.: 737 263 007
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 garáž na Žeranovské ul.,
cena dohodou, 20 m2, elektřina.
Tel.: 774 664 966
Pronajmu garáž na ul. Myslbekové, PV. Tel.: 739 325 893
Hledám zastřešené parkování pro
obytné auto délka 7,5 m, výška 3 m.
Volejte do redakce 582 333 443 nebo
na mail inzerce@vecernikpv.cz
Pronajmu prostorný byt 2+1 v centru města, k nastěhování od 1.12.
2012. Nájemné 5 000 Kč + inkaso.
Tel.: 603 100 102
Prodám byt 2+1, OV, ul. Libušinka,
PV. Tel.: 728 961 003
Pronajmu zděnou řadovou garáž za
Krapkovou ul. (u bývalého Ospapu). Elektřina, rampa, možnost
mytí. Tel.: 602 537 370
Pronajmu suterénní byt 1+1 v centru města, po rekonstrukci, k nastěhování ihned. Nájemné 3 500 Kč+
inkaso. Tel.: 603 100 102
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Koupím byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597
Prodám zděný byt 2+1. Tel.:
774 409 430
Pronajmu nestandardní byt 1+1 + dvorek, ul. Šlikova, PV, nájem 2 000 Kč,
inkaso 2 000 Kč. Tel.: 604 820 358

GRATULACE
Přibývají Ti vrásky na čele?
Hůř se Ti vstává z postele?
Občas Ti taky srdce buší?
Zachovej klid Tobě ty
vrásky sluší.

Opravy oděvů, Trávnická 63.
Út 9–11, st 14–16, čt 9–11 hod.
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Prostějov 604 389 367.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369.

Ford Mondeo combi 1.8 TDCi,
r.v. 2008, po prvním majiteli,
cena 180 000 Kč - možnost odpočtu DPH. Bližší info na tel.:
777 291 296
Škoda Octavia II. Elegance 1.9
TDi , r.v. 2008, po prvním majiteli, cena 199 000 Kč. Bližší info na
tel.: 777 291 296

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.

Pomůžeme vám! Insolvence. Celkové oddlužení s právní ochranou,
vyplácení exekucí. Bezplatné poradenství 605 340 659

PRÁCI HLEDÁ
Hledám zaměstnání uklízečky na zkrácený úvazek. SMS
606 425 313
Podnikatelům zavedu a vyzvednu
dítě ze školy/ky. SMS 606 425 313

www.

vecernikpv .cz

Nabízím v Prostějově a blízkém okolí
pečovatelské služby na profesionální
úrovni v domácnosti. Vše podle přání
klienta. Tel.: 722 692 240

Připravím na přijímací zkoušky na
všechny typy SŠ a víceletá gymnázia – ČJ, MA, OSP, Scio testy.
Tel.:775 758 775
Opravy a úpravy oděvů a šití závěsů a záclon, výměna zipů a druků na bundách. KREJČOVSTVÍ
KORUNA, Pekařská 1, OL. Tel.:
731 217 559

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

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené 1 prm/ 600 Kč + DPH. Doprava zajištěna. Tel.: 582 388 101

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

RK Exmoore Reality s.r.o. - Monika
Vránová přijme realitní makléře na
pobočku v PV, praxe v realitách vítána, není podmínkou. Obchodní a
komunikativní dovednosti, časová flexibilita, věk nerozhoduje. Nabízíme:
notebook, telefon, školení, motivační
provize. Možnost i externí spolupráce.
Tel.: 604 821 312
Autoservis-pneuservis v Bedihošti přijme automechanika.
Tel.: 605 248 001

Zavedená realitní a znalecká kancelář v Prostějově hledá realitního makléře/-ku. Požadujeme
komunikativní schopnosti. Velmi
nadstandardní fin. ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí, časová flexibilita, p. Mgr. Sedláčka tel.: 773 542 542, nebo email:
info@impulsreality.com.

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

Zahrajeme na svatbě, plesu, Silvestru apod. T. 608 539 783

Zavedený salon v Prostějově, nabízí
od ledna 2013 pěkné nové prostory
k masérským službám. Prostory jsou
včetně veškerého nového vybavení –
nábytek, lehátko, umyvadlo, sprchový
kout, apod. Veškeré informace Vám
poskytneme na tel. č. 608 000 790

Firma se sídlem v Prostějově přijme na třísměnný provoz fyzicky zdatné brigádníky. Podmínka výuční list. Tel.: 606 031 22
p. Novák

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

Provádím kvalitně zednické a
obkladačské práce. Informace na
http://krumil.osobni-stranka.cz
nebo na tel. č. 777 290 253

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

Nabízím vám přivýdělek z internetu. Je to opravdu jednoduchý
a účinný způsob, jak si vydělat a
to přímo z domova. Žádné vstupní
poplatky. Vše podloženo smlouvou. Veškeré informace najdete zde
www.revolucni-prijem.cz/1CA11D

Půjčka rychle, spolehlivě
tel.: 608 723 552

www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062

Prostějovská stavební firma hledá
parťáka na práci v Rakousku na ŽL
nebo plný úvazek. Požadujeme znalost německého jazyka. Životopisy
zasílejte na svec@stavbysvec.cz
nebo volejte na tel. 608 984 766

Česká pošta, s.p. přijme brigádníky na
roznos novin, podmínka ŘP sk. B. Informace na tel. č. 731 132 452.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Prodám rozkládací masážní lehátko. Tel.: 604 881 600

Prodej bytu 2+1 v PV, Západní ul., OV, 49 m2, levně. Tel.:
777 862 900

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

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

Půjčka od 5 000 Kč do 1 mil., vyplacení exekucí, zástavy. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.

Prodám rod. dům se zahradou
v Prostějově. Tel.: 776 460 300

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

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

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

Pronajmu 1+1, blízko centra, ihned
volný, nájem 4 100 + inkaso. Tel.:
739 097 097

www.ubytovaniuparku.net
Levné, komfortní ubytování v Prostějově. Tel.: 776 544 388

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Půjčka 5 000 až 150 000 Kč. Rychle, diskrétně až do domu. Tel.:
607 401 926 pracuji pro více věřitelů.

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

Dne 24. listopadu 2012
se dožívá krásných 60 let
pan Vladislav
TRBUŠEK
z Konice.
Vše nejlepší přejí
a za všechno děkují
vnoučátka Ondrášek,
Natálka, Adélka
a dcera Pavl
s manželem.

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

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

PRODÁM

Prodám byt 3+1 v os., 55 m2, Sídl.
svobody, panel, původní stav, cena
699 000 Kč. Tel.: 777 801 614.
RK nevolat.

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

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

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

Vydavatelství Haná Press přijme
redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.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.
Koupím vířivou pračku Romo-combi, dveře, okna, stavební kolečka, WC. Tel.: 608 539 783

Příležitost pro podnikavé www.
pracezdomu.info
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
ADMINISTR. PRÁCE Z DOMU!
Nutná znalost práce na PC, internet, až 10 000 Kč. Podrobnosti na
mailu: pracezdomu@atlas.cz
Firma Hanakov spol. s r.o., přijme
zaměstnance na pozici: Přípravář/-ka,
cenař/-ka, pro oblast kovoobrábění
a kovovýroba. Náplň práce: zpracování výrobních postupů, administrace, zpracování cenových nabídek,
plánování výroby, komunikace se
zákazníkem, vyhledávání nových
výrobních příležitostí. Požadujeme:
SŠ/ VŠ vzdělání technického směru,
zkušenost v oblasti kovoobrábění a
výroby ocelových konstrukcí, AJ alespoň základní znalost, komunikační
schopnosti. Nabízíme: neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv,
mezinárodní kontakty, odpovídající
plat a benefity, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání a
osobního růstu. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz. Osobní
kontakt pouze po tel. dohodě.
Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
podmínkou. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136

Brigáda. Práce je vhodná pro
kohokoliv, vhodná je také pro
studenty (OD 18 LET) i maminky na MD, aktivní důchodce. Se
zavedením do práce vám pomůžeme. Finanční ohodnocení závisí na vašem aktivním přístupu.
Vše na smlouvu. Více na mailu
dolinka2323@ seznam.cz
Přijmeme na HPP prodavače/ku
do prodejny pneuservisu a autoservisu v Pv.Požadujeme samostatnost, komunikativnost, flexibilitu,
bezúhonnost, ŘP sk.B, znalost
práce na PC. Znalost účetního systému Pohoda výhodou. Životopis zasílejte na emailovou adresu
info@pneufloryk.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.

Tenis
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V Praze se hrálo finále jubilejního 100. ročníku Davisova poháru tenistů

Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: Ladislav Valný

SENZACE: KAŽDÝ DEN JEDEN BOD A MÍSA NA SALÁT ZŮSTALA DOMA!
Česko porazilo giganta ze Španělska 3:2 na zápasy,
Berdych se Štěpánkem přispěli shodně půldruhým bodem

Praha/lv- Po dvaatřiceti letech tenisté České republiky vyhráli Davisův pohár. Ve fantastické atmosféře porazili Španělsko 3:2, když rozhodující bod
vydřel Radek Štěpánek. Ten společně s Berdychem vyhrál i sobotní čtyřhru,
česká jednička pak získala první bod v pátek. Součástí týmu byli také Lukáš
Rosol a Ivo Minář. „Jsme nejlepší. Od roku 2007 jsme o takovém utkání
snili. Teď to konečně přišlo a můžeme slavit,“ jásali vítězové, kteří po letech
navázali na legendy Ivana Lendla, Tomáše Šmída, Pavla Složila a Jana
Kodeše. A co víc, Česká republika v jednom roce ovládla všechny tři týmové soutěže: Hopmanův pohár (Tomáš Berdych+Petra Kvitová), Fed Cup
(Petra Kvitová s Lucií Šafářovou) a nyní tedy Davis Cup (Tomáš Berdych
a Radek Štěpánek za vedení nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila). Z
výčtu je navíc patrné, že klíčovými hvězdami pro úspěch jsou členové TK
AGROFERT Prostějov...
Očekávaná remíza
po prvním dnu
Jako první nastoupil před vyprodanou halu Radek Štěpánek.
Zkušený hráč vyzval španělskou
jedničku Davida Ferrera a pokusil
se favorita utkání zaskočit. Celý
duel se protáhl na tři hodiny, přesto
český tenista nezískal ani set. Štěpánkovi se nedařilo na podání
a to ovlivnilo průběh utkání, ve
kterém udělal 46 nevynucených
chyb. Španěl působil na kurtu jako
mašina a tlačil se za očekávaným
úspěchem. Ferrer byl lepší především na servisu a také při hře
od základní čáry. Ve všech třech
setech se rychle propracoval k
brejku a pak si hlídal své vedení.
Přes obrovskou snahu Štěpánek
svoji ztrátu ani v jednom případě
nedokázal vymazat.
„Největší rozdíl byl na servisu.
Zezadu je David jako mašina,
tak jsem si chtěl vytvářet tlak
podáním. Jenže jakobych ztratil
rytmus. Pustil jsem ho tím k jeho
hře. Pořád jsem se cítil pozadu,
dotahoval. Když necháte odskočit
takového hráče jako on, je těžké
dostávat se zpátky. Jsem ze svého
podání docela zklamaný,“ konstatoval po utkání Štěpánek.
Téměř čtyři hodiny trvala velká
bitva mezi Tomášem Berdychem
a Nicolasem Almagrem. Jedenáctý hráč světa se domácího

jen porazil a vyrovnal průběžný
stav zápasu. „Zřejmě šlo o náš
nejtěžší vzájemný zápas. Nicolas
hrál opravdu dobře. V takových
vypjatých duelech rozhodují maličkosti. V tomto případě jsem
měl víc víry sám v sebe, že to dokážu, což mě přeneslo přes tento
zápas. Hodně mi pomohli diváci.
Vždy říkám, že jsou neoficiálním
pátým členem našeho týmu a to
se opět potvrdilo,“ radoval se z
vyrovnání Berdych.

Český pár porazil vítěze
Turnaje mistrů
S bilancí jedenácti výher a jediné porážky nastoupila dvojice Radek Štěpánek, Tomáš
Berdych proto šampionům z
nedávného Turnaje mistrů. Pár
Marcel Granollers, Marc Lopez působil zpočátku jistějším
dojmem a získal první sadu, v
dalších ale na české tenisty nestačil. Po pomalejším rozjezdu
se hra domácí dvojice zlepšila.
Španělé sice kladli tuhý odpor,
přesto byli v koncovkách druhého a třetího setu o kousek
horší. V šestém gamu čtvrtého
dějství Granollers odevzdal
soupeřům čistou hrou servis,
brejk Češi potvrdili a za stavu

5:2 dokonce pokukovali po
mečbolu. Tři přišly až při podání české jedničky. Ten poslední
znamenal konec utkání.
„Soupeři začali neuvěřitelně, ale
my jsme věděli, že jsme doma a
za podpory fanoušků jsme se dokázali zvednout a přinést do šatny důležitý druhý bod,“ řekl po
vítězné bitvě Štěpánek. Ze zisku

finále Davis Cupu 2012,
16.-18. listopadu 2012
O2 arena, tvrdý povrch

Štěpánek - Ferrer 3:6, 4:6, 4:6
Berdych - Almagro 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Berdych, Štěpánek - M. Lopez, Granollers 3:6, 7:5, 7:5, 6:3
Berdych - Ferrer 2:6, 3:6, 5:7
Štěpánek – Almagro 6:4, 7:6 (7:0), 3:6, 6:3

Euforie. Takové závěrsy ze šatny už nepotřebují komentářů. po holkách, které v kabině O2Arény slavily
před dvěma týdny, to tentokrát rozbalili chlapi. A byla to jízda...
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
druhého bodu byl nadšený také
Berdych, podle něhož český pár
odehrál jeden z nejtěžších zápasů v Davis Cupu. „Po dvouhrách
jsme byli trochu unaveni. Tohle
byl hodně kvalitní debl, Španělé
vyhráli Masters, hráli opravdu
skvěle. O to víc úspěch těší,“
prohlásila česká jednička.

Drama se sladkou tečkou
Do souboje týmových jedniček
vstoupil lépe Ferrer, který dokázal eliminovat Berdychovy
snahy o agresivní hru. V úvodních dvou setech Španěl dokázal
rychle prolomit servis českého tenisty a vybodoval si náskok 2:0.

Sladký polibek. Dvojice Tomáš Berdych (vlevo) - Radek Štěpánek si mohla v neděli večer polaskat vysněnou trofej.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
lídra nezalekl a bojoval o druhý
španělský bod ze všech sil. První sadu získal ve svůj prospěch
Berdych, v té druhé se radoval
soupeř. Podobná situace se opakovala také v dalších dvou sadách. Hlavně ta čtvrtá, která se
protáhla až do tie-breaku, přinesla
celou řadu dramatických situací.
Berdych měl v průběhu čtvrtého
dějství také trochu smůly. Jak je
tenis ošidný a rozhodují v něm
detaily, Berdych bolestně pocítil
ve čtvrtém setu. Při brejkbolu

na 4:1 opřel bekhend jen do sítě
a Almagro vzápětí otočil stav
na 4:3, i když v sedmém gamu
prohrával 0:30. Napínavý set
dospěl až do tie-breaku. A i ten
byl dramatický, Berdych prohrával už 0:5. Dokázal se vzepřít a
za stavu 3:5 měl u sítě nahraný
míč, ovšem bekhend přepálil do
autu. Zkrácenou hru nakonec
vyhrál Almagro a šlo se do rozhodujícího setu. V něm ukázal
Berdych velkou vůli po vítězství
a skvěle hrajícího soupeře přece

Mám ho! Nehrající kapitán jaroslav Navrátil za potlesku svého týmu České republiky i celé haly převzal z rukou prezidenta ITF F.R. Bittiho "salátovou mísuů a pro náš výběr ji zvedl nad hlavu po dvaatřiceti letech.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Snaha domácí jedničky o obrat
střetnutí byla neúspěšná také ve
třetí sadě. Sice v ní poprvé obral
svého soka o servis, přesto nakonec neodolal strojové hře 5. hráče
světa. „Byl to můj nejlepší výkon
v daviscupové kariéře,“ prohlásil
vítěz. Berdych poprvé v sezoně v
týmové soutěži nevyhrál. Sám po
střetnutí uznal, že jeho soupeř byl
lepší. „Nedokázal jsem se vyrovnat s jeho hrou,“ uznal Berdych.
Za nerozhodného stavu se na
kurt postavil Radek Štěpánek a
od prvních míčů dával Nicolasi
Almagrovi najevo, že si jde za
splněním svého snu. Svého soupeře uměl rozběhat, vracel mu
dělové servisy a neváhal si dojít
pro úspěšný míč na síť. Mírně povolil pouze ve třetím setu, v tom
čtvrtém ale ze sebe vydoloval
zbytky sil a v bouřící hale rozpoutal vítězné oslavy. „Je to vrchol
mé kariéry. O něčem takovém
sní každý tenista. Vyhrát finále a
navíc doma. Nám se to splnilo.
Ty pocity se ani nedají popsat.
Několik let jsme se snažili pohár
vyhrát a byla to dlouhá cesta. Teď
se splnila. Ta námaha stála za to,“
jásal po vítězství Štěpánek.

„Navázali jsme na úspěch
nehrající kapitán Jaroslav Navrátil našich legend,“ těší Berdycha

„KLUCI JSOU NA METÁL,“ jásal
Praha, Prostějov - Ze střídačky koučoval vítěze Davisova poháru nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil. Trpělivě naslouchal svým hráčům, v pravou chvíli je vždy dokázal povzbudit
nebo přidat drob
drobnou radu. A také on
si po vítězném u tkání užíval vítězné
pocity. „Je to velk
velký svátek. Každý by
si to měl vychutn
vychutnat. A nejvíc Tomáš
s Radkem,“ ocenil příspěvek
nejlepších hráčů svého týmu
Navrát
Navrátil, jinak šéftrenér
prost
prostějovského tenisovéh
vého klubu.
Obecně se čekalo, že k vítězství
b
bude
zapotřebí, aby své
d
dvouhry
vyhrál Tomáš

Berdych. Nakonec to bylo
trochu jinak. Napadlo vás, že
utkání bude mít takový průběh?
„O tom jsme nepřemýšleli.
Davis Cup je týmová soutěž,
ve které potřebujete získat tři
body a je celkem jedno, kdo
je udělá. Ukázalo se, že máme
skvělý tým.“
Tahouny jsou právě
především Štěpánek s
Berdychem, kteří se dali dohromady před pěti lety při
baráži proti Švýcarsku. Pomyslel jste tehdy, že jednou
tento tým celou soutěž vyhraje?
„Úspěch v Davis Cupu se nedá
naplánovat. Ale cítil jsem, že
kluci strašně chtějí uspět. Společný cíl je táhnul dopředu.

Uspěli v baráži, pak postoupili
do semifinále, zahráli si finále
v Barceloně. A pořád říkali, že
tu mísu jednou vyhrají. Teď je
to tady. Kluci by si zasloužili
metál.“
Jak jste se cítil ve
chvíli, kdy se blížil konec utkání?
„Při prvním Radkově mečbolu
jsem byl nervózní. Už jsem si
přál, aby utkání skončilo. Naštěstí to vyšlo na druhý pokus.“
Před vámi tenistky
vyhrály Fed Cup. Je
díky tomu i vaše vítězství nějak speciální?
„No jistě, to se často nestává.
Vyhráli jsme double a tím se
můžou pochlubit jenom Spojené státy. Ukázali jsme, že tenis
umíme dělat.“

INZERCE

D av i s C u p

Praha, Prostějov - Deset vítězných zápasů absolvoval v letošním ročníku Davis Cupu Tomáš
Berdych, než našel svého přemožitele. V posledním utkání sezony podlehl ve třech setech Davidu
Ferrerovi a neproměnil první český mečbol. Přesto
nemusel být smutný. Jeho parťák z týmu Radek
Štěpánek získal poslední bod a pak si oba tahouni
mohli padnout do náruče. „Je to něco neuvěřitelného. Úspěch nám dojde až za pár dní,“ povídal po
skončení finále Berdych.

Po dlouhých letech se
podařilo získat salátovou mísu pro Českou republiku. Jaké to jsou pocity?
„Nepopsatelné. To jsou okamžiky, kvůli kterým tenis
hrajeme. Strašně jsme si přáli
uspět. V průběhu několika let
se vytvořila skvělá parta, která

si to zasloužila. Jsem rád, že
můžu být u toho.“
Před vámi soutěž vyhrály legendy typu Ivana Lendla nebo Jana Kodeše.
Teď jste se dostali do jejich
společnosti. Dochází vám to?
„Strašně si toho vážím. Tito
hráči byli našimi vzory a jsem

nadšený, že se nám na jejich
úspěch podařilo navázat. Navíc jsme všichni rádi, že u toho
mohli být přímo v hale.“
Jak jste prožíval poslední utkání na střídačce?
„Bylo to horší než být na kurtu. Radek ale hrál skvěle. Věřil
jsem, že to dotáhne do konce.
Ale byly to velké nervy.“
Máte úspěšnou, ale
současně nesmírně náročnou sezonu. Jak těžký to
byl rok?
„Bylo toho opravdu hodně a v
závěru už jsem cítil, jak docházejí síly. Z pohledu světového
žebříčku ale můžu být spokojený. Poslední zápas proti Ferrerovi však ukázal, že pokud chci
své dosažené maximum vylepšit, bude to pořádná honička...“
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„MY TU MÍSU

STEJNĚ VYHRÁLI!“

Řádková inzerce, sport
VZPOMÍNÁME
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Veronika Hrončeková: „Ukázalo se, že nesmíme nikdy polevit“
Blokařka VK věří, že Cortese i Sopoty lze doma porazit. A uznává,
nává, že de Assis a Žarkova jsou mome
momentálně lepší

Dne 20. listopadu 2012
tomu budou 2 roky,
co odešel
PhDr. Evžen MUCHA.
Moc nám schází.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Děkuje Olga Muchová
s rodinou.

Irena s rodinou
a syn Stanislav.

Dne 18. listopadu 2012
jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí
mého drahého manžela
pana Karla OLEŠE.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

Dne 25. listopadu 2012
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Jaroslava JANOŠE.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery
s rodinami a sestra Marta
s rodinou.

Dne 12. září 2012
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí,
kdy nás opustil
náš tatínek a dědeček
pan Antonín ROJKA

a 22. listopadu 2012
uplyne 5 roků,
kdy nás opustila naše
maminka a babička
paní Zdeňka ROJKOVÁ.
Kdo jste je znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Měl jsem Vás
všechny rád, chtělo se mi
ještě žít a já musel
od Vás odejít,
přišla noc a po ní
žádné ráno.

Dnes bychom Ti přišli
přát, ruku podat,
kytku a pusu dát.

Dne 22. listopadu 2012
by se dožila 85. roků
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Miloslava
ZBOŘILOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje
dcera Marcela
s rodinou.

Dnes 19. listopadu 2012
uplynul 1. smutný
rok od úmrtí
pana Jana
KUNOVSKÉHO
řezníka z Přemyslovic.
S láskou vzpomíná
manželka Marie
a syn Jiří a Tomáš
s rodinami.

Prostějov - V druhé polovině minulé sezony patřila k tahounkám VK Prostějov, teď musí akceptovat roli náhradnice. Před slovenskou blokařkou
Veronikou Hrončekovou dostávají v důležitých zápasech přednost její dvě týmové kolegyně, tudíž
190 centimetrů vysoká hráčka absolvovala v letošní Champions League jen pár míčů coby střídající plejerka. Naopak do extraligových střetnutí se
Slavií i Olympem Praha naskočila v základní sestavě, jenže uprostřed dramatické sobotní bitvy znovu
putovala na lavičku. Navzdory osobní nepohodě
Hronky po šťastném vítězství ochotně zodpověděla několik otázek.
Marek Sonnevend
Dvě sady jste dominovaly, pak to najednou
nešlo. Co se stalo?
„V prvních dvou setech nám
vycházel servis a tím jsme
zatlačily soupeře, který měl
obrovské problémy na přihrávce. Jasným průběhem jsme
se možná trochu uspokojily
a myslely si, že se to vyhraje
samo. Navíc se projevila únava
tím víc, že Olymp začal dobře
bránit, my jsme musely pořád
znovu a znovu útočit, čímž
rostla fyzická nepohoda. Jsem
moc ráda, že jsme se z toho

nakonec dostaly, neboť domácí porážka v české lize by asi
nikoho z nás nepotěšila.“
Na druhou stranu
takhle vypjatý mač
získal díky vyrovnanosti obrovský náboj, ne?
„To je pravda. Jednou muselo přijít, že nás některý z extraligových
soupeřů takhle potrápí, nemůžeme stále vítězit 3:0 nebo 3:1. Diváci už potřebovali trochu zvednout
hladinu adrenalinu. (smích) I když
já osobně nemám taková dramata
ráda, protože člověk potom moc
neví, co se vlastně děje. Určitě
bych radši vyhrála jako obvykle
v klidnější atmosféře.“

0:3 na jejich hhřišti totiž pramenila
z naší velmi nepřesvědčivé hry.
A také proti Cortese to ve středu
může být ho
hodně zajímavé střetnutí. Záleží, v jaké pohodě přijede soupeř a jak tenhle důležitý
zvlád
souboj zvládneme
my. Fanoušci
urč zasloužili pokud
by si však určitě
vítě
ne přímo vítězství,
tak aspoň pěkvolejjba
ný volejbal.“
JJak osobně zvládáte
t po vydařeném
minulém
ročníku svou
minulé
aktuál pozici až třetí
aktuální
blokař v družstvu?
blokařky
„Už v létě jsem sama cítila, žže se z reprezentace
nevra
nevracím
v moc dobré
form Snažila jsem se
formě.
to dostat, ale není
z toho
le
to lehké.
Navíc je v kolektiv určitá konkurence
lektivu
Cve
a Cvetelina
s Flávií jsou
kvalit blokařky, které
kvalitní
mome
momentálně
hrají lépe
než já. Musím pracovat na
zl
svém zlepšování,
čekat na
v
šanci a využít
ji. Každopádnejd o moc příjemnou
ně nejde
změnu když člověk celou
změnu,
sezonu nastupuje v záklap
du a potom
v novém ročníku jen střídá. Takový
pros sport, musím se
Foto: archív Večerníku je prostě
dano situací poprat.“
s danou

Hrábly jste si dnes
s holkama až na dno?
„Některé rozhodně ano,, hlavně
v tiebreaku. Třeba Ju se na závěr
o dobře,
strašně nabudila a bylo
že se po dřívější kolizi s Flávií a
drobném zranění mohla vrátit do
oncovce
hry. Její útoky nám v koncovce
hodně pomohly.“
Může vám paradoxně
radoxně
takové utkání spíš pomoci tím, jak jste se dokázaly v kritické situaci
aci
semknout?
„Určitě. Ověřily jsme si,,
že musíme být plně kon-centrované celý zápas a
nepolevit, což jsme od
d
třetího setu nedodržely.
y.
Zároveň nesmíme poddceňovat jednoduché herní
ní
věci, naopak je potřebaa se
soustředit na neustálé plnělnění taktických pokynů. Tohle
ohle
málem ztracené utkání jasně
asně
ukázalo, na čem musíme
me nejvíc zapracovat.“
zap
V Cortese jstee nebyomu, co
ly daleko k tomu,
dokázal Olymp tady v Prostějově. Vidíte šanci italský
alský celek či Sopoty doma porazit?
orazit?
„Pokud navážeme na kvalitní
výkon z Villy, tak ano. Hlavně
na Sopoty můžeme mít, porážka

Kostelečtí kušisté opanovali domácí závod
Kostelec na Hané/jim – Tím
nejlepším způsobem vstoupili
do halové sezony kušisté Savana KK Kostelec na Hané. V
podmínkách domácí haly jim
uniklo prvenství pouze mezi seniory a ziskem čtyř zlatých, jedné stříbrné a dvou bronzových
umístění zcela ovládli první díl
domácího halového poháru –
Kosteleckou halovku.
Mezi muži si při dvou třicetišípových sériích na osmnáct metrů vedl nejlépe Jan Nedělník,

když byl nejlepší v obou kolech a pouze pět bodů mu chybělo k maximálnímu součtu.
Na stupně vítězů ho po zlepšení ve druhé části třetím místem
doprovodil jeho otec a předseda klubu Josef Nedělník.
V ženách si obdobně suverénně počínala Jaroslava Nedělníková a v juniorech její dcera
Hana Nedělníková, první velké výhry se pak v kadetech dočkal Dominik Fifka. Povedený
závod odstřílel i Lukáš Andrés,

v nejmladší kategorii nakonec
skončil hned za svým týmovým kolegou na druhé pozici.
Zadařilo se i Františku Sedláčkovi, jenž ve druhé sérii předstihl Jana Kopřivu a postoupil
na třetí příčku.
Další závod mají kušisté v plánu krátce po Mikuláši - 8. prosince, pořadatelem budou Suché Lazce. Halové mistrovství
republiky pak přijde na řadu o
posledním březnovém víkendu
příštího roku.

Výsledky Kostelecké
halovky:
Muži: 1. Jan Nedělník (Savana
KK Kostelec na Hané) 595 b.,
2. Dalibor Lhotský (TJ Opava)
588 b., 3. Josef Nedělník 575
b., 7. Jiří Složil (oba Kostelec)
519 b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Kostelec) 579 b., 2. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 572
b., 3. Sabina Kubesová (SKPK
Suché Lazce) 552 b., 5. Milena
Pírková (Kostelec) 455 b.

Senioři: 1. Zdeněk Janda (TJ
Otrokovice) 571 b., 2. Václav Losert (Opava) 569 b., 3.
František Sedláček (Kostelec)
545 b.
Junioři: 1. Hana Nedělníková (Kostelec) 564 b., 2.
David Pištěcký 556 b., 3.
Jan Krejča (oba Otrokovice)
522 b.
Kadeti: 1. Dominik Fifka 510
b., 2. Lukáš Andrés (oba Kostelec) 465 b., 3. František Máj
(Otrokovice) 281 b.

Basketbalistky neztratily ani v Olomouci a vévodí tabulce
SK UP Olomouc „B“
45:65
TJ OP Prostějov
(13:16, 13:18, 7:18, 12:13)
Sestava Prostějova: Svobodová N., Svobodová G., Kalábová M., Chytilová, Krátká. Trenérka: Václava Mazalová.
Olomouc, Prostějov/jp - Ke
svému čtvrtému zápasu zajížděly prostějovské basketbalistky v rámci 5. kola Krajského přeboru žen na palubovku
rezervy SK UP Olomouc. Doposud neporažené Hanačky
chtěly předvést i na půdě
nedalekého soupeře kvalitní
výkon a zajistit si dobrou pozici do dalších bojů v probíhající obnovené sezoně ženského
basketbalu v našem městě.
Soupeřkám v jednu chvíli
odskočily až na rozdíl třiceti
bodů, aby si závěr pohlídaly a
připsaly si další vítězství. Díky
čtyřem výhrám se vyhouply
na průběžnou první příčku
tabulky Krajského přeboru.
V sestavě i s několika bývalými hráčkami svého soupeře
zajížděly prostějovské basketbalistky na palubovku olomoucké rezervy SK UP. Pro
hráčky, které ještě donedávna
působily právě v tomto týmu,

to bylo určitě velice prestižní
utkání, o motivaci není třeba
déle hovořit. První dvě čtvrtiny
naznačovaly, že půjde o velice
vyrovnané utkání, přesto o jeden krůček byly vždy napřed
hostující hráčky z Prostějova.
Vyrovnaný poločasový stav
naštěstí netrval dlouho, prostějovské basketbalistky v dalším
průběhu dokázaly navršit rozdíl až na úctyhodných 30 bodů.
To mělo za následek částečné
uspokojení, které vedlo k vyrovnané závěrečné čtvrtině. To
však nic nezměnilo na celkem
jednoznačném vítězství svěřenkyň trenérky Mazalové, které tak bez porážky kráčí k vytouženému postupu. V dalším
zápase je čeká opět olomoucký
tým, tentokráte OSK Olomouc,
který je pouhý bod za vedoucím Prostějovem. Dá se tedy
očekávat vyrovnané utkání,
věřme, že s dobrým koncem
pro prostějovské hráčky.

Hodnocení trenérky:
Václava Mazalová - TJ OP
Prostějov:
„Hráčky měly obrovskou motivaci, vždyť za tento klub jich několik
v minulosti hrávalo. O to víc nás
těší výhra, která byla zcela zasloužená. Bylo to takové mrtvé utkání,
chvílemi jsme se přizpůsobily hře
soupeřek, holky mohly vyhrát daleko větším rozdílem. Díky kolektivní
hře, dobrému přebírání soupeřek
bylo k vidění několik rychlých, nádherných akcí a konečný výsledek
je toho důkazem. Základní sestava
utkání odmakala, k nim se přidaly
i střídající hráčky, jež do zápasu nastoupily. Snažila jsem se opět prostřídat co nejvíce hráček, aby tak měly
možnost dostat se do zápasového
rytmu. Nejlépe zahrála Nela Svobodová, která byla nejčastěji faulovanou hráčkou a snad všechny šestky
dokázala proměnit. Gábina hrála to
své, Lucka dobře rozehrávala, Martina Kalábová tak úplně neměla svůj
den, ale hrála se zraněním ruky, což
byla velká indispozice, přesto byl na
ni jako vždy spoleh. Holky si vedení
zaslouží, další zápas bude již těžší
zkouškou, zajíždíme opět do Olomouce k průběžně druhému celku,
rozhodně se však poperem o co nejlepší výsledek.“

VÝSLEDKY OBLASTNÍ SOUTĚŽE ŽEN
- STŘEDNÍ MORAVA
4. kolo: 10. OSK Ol. - P Ol. B 70:57 (13:11 40:28 53:45)
11. Prostějov - Zlín B 96:52 (31:16 56:26 75:43)
*12. Krnov U19 - Bruntál 62:59 (20:12 29:26 44:42 )
5. kolo
13. Bruntál - Šumperk B 72:52 (16:9 32:28 48:44)
14. Zlín B - Krnov U19
15. UP Ol. B - Prostějov 45:65 (13:16

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
 Mužstvo
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4
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0

0
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3
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2
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283:203
314:242
264:258
213:200
211:235
245:309
199:282

8
7
7
6
6
4
4

TJ OP Prostějov
OSK Olomouc
TJ Slavoj Bruntál
TJ Loko Krnov
SK UP Olomouc B
TJ Šumperk B
Proton Zlín B

KAM PŘÍŠTĚ:
6. kolo: 16. OSK Ol. - Prostějov 01.12.2012 11:00
17. Krnov U19 - UP Ol. B 30.11.2012
18. Šumperk B - Zlín B 30.11.2012 18:15

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!
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
V obci Určice bylo dne 3. 11.
2012 nalezeno pánské horské
kolo zn. Merida. Případný majitel se může přihlásit na tel. č.
734 714 838

DARUJI
Daruji šestiměsíčního mourovaného kocourka, čistotný, včetně vybavení. Tel.:
721 588 422

Dne 20. listopadu 2012
uplynul 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Anna
DOSEDĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Jarmila,
Helena a Vladimíra
s rodinami

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka pekynéze.
Tel.: 736 676 048
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 23. listopadu
v 10.00 hodin

volejte 582 333 433, 608 960 042
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VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ už od 3. prosince... za

Připravujeme
inzerce

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Při zadání řádkové inzerce
máte možnost INZEROVAT

na našem WEBU
jen ZA SYMBOLICKOU
CENU 10 KČ

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Při dohrávce 12. kola krajského přeboru nechyběly pohledné akce, krásné góly ani tvrdé zákroky

URČICE ZAKONČILY PODZIMNÍ KRASOJÍZDU VYSOKOU VÝHROU V KONICI
Střelecky měli navrch domácí, góly však stříleli pouze hosté, kteří tak ani napošestnácté neprohráli
raznil Petr Vodák. Po namazání
od domácích pelášil společně s
Tomášem Losem vstříc Kmecikově bráně a přesně zacílil do
pravého dolního rohu. Postaral
se tak nejen o zvýšení na 4:0 a
vyrovnání výsledků jako doma s
Oskavou a Zlatými Horami, ale
rovněž vstřelil jubilejní padesátý
gól Určic v letošní sezoně.
rčice tak přezimují s bilancí nejvíce výher, nejméně
proher a nejlepšího skóre na
čele tabulky, Konici jako dru-

0:10. Tak drtivé je celkové skóre mezi Konicí a Určicemi
za poslední tři vzájemná střetnutí, tedy od sestupu prvně
jmenovaného týmu z divize. Výrazně se o to zasloužil i sobotní duel, v němž Určice ukázaly produktivitu a z minima
šancí vytěžily zásluhou Vaňka, Bokůvky, Losa a Vodáka
hned čtyři trefy. Pojistily si tak jasné vedení v tabulce, oproti
Oskavě mají k dobru dvanáct bodů. Naopak Konice nevyužila možnosti posunout se na druhé místo a do jara bude
vstupovat s minimální ztrátou na stříbro ze čtvrté pozice.
Konice/jim

V

ýsledek hovoří jasně, ale
utkání se klidně mohlo
vyvíjet naprosto jinak. Oba
týmy se snažily hrát atraktivní
fotbal s množstvím přihrávek
po zemi i cílenými míči za
obranu a v úvodu několikrát
zahrozili domácí. Nejprve
Schön jen lehce lízl hlavou
míč z levé strany a Nejezchleb
ho pohodlně chytil do rukavic,
o chvíli později pak při standardní situaci hosté z malého
vápna odvraceli dva nebezpečné míče, Bednářovu střelu na
pravou tyč gólman vyrazil na
roh, po něm se domácí na chvíli předčasně radovali z branky.
Po hlavičce do tyče a odrazu
do gólmana pomezní zvedl
praporek, nesignalizoval však
branku, nýbrž postavení mimo
hru. Nápor Konice pak zakončilo vysunutí Schöna do nájezdu na gólmana. Nejezchleb si
ale i tentokrát poradil a vyrazil
vstříc šestému čistému kontu v
ročníku.
ávěr poločasu
su již co do
ti patřil hosnebezpečnosti
tům. Po rohovém
m kopu z pravé
strany v podání Tomáše Losa
a Vaňkově hlavičce
ičce z penalty
k levé tyči se Určice ujaly
vedení, o tři minuty
uty později pak Losovu
u dělovku z velké dálky
y vytáhl
Kmecik na břevno
no a roh.
kopalík v
Z něj poslal Skopalík
ici odražeakrobatické pozici
ýčet šancí v
ný míč nad. Výčet
nčil Matoušprvní půli zakončil
vé straně, kdy
kův úprk po pravé
ystřelil mimo.
v tísni a z úhlu vystřelil
Práci nohama pak ukázal i
Kmecik, když sii mimo vápno
dovolil kličku naa dobíhajícího
ru poločasu si
útočníka, v závěru
ém došlápnutí
po faulu a špatném
třit kotník Ramusel nechat ošetřit
dek Řehák.
ruhý poločas
čas započala
avička neidenepřesná hlavička
álně postaveného
o Cetkovského
a brejk Určic, který zastavil
m až na balkon
Kmecik odkopem
ho domu. Brzy
nedaleko stojícího
votný z levé
nato poslal Novotný
le vzdálenější
strany míč vedle

Z

D

tyče, aby to hosté potrestali
brejkem po levé straně, přesné
přihrávce nabíhajícímu Bokůvkovi a nekompromisnímu
zakončení na zadní tyč – 0:2.
Domácí odpověděli průnikem
Schöna, jenž se u vápna dožadoval faulu a bez zájmu sledoval další vývoj. Míč převzal
Novotný, prošel do vápna, kde
se však ukličkoval a slabě odkopnutý míč využil Bednář jen
k zablokované střele.
dálo se, že nebude trvat
dlouho a Konice se kontaktní branky dočká. Po rohu
z levé strany hlavičkoval Rus
na zadní tyči mimo, dvakrát po
chybě v rozehře Určic a dlouhému míči za obranu chyběl
domácím v souboji s gólmanem krok, neujal se ani přímák
Schöna. Po jeho zahrání a důrazu při výskoku, ústícím v krátké vyboxování Nejezchleba,

Z

U

Neprůstřelný pavouk. Miroslav Nejezchleb udržel již šestou nulu a také jeho zásluhou disponují
Určice nejen nejnebezpečnějším útokem, ale i nejjistější obranou. za šestnáct duelů dostalo mužstvo
pouze patnáct branek.
Foto: Jiří Možný
promyšlený a přesný technický
pokus z dálky znamenal přelobování Kmecika a stav 0:3.
ni za tohoto stavu to domácí nezabalili a usilovali
o korekci výsledku. Schön se
individuálně prosadil přes tři
hráče, ale zakončil velice slabě, při brejku po pravé straně
a nebezpečné přihrávce souběžně s malým vápnem první
hráč promáchl, dobíhající Jan

A

Směták pak v jasné pozici těsně
přestřelil. Závěr utkání doprovázel nárůst emocí, slovních
přestřelek i ostrých zákroků,
hlavní rozhodčí si ale nechtěl

kazit den a všechny momenty
včetně hlemýždích střídání hostí
přešel s klidem. Dohrálo se tak
v jedenácti na obou stranách a
náskok Určic ještě v závěru zvý-

KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 12. KOLO

trenér:
ROMAN JEDLIČKA
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„Můžeme běhat, hrát, můžeme se snažit, ale nedáme gól. Může hra
být krásná na koukání, ale musíte k tomu přidat góly. Za celý podzim
jsme dali pětadvacet branek, to je málo. Možná to někdy přijde. Není
to o útočníkovi. Do šancí se dostávají všichni a všichni to řeší stejně.
Je to o vlně. Musí dát gól, musí dát gól v druhém utkání a chytne se.
Naši nejlepší střelci mají čtyři branky, dva z nich jsou stopeři. Byly tu
daleko lepší mančafty, čtyřku jsme ale od nikoho nedostali. Branky
dali z ničeho. Zaspíte jednu standardku, po poločase druhý gól. Přijeli s nějakou taktikou, dali branku ze standardky a vyplatila se jim.
Řekli si, že třicet minut odválí, tak je odváleli. Nikdo to nehecoval,
kluci se všichni znají a někteří jsou větší a někteří menší kamarádi.
Přeju jim, ať postoupí a mají se líp.“

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice:

střídání: 64. Růžička za Klobásku, 64. Dostál za Malínka

Pospíšil
Vaněk

Skopalík

Hochman
Peka
Javořík

Nejezchleb

TJ Sokol Určice:

střídání: : 78. Ján za Hochmana,
89. Holly za Losa
trenér: EVŽEN KUČERA

 21. + 22. Bednářovu umístěnou střelu zpoza vápna Nejezchleb

vytáhl na roh, po něm, hlavičce do tyče, odrazu do gólmana a zdvižení praporku se již domácí radovali z branky, mával se však ofsajd.
 26. Martin Schön běžel po přihrávce mezi beky zprava sám na gólmana. Hostující gólman své mužstvo podržel a vyrazil střelu na roh.
 30. NECHYTATELNÁ HLAVIČKA. Rohový kop Tomáše
Losa našel přesně hlavu Radima Vaňka a záložník Určic poslal míč
prudce k bližší tyči – 0:1.
 33. Blízko zvýšení byl Tomáš Los, jehož pumelici ze třiceti metrů
vytěsnil Peter Kmecik na břevno a rohový kop.
 54. SMRTÍCÍ BREJK. Na Losův centr z levé strany si do vápna
naběhl Dominik Bokůvka. Zakončením na vzdálenější tyč nedal gólmanovi možnost zasáhnout – 0:2.
 72. Domácí byli nejblíže vstřelené brance. Po přímém kopu Schöna a střele z hranice vápna po gólmanem vyboxovaném míči zachraňoval Vaněk na brankové čáře.
 73. NEČEKANÝ ÚDER. Dalekonosný pokus Losa přeplachtil
Kmecika a zapadl pod břevno – 0:3.
 76. Domácí zazdili další tutovku, když po Schönově průniku a
přihrávce podél malého vápna útočník promáchl a dobíhající Směták
přestřelil.
 88. NA STŘÍBRNÉM PODNOSE. Nepřesnou rozehru Konice
vystihl Petr Vodák a sólo únik na Kmecika vyřešil střelou přesně do
pravého dolního rohu – 0:4.
zaznamenal Jiří Možný

ů na
atny vítěvz.cz
š
e
z
o
e
vid
ernikp
www.vec

ROMAN JEDLIČKA – Sokol Konice:

Sokol Konice:

již domácí
hostujícího
brankáře překonali, na čáře
stojící Radim Vaněk ovšem balon
vykopl na roh. Lídr
krajského přeboru tak
trestal potřetí, Losův

hému nejlépe bránícímu týmu
patří čtvrté místo. Ovšem jen o
skóre za Kozlovicemi a bod za
Oskavou. Sedmnácté kolo je na
programu o víkendu 16. a 17.
března, kdy Konice zajíždí do
Litovle, Určice do Hodolan na
duel s „béčkem“ Holice a Kralice hostí Oskavu.

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ LOSS

TJ SOKOL URČICE
Záložník či útočník Určic s číslem devět odehrál proti Konici
vydařené utkání. Byť ho zahájil velice brzy inkasovanou žlutou kartou. Nejprve posadil míč na hlavu Vaňka, aby hosté
vedli, jen o chvíli později sám orazítkoval břevno. Ve druhé půli
nejprve vybídl ke skórování Dominika Bokůvku, poté sám již
osmou brankou v sezoně zvýšil na 3:0 a při poslední trefě dělal
nejlepšímu střelci soutěže Petru Vodákovi doprovod. Když tedy
v předposlední minutě uvolnil místo Davidu Hollému, bylo i
díky němu o vítězi dávno rozhodnuto.

„Jeli jsme tu neprohrát, v skrytu duše chce ale každý vyhrát. Je pravda,
že jsme ohromně produktivní. Máme pět gólovek, dáme čtyři. Minulou sezonu jsme měli šest osm šancí a vyhráli jsme 2:1 i prohráli
2:3. Skončili jsme druzí a předtím šestí, protože jsme neproměňovali
gólové šance. Někdy potřebujete i štěstí, aby soupeř gól nedal. V šatně
jsem klukům říkal nezblbnout, uklidnit se a nebýt nervózní. Zápas s
Konicí je totiž vždy vyhrocený a byl vyhrocený už od odložení duelu,
údajně kvůli sněhu. Těžko se tu hraje, atmosféra je tu vždycky špatná,
s fotbalem to nemá nic společného. Nejdůležitější je udržet nervy na
uzdě, jinak by tu byla spousta vyloučených a několik zraněných. To
jsem klukům celý týden vštěpoval. Můžeme být nažhaveni, chceme
tu uspět, ale musí to být jen do určité míry. Je to jen fotbal a před námi
je třicet kol. Pět kol jsme na podzim hráli ve složených sestavách, o
to víc nás to dalo dohromady. Utvrdil se kolektiv a sezonu považuji i
díky tomu za výbornou. Celý rok 2012 byl výborný, prohráli jsme jen
tři utkání. Jsem maximálně spokojen.“

Radim Vaněk: „ Hrajeme-li

po zemi, málokdo nás přehraje “
Konice – Výraznou postavou
Určic při vysoké výhře nad Konicí byl střední záložník Radim
Vaněk (na snímku J. Možného).
V předchozích duelech spíše
střední obránce nejprve precizní hlavičkou poslal hosty svou
již pátou brankou do vedení,
za stavu 0:2 pak dvacet minut
před koncem na brankové čáře
zabránil snížení na rozdíl jediné
branky. Určice tak potřinácté v
sezoně pobraly všechny tři body
a ani jednou za půlrok nepro- byli nebezpeční. Rozhodl spíše
až druhý gól na začátku druhého
hrály.
poločasu.“
Jiří Možný
Duel se hrál na umělé trávě, nezdálo se ale, že by
Potřetí v řadě jste zvítězili vám to dělalo potíže?
výsledkem 4:0. To už asi „Podřídili jsme tomu rozcvičku,
není náhoda.
hodně jsme se zaměřili na práci s
„Je to velice kvalitním kádrem a balonem. Potom už to šlo samo. Je
dobrou střeleckou formou Petra to rovný terén a když si to dáme na
Vodáka. Všichni jsme si sedli a zem, tak nás málokdo v této soutěmančaft je dobře poskládaný.“
ži přehraje.“
Formu si udržujete po celý
Závěr střetnutí byl hodně
podzim. Není přesto pro
o emocích. Neobával jste
vás škoda, že zápasy už končí?
se zranění?
„Rozjetí jsme dobře a možná je „Ano. Zvláště poté, co jsem
to trošku škoda. Věřím ale, že na měl zlomený kotník. Člověk do
jaře na to navážeme a budeme po- toho jde opatrněji, ale některé
kračovat v tom, co jsme nastavili zákroky konických hráčů byly
teď.“
úplně nesmyslné a zbytečné.
Jak se rodil výsledek proti Třeba do Martina Peku vletěli
Konici?
na půlce tři a rozhodčí to bo„Začali jsme dobře, Konice nás hužel nechal bez povšimnutí.
poté začala přehrávat, ale přišla Myslím si, že kdyby začal dávat
první branka. Tento gól však ne- karty dřív, tak k tomu nedošlo.
rozhodl. Konice hrála dobře, ne- Každé mužstvo je ale trochu
položila se, útočila. Dobře nako- frustrované, když prohrává. 4:0
pávali míče dopředu, hlavně tím je dost, navíc šlo o derby.“

Rozsáhlou fotogalerii najdete na

www.vecernikpv.cz

Fotbal

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
dohrávky 12. kola: Opatovice - Hněvotín
0:1 (0:1) Novák, Konice - Určice 0:4
(0:1) Vaněk, Bokůvka, Los, Vodák, Zlaté
Hory - Troubky 2:2 (0:1) Plhák, Pluhařík
- Němčák 2
1.Určice
16 13 3 0 50:15 42
2.Oskava
16 10 0 6 39:28 30
3.Kozlovice
16 9 2 5 30:23 29
4.Konice
16 9 2 5 25:21 29
5.1. HFK “B“‘ 16 8 3 5 35:20 27
6.Šternberk
16 7 3 6 35:29 24
7.Zlaté Hory 16 6 4 6 22:25 22
8.Kralice
16 6 2 8 23:34 20
9.Velké Losiny 16 5 4 7 37:37 19
10. Hněvotín 16 5 4 7 19:23 19
11.Želatovice 16 5 4 7 29:38 19
12. Litovel
16 4 6 6 22:24 18
13. Ústí
16 4 6 6 22:29 18
14. Troubky
16 4 5 7 22:32 17
15. Opatovice 16 3 3 10 17:31 12
16. Dolany
16 2 5 9 12:30 11
I.A sk. „A“ muži:
dohrávky 12. kola: Jindřichov - Písečná
6:2 (4:1) Petr 2, Prokop J., Tezner J.,
Svora, vlastní - Sogel Pa., Bludov Loštice 3:0 (2:0) Nimrichtr 2, Vývoda
Chybějící výsledek 13.kola: Mohelnice
B - Jindřichov 3:0 kontumačně
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
14 7 1 6 30:27 22
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.Jindřichov 14 4 2 8 27:40 14
12. Loštice
14 3 4 7 21:29 13
13. Konice “B“‘ 14 3 2 9 19:33 11
14. Písečná
14 1 2 11 17:49 5

I.B sk. „B“ muži:
dohrávky 12. kola: Protivanov Chválkovice 1:2 (0:2) nehlášeno, Lutín Brodek u Př. 1:1 (0:1) Blechta - Cetkovský
1. Chválkovice 14 8 6 0 41:13 30
2. Maletín
14 8 4 2 40:25 28
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. 14 5 3 6 30:29 18
10. Velká Bystřice 14 4 3 7 20:25 15
11. Haňovice
14 4 2 8 24:31 14
12. Lutín
14 3 4 7 15:30 13
13. Protivanov 14 3 3 8 23:27 12
14. Drahlov
14 2 3 9 23:52 9

sport@vecernikpv.cz
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I.A
třída:
Čechovice
na
závěr
podzimu
nadělovaly
„bůra“
VYDAŘENÁ TEČKA proti rezervě Slovácka přinesla dvougólovou výhru
Fotbalisté 1.SK Prostějov přezimují na druhém místě tabulky MSFL. Vedoucí Třinec je na dostřel

1.SK Prostějov
1.FC Slovácko „B“

2:0
(2:0)

Branky: 4. vlastní Mikulica, 35. Zelenka.
Střely na bránu: 10:2. Střely mimo: 7:2. Rohy: 6:3. Ofsajdy:
8:4. Fauly: 14:12. Rozhodčí: Adámková – Drozdy, Sedláček.
ŽK: Křivánek. Diváků: 323.

Sestava Prostějova:
Bureš – Hloch, Hunal (84. Mazouch), Zbožínek, Kazár – Papoušek, Pavlík, Zelenka, Dostál (62. Hirsch) – Machálek, Pospíšil (75.
Zatloukal). Trenér: František Jura.

ve finální fázi neškodná, naopak Prostějované jí zle zatápěli
z brejků. V 35. šel míč z pravé
strany rychle od Papouška přes
Machálka až doleva k Zelenkovi, který přízemní střelou
zavěsil přesně ke vzdálenější
tyči – 2:0. Loženku Pospíšila
z bezprostřední blízkosti vzápětí zmařil Heča, jinou možnost chvíli před pauzou poslal
Dostál vysoko nad.
Dle stejného scénáře se duel
odvíjel i po změně stran. Slo-

vácká omladina se bez jakéhokoliv efektu snažila překonat
pozornou obranu týmu 1.SK,
jenž vyrážel do extrémně
nebezpečných
protiútoků.
Stačila jen trochu slušná produktivita a hostující družina si
mohla odvézt pořádný debakl. Jenže Jurovi svěřenci byli
se zakončením na štíru, však
posuďte sami. 54. minuta: Pospíšil vysunul Machálka a ten
obhodil vyběhnuvšího Heču,
leč z brankové čáry vykopnul

Sestava Slovácka „B“:
Heča – Malý, Mikulica, Křivánek, Jeleček – Ondica (80. Prajza), Franta, Kleiber (58. Borusík), Šturma – Andreou (58. Haša),
Szmek. Trenér: Jan Palinek.

Po dvou zápasech bez vítězství i vstřeleného
gólu toužili prostějovští fotbalisté zakončit první polovinu sezony jak herním, tak výsledkovým zlepšením. V 16. kole Moravskoslezské
ligy proti béčku Slovácka se jim to povedlo,
byť mladého soupeře mohli porazit mnohem
víc než „jen“ dvoubrankovým rozdílem. Triumf
Hanáků byl i tak bezpečný a vynesl jim přezimování na druhé příčce tabulky, pouhé dva
bodíky za vedoucím Třincem!
Prostějov/son

Domácí nastoupili v kompletním složení a v úvodu měli i
štěstí na skvělý start do zápasu.
Už ve 4. minutě Papoušek zleva
nacentroval do ohně, kde míč
hlavou tečoval Mikulica k levé
I.A sk. „B“ muži:
dohrávky 12. kola Bělotín - Lipník 1:1 tyči vlastní brány a zaskočený
(0:1) Vrána - Kovařík, Čechovice - Dub Heča zareagoval pozdě – 1:0.
nad Mor. 5:0 (3:0) Hodulák 2, Jansa 2, Trvalou převahu mohl umně
kombinující favorit přetavit i
Kolečkář
1.Kojetín
14 12 1 1 43:14 37 v další trefy, jenže zahazoval
2.Nové Sady 14 11 2 1 49:12 35 vyložené šance. V 9. Zelenka
3.Čechovice 14 9 2 3 36:14 29 krásnou přihrávkou za obranu
4.Hlubočky
14 7 2 5 26:26 23
5.Lipník
14 6 4 4 30:17 22
6.Dub nad Mor. 14 5 3 6 26:31 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
14 2 5 7 15:41 11
14. Plumlov 14 1 5 8 14:31 8

I.B sk. „A“ muži:
dohrávky 12.kola: Tovačov –
Vrchoslavice
1:3 (0:1)
Otáhal
– Horák,Polášek,Lacina, Lipová Všechovice 1:2 (0:1) Spáčil – Páleník 2
1.Beňov
14 11 1 2 49:16 34
2.Vrchoslavice 14 10 1 3 39:19 31
3.Lipová
14 8 2 4 37:27 26
4.Hranice “B“‘ 14 8 2 4 33:25 26
5.Všechovice 14 8 1 5 28:22 25
6.Tovačov
14 6 2 6 28:27 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

24 - 25
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Roman Popelka - 1.SK Prostějov:
„Snažili jsme se kluky na poslední zápas dlouhého podzimu
namotivovat tak, aby jej zvládli. Což se povedlo a my jsme
za vítězství při současné útočné neproduktivitě moc rádi. Sice
jsme mohli vyhrát podstatně víc, ale stejně jako proti Třinci i
v Břeclavi se zvlášť někteří hráči trápili se zakončením a z tohoto hlediska výsledek 2:0 bereme. Taková krize jednou za čas
přijde na každý tým. Pozitivem je podruhé za sebou udržené
čisté konto, tentokrát jsme soupeře pustili díky naší výborné
obraně do jediné nebezpečnější situace. Vycházela nám i taktika stáhnout se při vedení víc dozadu, nechat hrát Slovácko a
chodit do brejků, chyběly jen ty další góly pojišťující vedení.
Na začátku samozřejmě pomohla rychlá trefa, byť si ji hosté
museli dát sami. Štěstí nám v tu chvíli přálo. Celkově můžeme
být s podzimní částí nadmíru spokojení, průběžné druhé místo
je skvělé a nad plán, ačkoliv jsme několik bodů poztráceli dost
zbytečně. Teď budeme až do konce listopadu ještě trénovat, na
prosinec máme naplánované nějaké mimofotbalové aktivity a
zimní příprava začne v polovině ledna.“

Jan Palinek - 1.FC Slovácko „B“:
„Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Pomohli jsme jim hned
v úvodu laciným vlastním gólem, což se nám s touhle mateřskou školkou stává poměrně často. Mladí kluci se učí a je to
pro ně těžké, zvlášť dneska dostali pořádnou školu od ligových borců. Ve druhé půli Prostějov chodil do rychlých brejků,
což jsme sice o přestávce probírali v šatně, ale zabránit jsme
tomu nedokázali. Naštěstí soupeř neproměnil řadu vyložených
šancí, jinak jsme mohli prohrát mnohem víc. Chyběla nám
kvalita ve finální fázi a s výjimkou jedné nebezpečné střely
jsme si nevypracovali žádnou příležitost.“

vyslal do sóla Machálka, jehož
lob perfektně vyškrábl Heča na
roh. Po něm hlavičkoval volný
Hloch metr vedle, na konci zahajovací čtvrthodiny Heča lapil
střílený pas Machálka a následné voleje Dostála se Zelenkou
byly nepřesné. Poté se eskáčko
stáhlo do defenzivy s tím, že
aktivitu přenechalo hostům. Ti
poprvé zahrozili ve 24. minutě, kdy Šturmovu falšovanou
jedovku zpoza šestnáctky bravurně vyrazil Bureš. Jinak ale
byla uherskohradišťská rezerva

Podzimní novic. Kádr 1.SK získal do nového ročníku výraznou posilu s ligovými zkušenostmi, exkapitána Jablonce Petra P avlíka, jehož
hvězda září dál i v Prostějově.
Foto: Josef Popelka

balón Mikulica. 56. minuta:
centr Papouška hlavičkoval
Machálek k levé tyči, Heča
dobře vytěsnil. 69. minuta: domácí promarňují čtvrtý bleskový kontr během krátké chvíle,
tentokrát vše končí sraženou
ranou Pospíšila ze slibné pozice. 77. minuta: Zbožínek si
výborně naběhl na rohový kop
a levačkou z malého vápna
orazítkoval tyč. 88. minuta:

Zatloukal předal doprava Machálkovi, jenž obstřelil Heču a
zároveň minul bránu. 91. minuta: ukázková ulička Zelenky
umožnila Zatloukalovi jít sám
na Heču, bohužel finální pokus byl slaboučký. Bezradná
parta 1.FC se zmohla jedině
na neškodnou hlavičku Haši a
tím pádem jednoznačné utkání dospělo ke klidnému konci
v podobě vítězství 2:0.

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

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou
ý
cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Krajský přebor starší dorost
dohrávka 13. kola: Čechovice - Černovír 3:4
(1:1) Pytela 2, Pokorný – Kupka 2, Bartošek,
Zdráhal
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. Černovír
14 4 2 8 25:42 14
7. Velký Týnec 14 3 3 8 30:52 12
8. Čechovice 14 3 1 10 28:51 10
Krajský přebor mladší dorost
dohrávka 13. kola: Čechovice - Černovír
1:1 (1:0) Pospíšil - Vysoudil
1. Mohelnice 12 10 1 1 62:9 31
2. Čechovice 12 8 3 1 38:15 27
3. 1.FC Přerov 12 7 4 1 36:14 25
4. Černovír
12 5 2 5 31:25 17

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

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
dohrávky 12. kola: Kostelec - Lipník 3:2
(1:1) Móri, Lužný, Dostalík – Bureš, Zelenay,
Brodek u Př. - Určice 3:1 (0:1) Němčák 2,
Smoček - Michal
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. Kostelec
14 7 3 4 56:38 24
6. Nové Sady 14 7 3 4 43:29 24
7. Lipník
14 7 2 5 32:26 23

průběžná TABULKA MSFL po 15 kolech

8. Hor. Moštěnice 14
9. Želatovice
14
10.Brodek u Př. 14
11. Tovačov
14
12.Mor. Beroun 14
13.Náměšť na Hané14
14.Určice
14

7
5
4
4
3
1
2

2 5
1 8
2 8
0 10
1 10
4 9
0 12

35:36
46:50
34:54
23:60
33:59
31:70
14:49

už od 3. prosince...

23
16
14
12
10
7
6

Moravskoslezská liga dorostu U-19
16. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov 1:3 (1:2),
MFK Karviná - Sigma Olomouc 4:2 (2:2), HFK
Olomouc - Hodonín 5:0 (2:0), Frýdek-Místek HFK Třebíč 5:0 (1:0), SK Líšeň - MSK Břeclav
1:2 (0:0), FC Hlučín - 1.SC Znojmo 2:2 (1:2),
Vyškov - Fotbal Třinec 1:0 (0:0)
1. MFK Karviná 15 14 0 1 49:15 42

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

2. Frýdek-Místek 15
3. SK Olomouc 15
4. RSM Hodonín 15
5. 1.SC Znojmo 15
6. SK Líšeň
15
7. SK Kroměříž 15
8. MFK Vyškov 15
9. 1.SK Prostějov15
10. 1.HFK Olomouc15
11. FC Vítkovice 14
12. FC Hlučín
15
13. FK Třinec
15
14. HFK Třebíč 15
15. MSK Břeclav 15

13
11
7
6
7
6
5
6
4
4
2
2
1
1

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

2
2
5
4
8
7
6
8
6
7
7
9
8
9

37:13
59:13
25:26
28:27
26:28
23:27
20:22
28:34
20:29
13:24
24:34
10:24
16:35
12:39
1

39
35
24
23
21
20
19
19
17
15
12
10
9
8


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

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.

MSD a OFS neni!!!

Čechovice/jp - Do zkompletování zápasů všech zástupců
prostějovského regionu po podzimní části zbývalo odehrát
ještě jedno odložené utkání. Čechovičtí hráči se předvedli
domácímu publiku, aby tak uzavřeli povedenou podzimní
cestu letošním ročníkem I.A třídy skupiny B. A loučení to bylo vskutku fotbalové, soupeř si z Čechovic odvezl nadílku
v podobě „bůra“ ve vlastní síti. Fotbalový fanoušek si tedy
bude muset na další boje svých oblíbených týmů počkat až
do jara

Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Utkání se pro nás vyvíjelo velice
dobře. Brzy jsme šli do vedení,

které jsme do pětadvacáté minuty
navýšili již na rozdíl tří branek. Navíc jsme šli ještě tak dvakrát sami
na branku, ale tyto chyby hostují-

cího Dubu jsme nepotrestali. Bylo
vidět, že kluci dlouho nehráli před
domácím publikem, dali do toho
srdíčko, fotbalovou duši, doslova se bavili vlastní předvedenou
hrou. Ve druhém poločase jsme
přidali dvě další krásné branky,
spoustu dalších šancí zůstalo nevyužito. Na všech brankách se
podílel skvělým výkonem Matula,
utkání zvládl opravdu na jedničku, jako celé mužstvo. Pro hosty
to bylo vysvobození, mohlo to
skončit daleko větším rozdílem.
V tomhle mě Dub docela zklamal, asi se už chystají k zimnímu
spánku. Předčili jsme je doslova

ve všem. V nasazení, v důrazu,
ale především ve fotbalovosti.
Největší spoleh v uplynulé části
(3:0)
byl na nejzkušenější hráče v čele
s Hodulákem, Vinklárkem či
brankářem Švédou, dnes musím
ještě vyzdvihnout výkon HatleBranka: 7. a 59. Jansa, 16. a 80. Hodulák (první z penalty),
ho. Všichni jsou bojovníci, jedna
23. Kolečkář
Rozhodčí: Motlíček – Zemánek, Lepka
skvělá parta, která plní dané cíle,
ať už hraje v základu či nikoliv,
Sestava Čechovic:
člověku to dělá obrovskou radost.
Je škoda, že jsme mohli bojovat
Švéda - Hatle, Šťastný, Zacpal, Prášil (53. Klimeš) - Jansa (71.
výš, mrzí mě hlavně ztráta ve
Chmelík), Hodulák, Kolečkář (69. Horák), Haluza, Matula - Jahl.
Trenér: Jaroslav Liška.
Slatinicích a doma s Hlubočkami, přesto budeme na jaře chtít
po v prostoru za jednou z branek na
zamíchat kartami a poprat se o že vytvoření hřiště s umělým pošpici. Snad nám k tomu i pomů- vrchem, které by mělo vzniknout hřišti v Čechovicích.“

TJ Sokol Čechovice
Sokol Dub nad Moravou

5:0

I.B třída: Dohrávku zvládly jen Vrchoslavice, Lipová i Protivanov prohrály
Prostějovsko/jim – Pro většinu mužstev I.B třídy skončila podzimní část již před týdnem, pro
některé, včetně trojice Vrchoslavice, Lipová a
Protivanov, ovšem až o právě skončeném víkendu.
Úspěšně si s odloženými duely poradili pouze hráči
Vrchoslavic, kteří potvrdili skvělou podzimní formu
a druhé místo výhrou v Tovačově. Zklamala naopak třetí Lipová, která doplatila na bídnou koncovku
proti Všechovicím a doma ztratila všechny body.
Nebodoval ani Protivanov, ale ten měl nejtěžšího
soupeře – nového lídra „B“ skupiny z Chválkovic.
SK Lipová
Tatran Všechovice
1:2 (0:1)

Macourek, Růžička, P. Koudelka – Přikryl, Liška (80. Vlček).
Trenér: Jaroslav Ullmann.

Branka Lipové: Spáčil. RozHodnocení trenéra Lipové
hodčí: Vojáček – Valouch,
Jaroslava Ullmanna:
Bartůněk. Sestava Lipové: „Bylo to utkání blbec, které
Abrahám – Barák (46. Šmíd), jsme si prohráli sami. Šance
Ohlídal, Spáčil, Žilka – Bross, jsme zahazovali jak na běží-

cím páse, soupeř měl tři střely
na bránu a dvě z nich skončily v bráně. Za prvních dvacet
minut jsme měli vést 5:0, ale
zakončovali jsme to ležérně a
nedávali jsme branky. Vypracovali jsme si patnáct šancí, ale
nejsme schopni dát gól. Jedinou naši branku dal po dorážce
Spáčil. Teď budeme mít volno,
co a jak dál budeme řešit až po
Novém roce.“

TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Vrchoslavice
1:3 (0:1)
Branky Vrchoslavic: Horák
ml., Polášek z penalty, Lacina.
Rozhodčí: Lasovský – Milar,
Majer. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Coufalík, Novák,
Hradil, Spiller – P. Horák ml.,
Polášek, Zatloukal, J. Fousek –
Lacina, Holub. Trenér: Roman
Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Těžký zápas na těžkém terénu.
Hřiště bylo moc hrbolaté a bahnité, nedalo se moc kombinovat
a tvořit. Museli jsme se přizpůsobit soupeři a bylo to o běhání
a ježdění po zadku. Vyplatilo se
to, vedli jsme 1:0. Soupeř nás
pak na začátku druhého poločasu přitlačil, vyrovnal na 1:1, ale
záhy jsme z penalty dali na 2:1 a
v závěru Lacina šel sám na brankáře a zvýšil na 3:1. Nebyl to
moc pěkný zápas pro diváky, ale
splnili jsme povinnost a vyhráli.
Je to pro nás ideální zakončení
podzimu. Teď už bude volný
program. Hráči budou hrát tenis, mají domluvené sálovky.
Sejdeme se asi až na konci ledna
a zřejmě se budeme účastnit turnaje na umělce v Chropyni plus
odehrajeme nějaké přáteláky.
Fotbalu bylo letos už dost.“

Lukáš Zelenka: „Podzim hodnotím jako fantastický“
Za krátkou hádku v první půli s Ivo Zbožínkem se Zelí
stoperovi omluvil. „Jsem prostě horká hlava,“ kál se

něž vůbec nemohl a trochu ho to
trápilo. Aspoň teď mohl vychytat
nějaká čistá konta, což si vzhledem ke svým kvalitním výkonům určitě zaslouží.“
Člověk si nemohl nevšimnout hádky, která se
v prvním poločase strhla mezi
vámi a obráncem Ivo Zbožínkem. O co šlo?
„Tohle je pro mě normální běžná věc patřící k fotbalu, v hektice během zápasu nic výjimečného. Při bouřlivé atmosféře
si však diváci takových věcí
nevšimnou, zatímco v tichu je
všechno krásně slyšet a lidi pak
Marek Sonnevend
z podobné hádky mají trochu
Co říkáte na poslední komedii. Ale jak říkám, podle
zápas první poloviny sezony?
„Vyhráli jsme, takže spokojenost. Zase tam však byla hromada neproměněných šancí včetně
snad pěti tutovek, což je škoda,
výsledek mohl vypadat jinak. Na
druhou stranu jsme po porážce
s Třincem a remíze v Břeclavi
hlavně potřebovali zvítězit. Výše
skóre je až na druhém místě.“
Většinu podzimu jste sázeli spoustu branek, jenže
ke konci vám zvlhnul střelecký
prach. Čím si to vysvětlujete?
„Je to hodně o dvou útočnících,
kteří dřív góly dávali a poslední
dobou se jim přestalo dařit. Do
šancí se sice dál dostávají, ale nevyužívají je. To je prostě fotbal,
někdy spadne do brány všechno
a jindy nic. Dneska naštěstí pomohly trefy jiných hráčů a taky
jsme to vzadu opět ubránili na
Spolehlivý špílmachr.
nulu.“
Lukáš Zelenka poslední
Zlepšení defenzivy je veltrefou v podzimní části
mi pozitivní faktor, ne?
přispěl k vítězství svého
„Samozřejmě. Těší nás to hlavně
klubu.
kvůli Burymu v bráně, který ve
Foto: Josef Popelka
většině utkání dostával góly, za

Největší tahoun mužstva 1.SK
Prostějov v MSFL? Jednoznačně Lukáš Zelenka! Tvořivý záložník v každém podzimním duelu třetí nejvyšší soutěže
ČR neúnavně dirigoval hru
týmu, opakovaně posílal své
parťáky do vyložených šancí a připsal si kupu gólových
asistencí. Když ale spoluhráči
příležitosti zahazovali, musel
občas vzít zakončení do vlastních rukou. Tak jako v sobotu
proti Slovácku B, kdy levačkou
zvýšil na konečných 2:0.

mě v podstatě o nic nešlo. Kluci
mě znají, vědí, že jsem výbušný
a když mi něco vadí, tak to radši
řeknu hned. Tentokrát jsem to
možná v emocích trochu přepískl, proto jsem se pak Zbožovi v šatně omluvil a on to vzal.
Z mého pohledu je lepší vytýkat
si navzájem chyby, než se pořád jen chválit a říkat, jak jsme
dobří. S tím, že má všechno
své hranice. Pokud na někoho
dvakrát štěknu nebo on na mě,
vůbec bych to neřešil. Za své
profesionální kariéry jsem zažil
nepoměrně horší situace včetně
toho, když se spoluhráči drželi
pod krkem nebo dokonce rvali.“
(smích)

Jak hodnotíte podzimní část
Moravskoslezské ligy s 33
získanými body a průběžným 2.
místem?
„Maximální spokojenost. Že se
nám jako nováčkovi bude tak dařit,
asi čekal málokdo, byť máme v kádru šest nebo sedm bývalých prvoligistů. MSFL má totiž velice dobrou
úroveň a byla otázka, nakolik se
nám povede zvládat zápasy, z nichž
skoro každý byl nějakým způsobem těžký. Po spíš průměrné přípravě je konečná bilance podzimu
dle mého názoru fantastická, hodně
nad plán. Navíc jsme předváděli
divácky atraktivní fotbal a pro lidi,
zdejší sport i celé město Prostějov
odvedli kus dobré práce.“

TJ Sokol Protivanov
SK Chválkovice
1:2 (0:2)
Branka Protivanova: Kropáč.
Rozhodčí: Přikryl – Knoll ml.,
Vachutka. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek,
Dvořák, T. Pospíšil, J. Vybíhal
– M. Sedlák, F. Pospíšil, Šindelka, Nejedlý – Kropáč, R.
Sedlák. Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova Libora Bílka:
„První poločas dominovali
hosté, ale nevytvářeli si šance. Úvodní branku jsme si dali
vlastní, kapitán Honza Vybíhal
si míč nešťastně sklepl do brány. To bylo kolem pětatřicáté
minuty a hned tři minuty nato
jim to tam po střele z vápna
spadlo podruhé. Od té doby
se nedostali do šance. My
jsme šancí také měli málo, až

druhý poločas jsme převzali
iniciativu a hlavně rychlými
brejky jsme hrozili. Kontaktní
gól jsme dali pozdě, až v 85.
minutě doklepl Radek Kropáč střelu Radka Sedláka do
břevna, a neměli jsme sílu na
dotažení utkání do remízy.
Jsem zklamaný, protože jsem
chtěl alespoň bod urvat. Holt
ale soupeř dal o branku víc.
Chválkovice chtěly hrát kombinačně, ale my jsme je dobře
obsazovali a napadali. Chválkovice byly druhé a dávaly
hodně branek, tak jsem musel
trochu více zabezpečit obranu.
A bylo to dobré. Tímto pro nás
podzim končí. Budeme mít
asi měsíc pauzu a hned poté
začneme zimní přípravu. Musíme nabrat kondici a hlavně
vyprázdnit marodku, abychom
nehráli jen o záchranu. Já chci
střed.“

Jesenecký Klicpera
půjde „na kobereček“
Jesenec/jim – Nepříjemnou
dohru bude mít pro Martina
Klicperu absence při duelu Jesence s Mostkovicemi.
Obránce či záložník informoval o svém nedostavení
se k utkání až několik hodin
před výkopem a navíc s neuspokojivým vysvětlením,
nyní ho čeká trest. Domácí
bez něj prohráli duel o šest
bodů 0:1 a podzim tak zakončili na desátém místě I.B
třídy.
„Poškodil celý mančaft. Tento
hráč nám chyběl a je to pro mě
neomluvitelné. Bude pozván
na hráčskou schůzi a z mé strany určitě dojde k potrestání,“
vytočilo chování kouče Josefa
Takáče. Variantou je hráčovo

setrvání v Jesenci i odchod jinam. „Budu to kárně řešit. S
takovým přístupem u mě nikdo
nemá šanci. Zklamal mě, zklamal celý mančaft. Byl to klíčový hráč. Bohužel. Bude se muset hodně snažit. Jestli bude mít
chuť odejít, dám mu zelenou,“
doplnil zkušený trenér.
Sám hráč se ke své nepřítomnosti z neděle 11. listopadu nechtěl příliš vyjadřovat. „Kluky
i pana Takáče mám hrozně rád.
Je to výborný trenér i člověk a
co se stalo, je jen mezi mnou
a panem Takáčem. Měl jsem
pro to své důvody a chci tam
hrát dál,“ vzkázal. Zakončení
a zhodnocení podzimu mají v
Jesenci v plánu na tuto sobotu,
poté by tedy mělo být jasněji.

OFS Prostějov:
Ani my už hrát
na podzim
NEBUDEME!

!!!

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

Konečné tabulky
soutěží
Olomouckého KFS
a OFS Prostějov
PODZIM 2012/2013
vám přineseme
v příštím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

III. třída OFS Prostějov
12. kolo: Brodek u Konice-Ptení 1:1 (0:0)
nehlášeno
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
16 6 6 4 32:27 24
9. Zdětín B
16 6 2 8 27:23 20
10. Brodek u Konice16 5 4 7 36:40 19
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: 24 - Bosák David (Němčice), 16
- Musil Martin (Bedihošť), 10 - Stančík Jan
(Tištín), Vozihnoj Luboš (Dobromilice)
IV. třída
12. kolo: Kladky-Malé Hradisko 1:2 (1:0),
nehlášeno
13. kolo: Brodek u PV B-Jesenec B 2:1 (1:0),
nehlášeno
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
14 6 4 4 23:20 22
8. Čechy p. K. 15 6 2 7 42:37 20
9. Otaslavice B 15 6 2 7 42:41 20
10. Malé Hradisko 15 5 1 9 25:38 16
11. Kladky
15 4 2 9 32:47 14
12. Přemyslovice B 15 4 2 9 12:36 14
13. Brodek u PV B 15 4 0 11 24:60 12
14. Hrubčice
14 2 3 9 23:56 9
15. Želeč
15 1 2 12 21:65 5
Kanonýři: 17 - Kučera Jakub (Plumlov), 14
- Křeček David (Kladky), 13 - Spisar Ondřej
(Skalka 2011)

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.

Olomoucký KFS:
Poslední podzimní kolo
se odehraje až na jaře
STK O KFS na svém
pravidelném zasedání
dne 1. listopadu 2012
na základě čl.3 bod 9 RS
O KFS rozhodla o změnách v termínové listině, a dohrávkách nesehraných utkání takto:
soutěž kolo
KP - muži 17.kolo
I.A, I.B - muži 15.kolo
KP - dorost 15.kolo
KS „B“ - dor. 15.kolo

pův.ter. nový
18. 11. 2012 17.3.2013, 14.30
18.11.2012 31.3.2013, 15.30
18.11.2012 17.3.2013, ÚZD
18.11.2012 31.3.2013 ÚZD

se

Lední hokej
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Hokejisté Prostějova mají za sebou týden plný gólů....

AZ HAVÍŘOV

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

5:1

3:1

3:0

Branky a nahrávky: 2. Kolařík (Pechanec), 4. Pechanec (Bursík), 8. Pechanec
(Kolařík), 9. Prokop (Najdek), 14. J.Daneček (Sztefek), 22. Sztefek (J.Daneček, Najdek), 26. J.Daneček (Sztefek), 35. Kolařík (Krisl), 56. Najdek (J.Daneček, Sztefek),
59. Prokop (Stránský), 59. Najdek (Krisl, J.Daneček) - 39. Kryl (Kaluža). Rozhodčí:
Mrkva - Barteček, Moravec. Vyloučení: 5:6 navíc Pavel Kumstát (PRO) 10 min. za
nesportovní chování. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1650.

"K OBRATU NEJVÍC POMOHL DOBRÝ VÝKON ADAMA VRBY
A TAKY ŠŤASTNÉ SNÍŽENÍ," hodnotil domácí bitvu Zachar

Prostějovští hokejisté sice od začátku sezony
skoro v každém utkání vyrobí kupu defenzivních hrubek, přesto mají po sedmnácti kolech
na kontě vynikajících pětatřicet bodů. Muže LHK
Sestava HC Slezan Opava:
totiž letos zdobí schopnost dovést do úspěšnéL. Daneček - Prokop, Vydra, Krisl, Hegegy, Rimmel, Balčík, ho konce i duely, v nichž se jim úplně nedaří či
Hartmann, Graca - Sztefek, Najdek, J. Daneček, Bursík,
Kolařík, Pechanec, Potočný, Pavlas, Stránský, Mráz, Put- které musejí otáčet. Tak jako v sobotu s Novým
Jičínem (5:2).
niorz.

Sestava lhK jestřábi

Prostějov/son

Vrba (od 4. Vydržel)
V
Dufka, Kaluža,
Tomiga, Finkes
Petr Zachar
a Martin Kužílek

5
2

1:2

Kumstát, Arnošt,

Korhoň, Handl, Novosad
Duba, Černý, Šebek
Zachar, Kryl, Ševčík, Berčák

HC NOVÝ JIČÍN

1:0

3:0)

Branky a nahrávky: 17. Novosad (Korhoň), 26. Šebek (Zachar), 41. Kaluža
(Duba), 42. Šebek (Černý), 60. Korhoň (Novosad) - 6. Zedník (Macháček), 11.
Kabeláč (Ivan, Uhlár) Vyloučení: 3:4 Využití: bez využití Diváci: 1023

Sestava lhK jestřábi
ydržel (11.Vrba)
Dufka, Kaluža,
Tomiga, Finkes
Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek.

Kumstát, Arnošt,

Korhoň, Handl, Novosad
Duba, Černý, Šebek
Zachar, Kryl, Ševčík, Berčák

Šrámek (Kozák) - Hradil, Kabeláč, Brynecký, Hruška,
Skaloš, Vašut, Tomášek, Martinčík, Škumát, Macháček,
Mičůlka, Ivan, horák, Gulda, Zedník, Uhlár.

16. kolo:AZ Havířov - LHK Jestřábi Prostějov 11:1 (5:0, 3:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 2. Kolařík (Pechanec), 4. Pechanec (Bursík), 8.
Pechanec (Ko
Kolař
lařík)
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9. Prok
Prokop
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým

HC AZ Havířov 2012
LHK Jestřábi Prostějov
HC Zubr Přerov
HC Slezan Opava
VHK Vsetín
HC Frýdek-Místek
HC RT Torax Poruba
HC Baník Karviná
HC Nový Jičín
HC Bobři Valašské Meziříčí

„Znovu se opakoval náš největší
problém, to znamená velké množství chyb v obraně. Hosté rychle
dvě potrestali a my jsme tak museli obracet nepříznivý vývoj. Díky
čemu se to povedlo? Tentokrát
hodně pomohla výměna gólmanů, kdy Adam Vrba po příchodu
do brány zachytal výborně. Klíčové bylo rovněž šťastné snížení
na konci první třetiny, které tým
zvedlo. Ve zbytku střetnutí jsme
pak byli o něco lepší a dokázali
proměnit některé z vypracovaných šancí,“ shrnul hlavní trenér
Jestřábů Petr Zachar.
Obranné výpadky ho na jednu
stranu štvou, na stranu druhou
však pro ně má i pochopení.
„Kvůli zranění Roberta Jedličky a

nemoci Honzy Kolibára momentálně hrajeme jen na šest beků,
z toho tři nemají ani dvacet let a
další dva jen málo nad dvacítku.
Defenzivě pak logicky chybí
zkušenost jak při bránění, tak při
zakládání útoků, vzadu vzniká
víc nepřesností a zmatků, než
by mělo. Někdy je to lepší, jindy
horší a my se musíme snažit, aby
ty lepší výkony byly početnější,“
nabádal Zachar.
Před sobotní bitvou měl jeden nelehký úkol: jak zvednout mužstvo
z obřího debaklu 1:11 v Havířově?
„Ve čtvrtek jsme si všichni společně sedli v kabině a něco si k tomu
hrubě nepovedenému zápasu
řekli. Kluci sami věděli, že taková
nakládačka už byla přes hranu a že
by se nic podobného nemělo opakovat. Prostě je nutné dodržovat

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
9
6
7
7
6
6
4
2

2
2
3
3
2
1
1
1
2
1

2
1
0
3
1
1
3
3
1
3

3
4
5
5
7
8
7
7
10
11

80:38
68:58
59:40
58:55
61:63
61:84
57:59
54:60
57:65
51:84

36
35
33
27
26
24
23
23
17
11

kam za hokejem....
18. kolo, středa 21. listopadu, 18:00 hodin: VHK Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov (17:30), HC Zubr Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC RT TORAX Poruba - HC Slezan Opava, HC AZ Havířov 2010
- HC Baník Karviná, HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek
19. kolo, sobota 24. listopadu, 17:00 hodin: HC Zubr Přerov - VHK
Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT TORAX Poruba, HC
Slezan Opava - HC AZ Havířov 2010, HC Baník Karviná - HC Nový
Jičín, HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov

taktické pokyny a pokud možno
omezit hrubky na minimum, není
potřeba hledat nic extra složitého,“
upozornil zkušený lodivod.
Aktuálně má k dispozici pouze
tři kompletní formace, bez možnosti většího střídání. „Pokud
k tomuhle přihlédneme, je naše
celková bilance vítězství a porážek i druhé místo v tabulce něco
skvělého, vysoko nad plán,“ zdůraznil Zachar s tím, že pro nejbližší
mače bude moci počítat s dalšími
dvěma až třemi svěřenci navíc.
„Robert Jedlička už s námi v pátek trénoval, na rozbitém obličeji
má mřížku. Ve středu asi nastoupí,
což je možné také u Honzy Kolibára, léčícího se ze zánětu průdušek. Zařadit do sestavy můžeme
též Tomáše Stráněla, kterého jsme
o víkendu pustili hrát za Plumlov,“
prozradil.
Co mladíci na střídavý start ze
Zlína - Michael Janota, Lubomír Kovařík a Michal Popelka?
„Zlínská juniorka teď v extralize
bojuje o postup do elitní dvanáctky, proto budeme tyhle tři
chlapce moct znovu využít asi až
od půlky prosince,“ vysvětlil Zachar. V tomto týdnu čekají jeho
kolektiv dva výjezdy na kluziště

Foto: archív Večerníku
protivníků: nejprve do Vsetína
(středa 21. listopadu, 17.30 hodin) a pak do Frýdku-Místku
(sobota 24. listopadu, 17.00 hodin). „Venku sice máme dobrou
bilanci, ale hrát dvakrát za sebou
na ledě soupeřů určitě není nic
radostného. Zvlášť když úzké

vsetínské hřiště je nepříjemné
samo o sobě a Frýdek dost sází
na defenzivní styl, který se těžko překonává. My však venku
také hodláme vycházet ze zajištěné obrany a chodit do brejků,
což je naše velká síla,“ doplnil
Petr Zachar.

Objednávejte předplatné pro
rok 2013 za zvýhodněnou
ý
cenu!
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volejte 582 333 433, 608 960 042

Sestava nového jičína:
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Připravujeme

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ už od 3. prosince...

Lubomír Korhoň: „V Prostějově jsem maximálně spokojený“
Debakl 1:11 prý v kariéře mezi muži snad ještě nezažil,
hodil jej však za hlavu. A odejít jinam se zatím nechystá

Prostějov - Už měsíc pobývá v prostějovských hokejových službách známý a ještě před nedávnem extraligový útočník Lubomír Korhoň. Za LHK zatím odehrál
šest střetnutí, v nichž nasázel sedm gólů a má průměr
téměř dvou kanadských bodů na zápas (7 + 4 = 11).
Naposledy proti Novému Jičínu asistoval u důležité
branky na 1:2 a v poslední minutě pečetil výsledek na
konečných 5:2. Večerníku ochotně poskytl rozhovor.
Marek Sonnevend
Nejdřív bych se ještě vrátil ke středečnímu debaklu v Havířově. Jak jste ten nešťastný duel vnitřně prožíval?
„Je jasné, že pro nikoho z našeho mančaftu to nebylo vůbec
příjemné. Osobně jsem výsledek 1:11 či podobný během své
mužské kariéry snad ani nezažil,
nebo si to aspoň nepamatuju. Dostat jedenáct gólů je fakt hodně,
navíc o výsledku bylo rozhodnuto v podstatě po pár minutách.
Potom už se to všechno sypalo,
rozjetý soupeř se těžko zastavoval. I když jsme se o to snažili a
rozhodně nic předem nezabalili.
Bohužel utkání dopadlo hrozně.“
Bylo těžké se z takového
výprasku zvednout?
„Ani moc ne. Podobné debakly
se musí rychle hodit za hlavu a
přehnaně neřešit, zvlášť pokud
má někdo oslabenou obranu jako
teď my. Ve čtvrtek nám k tomu
trenér řekl svoje a zvedl varovný
prst, tím jsme hrubě nepovedený

stranu je prostor i něco předvést angažmá ve vyšší soutěži a našel „Jestli jsou fandové rádi, že za
skvělým fanouškům. Doufám, že tady super partu kluků, se který- Prostějov hraju, tak je můžu
se mi to daří a jsou se mnou spo- mi je radost hrát. Produkujeme uklidnit. Zatím se mi žádné jiné
kojení, stejně jako spoluhráči, tre- útočný hokej, což mi vyhovuje, angažmá nerýsuje, nic momennéři i vedení klubu. V první řadě spolupráce se Zdenou Novosa- tálně neřeším a tudíž zůstávám.
se totiž snažím pomáhat mužstvu dem i Lukášem Dubou v jedné Kvůli stávce v NHL působí
tak, aby bylo úspěšné. A v tabulce lajně funguje skvěle. A převážně v Evropě spousta hokejistů ze
jsme druzí, tím pádem může za- vítězíme, takže mi nic nechybí ke zámoří, kteří nám, normálním
lidem, berou práci. (smích)
tím panovat spokojenost.“
spokojenosti.“
Jste spokojený i vy osobMohou se příznivci Jes- Tím pádem je míň možností a
zápas uzavřeli. S tím, že je potřeně?
třábů dál těšit na vaše žádnou lákavou nabídku jsem
ba zvládnout další kolo.“
„Ano, a moc. Do Prostějova jsem kousky, nebo už hrozí odchod dosud nedostal. Ale jak říkám,
Proti Novému Jičínu jste se přišel rozehrát pro případné jinam?
u Jestřábů je mi dobře.“
však v 11. minutě ztráceli
0:2. Nelekl jste se, že přijde další výsledková potupa?
„To vůbec. Přece jen Havířov a
Nový Jičín jsou na úplně jiné kvalitativní úrovni, navzdory dvěma
rychle inkasovaným brankám
jsme od začátku byli lepší. Šance
přicházely a byla jen otázka času,
kdy i my nastřílíme nějaké góly.
Aspoň já osobně jsem pevně věřil
tomu, že nepříznivý vývoj otočíme ke konečnému vítězství. Což
se opravdu podařilo. Pouze škoda toho, že místo klidného utkání
jsme vlastní vinou připustili takové komplikace, částečně i drama.
Naštěstí tři body zůstaly doma a
to je podstatné.“
Celkově to vypadá, že si
působení ve druhé lize
užíváte. Můžete tenhle dojem
potvrdit?
„Dá se to tak říct. Rozhodně nic
Posila. Lubomír Korhoň jde svým mladším spoluhráčům příkladem. V dresu Jestřábů se mu střelecky
neflákám a každý zápas se snadaří a i díky jeho trefám se Prostějov stále pohybuje na špici druholigové tabulky. Foto: Josef Popelka
žím makat naplno, na druhou
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Ostuda: Havířov smetl LHK brutálním debaklem! Jestřábi zlomili odpor Nového Jičína až v závěru
Očima trenérů
Tak strašlivou porážku jako
ve středu večer neutrpěli
naši hokejisté dlouhou řadu
let. Duel 16. kola 2. ligy mužů
Východ na havířovském ledě
totiž projeli neskutečným
rozdílem deseti gólů, inkasovat jedenáct fíků v jediném
utkání je bez ohledu na sílu
protivníka velká ostuda…
Krutý výprask Hanáků se začal rodit hned ve 2. minutě.
Kolařík před bránou v podstatě
nezakončil, ale jeho počínání Vrbu natolik zaskočilo, že
skákavý puk záhadně prošel
do brány – 1:0. Navíc ve 4.
z mezikruží vypálil Pechanec,
kotouč si znovu našel cestu za
Vrbova záda a gólmanská jednička hostů předčasně odjela
na střídačku – 2:0. Ani výměna
mezi tyčemi však nepomohla,
naopak. Azet nemilosrdně pokračoval v drcení svého soka.
Po zahozené tutovce Korhoně
zvýšil na 3:0 v 8. znovu Pechanec pohotovou dorážkou Kolaříkovy střely a minutu nato
zužitkoval Najdekovo ideální

uvolnění volný Prokop – 4:0.
V úvodní třetině to ještě nebylo
vše, neboť ve 14. Sztefek vybídl ke skórování J. Danečka,
který dával pohodlně do odkryté svatyně – 5:0!
Zbytek vstupní části pak už
Jestřábi nějak přežili, ale po
přestávce odstartoval nápor Havířovských nanovo. Uběhla jen
minuta a půl, než pokus J. Danečka šťastně tečoval Sztefek a
Vydržel byl opět bez šance – 6:0.
V čase 25.44 si oba plejeři prohodili role, tentokrát asistoval
Sztefek a akci finalizoval skoro
do prázdné J. Daneček – 7:0.
Následně Prostějované konečně
otupili jasnou převahu soupeře,
bohužel Šebkovu stoprocentní
příležitost vychytal L. Daneček
a Černého nahození ve vlastním
oslabení zastavila tyč. Místo
korekce tak domácí pět minut
před druhou pauzou využili přesilovku díky šikovné teči Kolaříka – 8:0! Stále hlasitější volání
fanoušků po desítce pak ztišil
Kryl, když v 39. přesně zakončil
brejk tří na jednoho – 8:1.
V poslední periodě to dlouho vypadalo, že se zápas bude jen poklidně dohrávat. Tempo opadlo,
šancí ubylo a hrozba dvouciferné porážky LHK se zdála být
zažehnána. Bohužel ostrý závěr

Tomáš Potěšil - AZ Havířov:

„Jsem samozřejmě velmi spokojený jak s výsledkem, tak hlavně
s předvedenou hrou. Zlepšení jsme ukázali už v Novém Jičíně, a
přestože jsem měl z dneška trochu obavy, kluci na minulé utkání
přístupem i výkonem navázali. Rozhodly dva rychlé a z pohledu
soupeře laciné góly, které jsme dali hned v úvodu, další se povedlo
přidat naším důrazem. To Prostějov poznamenalo a zbytek zápasu
odehrál tak, jak odehrál. My jsme naopak pořád makali naplno, bylo
na co koukat a divákům se tohle střetnutí muselo líbit. Klidný ohledně
jistoty vítězství jsem byl už na začátku druhé třetiny po gólu na 6:0. A
největší radost mám z toho, jak se dostáváme zpět do ztracené pohody
navzdory hrozivě početné marodce.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Katastrofálně jsme vstoupili do zápasu a nutno říct, že až na jednoho
či dva hráče dnes všichni podali katastrofální výkon. Všechno začalo
dvěma nešťastně inkasovanými góly, kdy první jsme si dali sami a
druhý padl skoro z rohu kluziště. Pak tam šel druhý brankář, kterému
se utkání nepovedlo o moc líp. Tenhle tah bohužel nevyšel, možná by
Adam Vrba další průběh zklidnil. Ale za daného vývoje jsem chtěl
něco udělat, a proto ho vystřídal Lukáš Vydržel. Přidaly se strašné
chyby v obraně a jakmile se vysoce produktivní Havířov rozjel, nešel
zastavit. Ne s naším přístupem, kdy kluci vůbec neplnili pokyny a
spíš po ledě jezdili jako při veřejném bruslení. Takový je prostě někdy
hokej. Prohrát 1:11 je těžká ostuda, ze které se však musíme oklepat a
hrát dál. Po dnešku dokonale víme, co všechno zlepšit.“

Severomoravanů rozhodl jinak.
Nejprve v 56. minutě Najdek
ukázkovým blafákem přelstil
celou obranu včetně Vydržela –
9:1. Následně půldruhé minuty
před koncem pokořil magickou
cifru ve skóre z početní výho-

dy Prokop bekhendovým doklepnutím zblízka – 10:1! A aby
to hanáckému souboru nepřišlo
málo, v čase 58.59 uzavřel monstrózní kanonádu Najdek jedenáctým hřebem do prostějovské
rakve – 11:1!

Našim hokejistům evidentně
odešla forma i pohoda z dosavadního průběhu letošní sezony. Ke cti jim však slouží, že
po krutém debaklu v Havířově zabojovali a byť se jim ani
proti Novému Jičínu herně
moc nedařilo, dokázali silou
vůle zvítězit. Podobně jako týden předtím s Porubou znovu
otáčeli nepříznivý průběh
v koncovce, tentokrát ale duel
17. kola 2. ligy mužů Východ
urvali na pohled jasným poměrem. Navíc v tabulce je na
tom squadra LHK dál skvěle,
konkrétně drží druhé místo!
Hosté na Hanou dorazili s novým koučem a tento impuls jim
v úvodu svědčil. Bez problémů
přežili své první oslabení, navíc
okamžitě po jeho konci šli do
vedení. V 6. minutě Macháček
přihrál zpoza brány volnému
Zedníkovi a ten pohotově zametl puk pod víko – 0:1. O vyrovnání se zanedlouho pokusil
odvážným manévrem Zachar,
jenže na Šrámka si nepřišel.
Místo toho podruhé udeřil
protivník, a to v 11. znovu po
skončení prostějovské přesilovky trefou Kabeláče zblízka do
vinklu – 0:2. Vydržela v kleci
po dvou inkasovaných gólech
nahradil Vrba, načež čelil Mičulkově nebezpečnému pokusu
(těsně vedle) i důraznému ataku dvojice Brynecký – Uhlár
(dobré zákroky). Jestřábi byli
v útlumu, přesto se jim povedlo
snížit. Čtyři minuty před pauzou Korhoňovu ránu tečoval
Novosad a Šrámek nestihl zareagovat – 1:2.
Ani do druhé třetiny domácí
nevstoupili žádným tlakem,
ovšem v sobotním večeru je
zdobila vysoká produktivita.
V polovině 26. minuty proměnili jednu z minima šancí
tím, že Zachar nabil Šebkovi

IV. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA PROSTĚJOVA

vyhrálo pražské Tempo
Čechovice/red - V pátek 28. září
se na fotbalovém hřišti v Čechovicích uskutečnil již 4. ročník tradičního turnaje přípravek O pohár
primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka pro hráče ročníku
2002. Turnaje se tentokráte zúčastnilo rekordních 12 mužstev z celé
Moravy a také z Prahy : Tempo
Praha, 1.SK Prostějov, FC Kuřim,
SK Hranice, 1.FC Viktorie Přerov, Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc, Svratka Brno, SK Líšeň,
SFK Holešov, Futsal Čelechovice
a domácí Sokol Čechovice . Další
čtyři celky ( dva z Prahy a dokonce
i ze slovenského Prešova ) jsme už
museli bohužel odmítnout, protože kapacita našich šaten je pro
takové turnaje nedostačující.
Celý týden jsme sledovali předpověď počasí na páteční den, každé
ráno se předpověď měnila, ale nakonec jsme se probudili do slunečného
dne. Tentokráte jsme si dali sraz již
v 6.00 hodin, abychom vše stihli
přichystat. Oproti loňskému ročníku
jsme letos měli připravenou novinku
pro mužstva i diváky, a to slavnostní
zahájení s vystoupením bohuňovických mažoretek MINIBOHUNKY
2. V 8.00 hodin byly již všechny
celky v čechovickém areálu a tak
mohlo slavnostní zahájení v 8.30 hodin začít. Po vystoupení mažoretek
přivedla děvčata celky před hlavní
tribunu a po přivítání a představení
všech mužstev byl turnaj zahájen.
Turnaj se tradičně odehrál
ve dvou skupinách, systémem "každý s každým".
Hrálo se 1 x 20 minut, nově na třech
hřištích a následně se hrálo o konečné umístění. První dvě mužstva ze
skupiny postoupila do semifinále,
třetí a čtvrté hrálo o 5.-8. místo a pátý
a šestý celek bojoval o 9.-12. místo.“
V "A" skupině se představil domácí
tým Sokola Čechovice a dále SK
Líšeň, 1.SK Prostějov, Tempo Praha,
SK Hranice a FC Kuřim. V "B" skupině hrály : Zbrojovka Brno, Sigma
Olomouc, SFK Holešov, Svratka
Brno, 1.FC Viktorie Přerov a Futsal
Čelechovice. Zahajovací zápasy obstaraly celky skupiny „A“ a následně
šla další utkání v rychlém sledu tak,
že ve 13.00 hodin skončily poslední
zápasy ve skupině. Ve skupině „A“
došlo v posledním zápase k velkému

překvapení. Tým 1.SK Prostějov
kráčel k suverénnímu postupu do
semifinále, měl na svém kontě tři
výhry a jednu remízu, ale v pátém
zápase podlehl týmu SK Hranice 6:0
a o skóre skončil na 3. místě za FC
Tempo Praha a FC Kuřim. Druhá
skupina skončila podle předpokladů,
když se do bojů o medaile dostali favorité Sigma Olomouc a Zbrojovka
Brno. Poté, co se všechna mužstva
občerstvila, začaly ve 14.00 hodin
boje o konečné pořadí.

Pořadí skupiny „A“
1. FC Tempo Praha
12 bodů 17:8
2. FC Kuřim
10 bodů 15:8
3. 1.SK Prostějov
10 bodů 11:11
4. SK Líšeň
6 bodů 9:9
5. SK Hranice
6 bodů 13:12
6. Sokol Čechovice
0 bodů 5:22
Pořadí skupiny „B“
1. Sigma Olomouc
12 bodů 21:7
2. Zbrojovka Brno
12 bodů 25:8
3. 1.FC Viktorie Přerov
9 bodů 10:8
4. SFK Holešov
7 bodů 13:8
5. FC Svratka Brno
4 body 12:19
6. Futsal Čelechovice
0 bodů 1:32
UTKÁNÍ O KONEČNÉ
UMÍSTĚNÍ
4A–3B
SK Líšeň - 1.FC V. Přerov
1:2
Branky : Koryčan, Braun – Janáček
5A–6B
SK Hranice – Čelechovice
11:0
Branky : 4x Krampla, 2x Pak, 2x Hapala, 2x Králík, Václavík
6A–5B
Sokol Čechovice – FC Brno
4:4 na p.k. 4:5
Branky : 2x Klimeš, 2x Šubrt – 2x
Zajíček, Jelínek, Sklenář
1A–2B
FC Tempo Praha –
Zbrojovka Brno
2:5
Branky : Kinský, Matys – Ibrahim,
Škuta, Kříž, Zajíček, Dvořák
2A–1B
FC Kuřim – Sigma Olomouc

2:2 na p.k. 2:0
Branky : Vacula, Schlögl – Sklenář,
Vybíral
3A–4B
1.SK Prostějov – SFK Holešov
3:1
Branky : 2x Kresta, Zapletal – Kolář
Utkání o 11.-12.místo
Sokol Čechovice
– Futsal Čelechovice
4:1
Branky : Vybíral, Šubrt, Klimeš, Kováč – Vitásek
Utkání o 9.-10.místo
SK Hranice – FC Svratka Brno
3:1
Branky : 3x Pak – Sklenář
Utkání o 7.-8.místo
SK Líšeň – SFK Holešov
3:2
Branky : Chládek, Killar, Kloss –
Jura, Jadrníček
Utkání o 5.-6.místo
1.SK Prostějov
–1 .FC Viktorie Přerov
1:0
Branka : Kresta
Utkání o 3.-4.místo
Sigma Olomouc – FC Tempo Praha
2:0
Branky : Sklenář, Sedláček
FINÁLE

FC KUŘIM
- FC ZBROJOVKA BRNO
3:2 ( 3:1 )
Branky : 2x Vacula, Fila – Petrásek,
Fried
Ve finále, které se hrálo 2 x 12
minut, se utkal favorit celého turnaje
Zbrojovka Brno a příjemné překvapení - mužstvo FC Kuřim. Tento tým
se dostal do semifinále až v posledním zápase skupiny, ale tento úspěch
jej tak nakopl, že nakonec dokráčel
až k celkovému vítězství. V semifinále zvítězili kuřimští chlapci na pokutové kopy nad Sigmou Olomouc
a finálový souboj začali daleko lépe
než jejich favorizovaný soupeř. Do
sítě Zbrojovky se trefil dvakrát Vacula a jednou Fila, a protože odpověď
našel soupeř v první půli jen jednou
po brance Petráska, byl poločasový
stav překvapivý, ale zasloužený - 3:1
pro Kuřim. Ve druhé půli Zbrojovka

svého soupeře přitlačila, ale Kuřim
srdnatě vzdorovala a bránila vedení.
Brňanům se sice podařilo zásluhou
Frieda snížit na 3:2, ale díky velké
bojovnosti a pověstnému „štěstíčku“
se mohli po závěrečném hvizdu rozhodčího nakonec radovat hráči FC
Kuřim.

Slavnostní vyhlášení
Slavnostní vyhlášení a předání
cen všem zúčastněným týmům
začalo chvíli po skončení finále.
Ceny předávali primátor města Prostějova Miroslav Pišťák,
první náměstek primátora Jiří Pospíšil a za Sokol Čechovice předseda oddílu kopané Vlastimil
Ráček. Nejprve byli vyhlášeni
nejlepší hráči jednotlivých týmů,
dále nejlepší hráč, brankář a střelec turnaje. Tito hráči obdrželi
dárkový poukaz na autobusový
zájezd na utkání Ligy mistrů v Allianz aréně Bayern Mnichov – Bate
Borisov od CA SPORT z Brna. Po
vyhlášení individuálních cen došlo
na předání cen pro jednotlivé týmy
a jako poslední si pro pohár vítězů
došel tým FC KUŘIM.
Nejlepší hráč : Aldin Ibrahim –
Zbrojovka Brno
Nejlepší brankář : David Kováč –
Sokol Čechovice
Nejlepší střelec : Antonín Kinský –
FC Tempo Praha
Závěrem nám dovolte jménem
fotbalového výboru TJ Sokol Čechovice poděkovat městu Prostějov a panu primátorovi Miroslavu
Pišťákovi za umožnění uspořádat
tento turnaj, na který byla poskytnuta finanční podpora. Dále bychom
chtěli poděkovat všem těm, kteří
se na přípravě tohoto turnaje podíleli. Ještě jednou všem díky. A
pevně věříme, že se příští rok při
podobné akci zase na čechovickém hřišti uvidíme. Za fotbalový
výbor Vlastimil Ráček, Pavel
Spurný, Zdeněk Zbořil a Josef
Sklenář.
A jak si vedli
domácí fotbalisté ?
Vzhledem k tomu, jaká se sešla
na tomto turnaji konkurence a
protože nám před sezonou odešli
dva hráči ( Prokop Ohlídal a Sam
Robeš ) na hostování do Sigmy
Olomouc, nebyly výsledky trenérů Martina Horáka a Zdeňka
Kolmačky úplně nejlepší. Ale

v tomto věku o výsledky nejde,
kluci bojovali, snažili a nakonec
obsadili 11. příčku. Mohlo to být
o chloupek lepší, ale v zápase se
Svratkou Brno podlehli na pokutové kopy a proto hráli až o konečné 11.-12.místo.
1. SOKOL ČECHOVICE – SK
HRANICE 0:4 , 2. SOKOL ČECHOVICE – SK LÍŠEŇ 1:3, 3.
SOKOL ČECHOVICE – 1.SK
PROSTĚJOV 1:3 , 4. SOKOL
ČECHOVICE – FC TEMPO
PRAHA 0:6 , 5. SOKOL ČECHOVICE – FC KUŘIM 3:6
, 6. SOKOL ČECHOVICE –
SVRATKA BRNO 4:4 n.p.4:5,
7. SOKOL ČECHOVICE –
FUTSAL ČELECHOVICE 4:1
Sestava TJ Sokol Čechovice :
David Kováč, Dominik Smiešný,
Filip Rozehnal, Roman Šubrt, Jakub Jahelka, Ondřej Kolmačka,
Bohdan Paar, Nicolas Zahradníček, Matyáš Vybíral, Adam
Klimeš, Vojtěch Laurenčík, Filip
Handl
Trenéři : Martin Horák a Zdeněk
Kolmačka

NEJLEPŠÍ HRÁČI
JEDNOTLIVÝCH MUŽSTEV
FC KUŘIM – Jakub Laštůvka
ZBROJOVKA BRNO – Petr Škuta
SIGMA OLOMOUC – Pavel Vybíral
FC TEMPO PRAHA – Ondřej Hrachovský
1.SK PROSTĚJOV – Adam Vykopal
1.FC VIKTORIE PŘEROV
– Tomáš Vojtěchovský
SK LÍŠEŇ – Filip Chládek
SFK HOLEŠOV – David Dubický
SK HRANICE – David Rada
FC SVRATKA BRNO – Patrik Preis
SOKOL ČECHOVICE – Filip Šubrt
FUTSAL ČELECHOVICE – Petr Novotný
KONEČNÉ POŘADÍ
TURNAJE
1. FC KUŘIM
2. ZBROJOVKA BRNO
3. SIGMA OLOMOUC
4. FC TEMPO PRAHA
5. 1.SK PROSTĚJOV
6. 1.FC VIKTORIE PŘEROV
7. SK LÍŠEŇ
8. SFK HOLEŠOV
9. SK HRANICE
10. FC SVRATKA BRNO
11. SOKOL ČECHOVICE
12. FUTSAL ČELECHOVICE

Druhý dech. Prostějovští hokejisté v úvodu lapali po dechu, v poslední
části však našli dostatek sil k otočení výsledku.
Foto: Josef Popelka
od zadního mantinelu a štírek
LHK procedil Šrámka – 2:2.
Střetnutí do té doby ani poté nezdobilo žádné závratné tempo,
fandové sledovali jen průměrný
hokej s občasnými útočnými
výpady na obou stranách. Za
hostitele zkoušeli štěstí Černý,
Ševčík, Berčák, Kaluža a v největší příležitosti Korhoň, v dresu Nového Jičína zahrozili Kabeláč, Ivan, Škumát a opět Ivan
z nepříjemného závaru. Vše bez
brankového efektu.
Rozhodnout tedy měla poslední
část, a také rozhodla. Hned po
třiadvaceti sekundách napřáhl
od modré Kaluža a kotouč zastavila až síť hostující svatyně
– 3:2. Navíc o 74 vteřin později

Kumstátův dlouhý pas našel
Černého, který v nájezdu dvou
na jednoho uvolnil Šebka a Šrámek neměl žádnou naději – 4:2!
Tvrdý direkt Severomoravany
nezlomil, naopak se okamžitě
vrhli na zteč. A tým Prostějova
pod jejich náporem mohl děkovat brankáři Vrbovi, že nedovolil zdramatizování celkově
vyrovnaného souboje. Strážce
tyčí postupně zneškodnil střely
či akce Kabeláče, Hrušky, Vašuta, Ivana, znovu Kabeláče i
Hradila. V úplném závěru HC
dokonce zkoušel power play,
ale místo vykřesání jiskry naděje dostal pátou ránu do vazu
v podobě Korhoňovy trefy do
opuštěné klece – 5:2!

Očima trenérů

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
Pe

„Tak jako v Havířově jsme dnes v první třetině udělali čtyři nebo pět
neskutečných hrubek v obraně, Nový Jičín dal dva góly a my jsme na
tom byli podobně jako v minulém utkání. Havířov má však mužstvo
na jiné úrovni a válcoval nás dál, zatímco Nový Jičín se trochu zatáhl
a chtěl to asi udržet. Což nám pomohlo, bohužel defenzivní chyby
jsme dělali úplně celý zápas. Naštěstí Adam Vrba všechno vychytal a
z průšvihu jsme se nakonec dostali.“

Marek Ivan - útočník HC Nový Jičín:
„Začátek jsme opět měli dobrý, to už asi pojedenácté ze sedmnácti
utkání. První třetinu jsme prostě hráli dobře a dodržovali herní systém,
co nám trenér řekl. S přibývajícím časem jsme však od toho upustili
a vlastní nedisciplinovaností i hrubými chybami dostali soupeře
na koně. Co v letošní sezoně zatím předvádíme, nad tím zůstává
rozum stát. A sami si můžeme za situaci, kdy jsme namočení v boji o
záchranu. Jako mančaft hrajeme totální tužku.“

FUTSAL v číslech...
VÝSLEDKY ZÁPASŮ FUTSAL
neděle 18.11.2012
12.00-16.00 hodin
Nezamyslice n.H.
2. A třída
FC MENPHIS – RELAX “C”
8:2
SK SKALKA – ATLETICO Smržice
3:1
DYNAMO Zdětín – FC MENPHIS
4:3
RELAX “C” – ATLETICO Smržice
0:5
SK SKALKA – DYNAMO Zdětín
4:1
ATLETICO Smržice – FC MENPHIS
8:1
Průběžná tabulka 2.A třídy:
y
1. ATLETICO Smržice
3 2 0 1 14 : 4
6
2. SK SKALKA
2 2 0 0 7:2
6
3. FC MENPHIS
3 1 0 2 12 : 14
3
4. DYNAMO Zdětín
2 1 0 1 5:7
3
5. FC RELAX Prostějov “C”
2 0 0 2 2 : 13
0
neděle 18.11.2012
08.0
08.00
08.00-12.00
00-12.00
12.00 hhodin
2 B třída
Nezamyslice n.H.
2.
MM VRCHOSLAVICE – FK AGRO Čehovice
9:3
POKOP Domamyslice – FC MASUCKER
9:2
FC MASUCKER – FK AGRO Čehovice
0:2
MM VRCHOSLAVICE – POKOP Domamyslice
6:4
POKOP Domamyslice – FK AGRO Čehovice
3:5
FC MASUCKER – MM VRCHOSLAVIC
0 : 16
Průběžná tabulka 2.B třídy:
1. MM VRCHOSLAVICE
3 3 0 0 31 : 7
9
2. FK AGRO Čehovice
3 2 0 1 10 : 12
6
3. POKOP Domamyslice
3 1 0 2 16 : 13
3
4. FC MASUCKER
3 0 0 3 2 : 27
0
VÝSLEDKY TURNAJE STARŠÍ PŘÍPRAVKY
1. turnaj neděle 18.11.2012
8.00 - 16.00 hodin
Kostelec na Hané
ČECHOVICE – KOSTELEC n.H.
0:0
1.SK PROSTĚJOV „A“ – 1.SK PROSTĚJOV „B“
7:0
KONICE – ČECHOVICE
0:0
1.SK PROSTĚJOV „B“ – KOSTELEC n.H.
0:2
KONICE – URČICE
1:0
ČECHOVICE – 1.SK PROSTĚJOV „A“
0:4
HANÁ Prostějov – 1.SK PROSTĚJOV „B“
1:2
URČICE – KOSTELEC n.H.
0:3
KONICE – NĚMČICE n.H.
0:2
1.SK PROSTĚJOV „A“ – HANÁ Prostějov
8:1
NĚMČICE n.H. – URČICE
2:0
KOSTELEC n.H. – KONICE
2:0
URČICE – 1.SK PROSTĚJOV „A“
0:5
HANÁ Prostějov – NĚMČICE n.H.
2:3
Průběžná tabulka 2.B třídy:
1. 1.SK Prostějov „A“ (2002)
4 4 0 0 24 : 1
2. KOSTE“LEC n.H.
4 3 1 0 7:0
3. NĚMČICE n.H.
3 3 0 0 7:2
4. KONICE
4 1 1 2 1:4
5. 1.SK Prostějov „B“ (2004)
3 1 0 2 2 : 10
6. ČECHOVICE
3 0 2 1 0:4
7. HANÁ Prostějov
3 0 0 3 4 : 13
8. URČICE
4 0 0 4 0 : 11

12
10
9
4
3
2
0
0

Basketbal
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Basketbalisty Prostějova sice trápí existenční potíže, na palubovce jim to ale klape

ORLI BY MĚLI ZAMÍŘIT DO JIHOMORAVSKÉHO METROPOLE. UŽ OD LEDNA!

75 USK PRAHA

86

Vedení klubu se k situaci zatím nijak nevyjádřilo, je mimo republiku

BK PROSTĚJOV

43:40

čtvrtiny: 27:18, 17:22, 12:22, 20:20
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/20:46/23
21/3:24/7
31/24:28/19
42:44

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

8:12
27:26
1:8
12:7

Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Benda
Diváků: 760

Sestava a body Prostějova:
Boohačík 18
Koohooutt 15
Koho
ŠŠvvrddlílíkk 13
Marko 100
Pandula 9
Prášil 7

Sllez
ezák
ák 6
Brat
attče
č nk
nkov
ov 6
Duufa
faul
ult 2
P lášše
Po
šek 0

Situace uvnitř basketbalového klubu je čím dál
napjatější. Zatímco se
Orli chytli a v Mattoni Nbl po katasrofálním začátku stoupají tabulkou vzhůru, v zákulisí řeší daleko
vážnější strasti, než je neproměněná „šestka“.
Prázdná pokladna, nejistá budoucnost a svým
způsobem i nestandardní řešení ze strany funkcionářů BK mají na svědomí, že světlo světa spatřila
informace o konci profesionálního basketbalu v
Prostějova. Tým orlů by se prý měl přestěhovat do
Brna! Večerník zjišťoval, co je na tom pravdy.
Prostějov/lv

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

„Existuje možnost, že se
basketbal z Prostějova
odstěhuje do Brna k 1. lednu
příštího roku. V zákulisí se o
tom hovoří. Informace tohoto

Sestava USK praha:
Feštr 6, Šotnar 3, Petrák 0, Hartman 0, Křivánek 2, Mareš 11, Slavík 7,
Vocetka 10, Meno 21, Šafarčík 0, Votroubek 14, Stariat 1

koše Mattoni nbl v číslech:
12. kolo: Nymburk - Chomutov 116:52 (26:12, 57:26, 91:43).
Nejvíce bodů: Houška 19, Taylor a Naymick po 14, Hruban a
Palyza po 12, Rančík 11, Abrams a Pomikálek po 10 - Fields 25, Bosák 12, Pecka
4. Fauly: 16:19. Trestné hody: 22/19 - 13/9. Trojky: 7:1. * Levice - Děčín 80:77
(19:17, 40:41, 64:58). Nejvíce bodů: Nuber 25, Gottseling 15, Nuhanovič 11 Sanders 18, Pope 16, Landa 15. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa. Fauly:
18:17. Trestné hody: 17/14 - 19:14. Trojky: 8:5. * Jindřichův Hradec - Pardubice 61:79 (17:19, 30:37, 50:57). Nejvíce bodů: Pavlík 21, Tomanec 17, Zachrla
13 - Pospíšil a Muirhead po 15, Žabas a Nelson po 13, Bohačík 10. Rozhodčí:
Hošek, Kučera, Linhart. Fauly: 27:25. Trestné hody: 23/18 - 33/28. Trojky:
5:3. * Svitavy - Kolín 70:76 (18:23, 39:38, 54:54). Nejvíce bodů: Deloach 31,
Sedlák 9, Leško 8 - Bolds 24, Field 13, Radulovič 12, Zuzák 11. Fauly: 24:25.
Trestné hody: 26/17 - 25/21. Trojky: 5:5. * USK Praha - Prostějov 75:86
(27:18, 43:40, 55:66). Nejvíce bodů: Meno 21, Votroubek 14, Mareš 11, Vocetka
10 - Bohačík 18, Kohout 15, Švrdlík 13, Marko 10. Trestné hody: 31/24 - 28/19.
Fauly: 27:26. Trojky: 3:7 * SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava



Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
10

11
10
7
6
6
6
6
5
3
3
3
2
2

0
1
4
5
5
4
4
6
8
8
8
9
8

1003:723
893:760
914:885
911:876
843:857
846:794
819:799
857:877
810:910
827:944
854:974
875:945
730:838

22
21
18
17
17
16
16
16
14
14
14
13
12

KAM PŘÍŠTĚ
13. kolo, sobota 24. listopadu 18:00 hodin: Astrum Levice - QANTO Tuři Svitavy, BK Opava - BK Děčín (pátek 23. 11., 18.00), BK JIP
Pardubice - NH Ostrava (pátek 23. 11., 18.00), BK Prostějov - Lions
Jindřichův Hradec, Levharti Chomutov - USK Praha (středa 28. 11.,
18:00), BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 23. 11., 17:45)

výsledkový servis mládeže
Prostějov/red- Výsledkem víkendu je výhra kadetek na půdě favorita
ze Strakonic. Oba týmy dospělých přehrály zálohy z Olomouce.Junioři v oslabené sestavě vyhráli pouze v sobotu. Zatímco žákyně proti
Krnovuá nenechali nic náhodě, žáci oba své zápasy prohráli.
oblastní přebor muži BK Prostějov „B“ - SK UP Olomouc „B“
102:62
oblastní přebor ženy SK UP Olomouc „B“ - TJ OP Prostějov 45:65
(13:16, 26:34 a 33:52)
OP starší minižáci U13 BK Prostějov - BCM Olomouc 63:33 a 76:48
dorostenecká liga U19 BK Prostějov - BC Nový Jičín 76:62 (18:17,
42:27 a 59:48)
Střelci : Charvát 22, Vévoda 21, Živný 10,Koutný 10, Kachyňa 6, Truneček 5 a Goga 2
extraliga kadetky U17 BK Strakonice - TJ OP Prostějov 66:68
(15:20, 44:35, 56:47)
OP starší žačky U15 TJ OP Prostějov „B“ - SBŠ Ostrava „C“ 105:23
a 67:33
žákovská liga mladší žačky U14 LOKO Krnov - TJ OP Prostějov
51:90 (15:30, 28:46 a 39:68)
Střelci : Szcotková Karolína 38, Galíčková Kateřina 12, Neherová Michaela 12, Švagerová Sarah 7, Vymlátilová Klára 6, Čadová Veronika 5,
Handlová Marcela 4, Svobodová Nina 4, Jurmanová Miroslava 2
OP nejmladší minižáci U11 BK Prostějov - Bruntál 73:2 a 95:8
OP nejmladší minižačky U11 TJ OP Prostějov - OSK Olomouc 11:52
a 26:39
dorostenecká liga junioři U19 BK Prostějov - SKB Valašské Meziříčí
56:68 (24:18, 39:32 a 48:49)
Střelci : Kachyňa 16 b., Živný 15 b., Vévoda 10 b., Charvá 8, Koutný 4
a Goga 3 b.
extraliga kadetky U17 Slovanka Praha - TJ OP Prostějov 89:46
žákovská liga starší žáci U15 BK Prostějov - BC Vysočina 65:74
žákovská liga mladší žačky U14 TJ OP Prostějov - LOKO Krnov
91:38
Střelci: Galíčková Kateřina 20, Szcotková Karolína 20, Neherová Michaela 11, Burešová Barbora 7, Svobodová Nina 7, Švagerová Sarah 7, Frgalová Kateřina 5, Vymlátilová Klára 5, Handlová Marcela 4, Jurmanová
Miroslava 4, Čadová Veronika 2
převzato z www.bkprostejov.cz

zařadili mezi absolutní
českou špičku a získali čtyři
stříbrné a čtyři bronzové
medaile. Působili také
v evropských soutěžích
a zahráli si osmifinále
Challange Cupu.
Už v loňské sezoně klub sáhl ke
snížení platů a v létě nedokázal

udržet většinu zahraničních
hráčů. S nedostatkem financí
bojuje od začátku nového
soutěžního ročníku.
Vyjádření prostějovského
vedení
se
bohužel
nepodařilo získat. Jeho
zástupci jsou momentálně v
zahraničí.

Foto: bkprostejov.cz

První ligový kouč týmu Benáček: „DRŽÍM ORLŮM PALCE!“
Prostějov - Špatné zprávy se šíří rychle.
ychle. Informace
o potížích Orlů se basketbalovým zákulisím rozšířila opravdu rychle. Okamžitě se vyrojilo několik
ou hr
ráč
áči od
odch
cháá
souvisejících spekulací - kam budou
hráči
odcháp
zet, kdy odehrají poslední utkání v hale Sportcentra
ů ale Orlům žádDDM a podobně. Řada odborníků
ezi ně patří také
ný katastrofální konec nepřeje. Mezi
ějově tým přivePredrag Benáček, který v Prostějově
attoni NBL hned
dl k první bronzové medaili v Mattoni
entálně trénuje
v nováčkovské sezoně a momentálně
dyby basketbal v
Kolín. „Byla by obrovská škoda, kdyby
Prostějově skončil. Snad se ještě všechno vyřeší,“
áček.
přeje svému bývalému týmu Benáček.
Ladislav Valný

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

typu nezaznívají pouze na
Moravě, ale také v Praze.
Takže na tom asi něco bude,“
prozradil jeden basketbalový
funkcionář, který má zpravidla
přesné informace. „Na druhou
stranu je pravdou, že takových

zpráv už jsem v posledních
letech slyšel hodně. Není tedy
jisté, zda k tomu dojde...,“
dodal sportovní činovník.
Zájem o elitní soutěž má
údajně prvoligové JBC Brno,
které se snaží získat licenci
pro Mattoni NBL. Jedním z
důvodů je také mládežnická
základna, která potřebuje mít
na vrcholu pyramidy špičkový
mužský basketbal. Zájem o
návrat nejvyšší soutěže má
také vedení města. „Všechno
to do sebe zapadá. K tomu,
aby se převod mohl uskutečnit
k 1. lednu, by však všechno
muselo být dohodnuto do
konce listopadu,“ zaznělo z úst
jednoho brněnského manažera.
BK Prostějov hraje Mattoni
NBL devátou sezonu. V
minulých letech se Orli

Orly jste vedl v první
sezoně mezi domácí elitou. Vzpomenete si občas na
toto angažmá?
„To víte že ano. Byla to příjemná štace. Vedl jsem kvalitní hráče, seznámil se novými

zajímavými
mi
lidmi a
n a v í c
jsme byli
úspěšní.
Kromě třetího
místa v lize
ze jjsme hráli finále
Českého poháru a to na nováčka v nejvyšší
vyšší soutěži nebylo
špatné.“

Umíte si představit, že
Prostějov zmizí z české
basketbalové mapy?
kalo
lo
„V minulosti to už potka
potkalo
nejde
řadu týmů a rozhodně nejde
niic příjemného. V ka
kkaždém
ždém
o nic
to by
yla velká škoda,
případě by to
byla
spojjen
eníí basketbalu a
protože spojení
Prostějova v minulých letech
fungovalo výborně.
y to byla
Navíc by

velká ztráta z pohledu
mládeže. Své soutěže
hrají všechny kategorie a najednou by
chyběla ta seniorská.
To je špatně!“

O r l ů m
chybí peníze, ale v lize
nejsou jediní.

Foto: internet

Jak vnímáte nedostatek financí v basketbale?
Není to jenom v basketbale. Peníze obecně chybí ve sportu a
p
j
také v kultuře. Sponzoři
nejsou.
Žijeme ve složité době. Umím
si představit, jaká nejistota v
prostějovském týmu vládne.
Znám to z Kolína, kde s penězi
také bojujeme, jak se dá.
Existuje podle vás
šance, že liga v Prostějově zůstane?
Neznám podrob-

nosti, takže si netroufnu odhadnout, jak všechno dopadne.
Každopádně Prostějovu držím
palce, ať těžkou situaci překonají. Mám toto město rád a rád
se do něj vracím.

Basketbalisté Prostějova jako první dobyli halu na Folimance

Prostějov/lv - Po porážce z
minulého týdne, kdy v závěru utkání nestačili na mistrovský Nymburk, vyrazili
basketbalisté Prostějova do
Prahy. Na Folimance nastoupili proti USK a v těžkém
období prokázali svoji vnitřní sílu. Na začátku střetnutí
se sice chvíli trápili a pustili
svého soupeře do vedení,
přesto dokázali zvítězit 86:75
a potvrdili dobrou formu z
posledních týdnů.
Hned na začátku na sebe čtyřmi
body upozornil Bohačík, v dalších minutách se ale prosazo-

vali domácí. Zásluhou dvojice
Meno, Votroubek získali vedení
9:4 a svůj náskok v průběhu
první čtvrtiny neustále navyšovali. Úvodní desetiminutovku
Orli prohráli 18:27 a zdálo se,
že v neoblíbené hale neuspějí.
V 11. minutě hráči USK přidali
další dva body a získali dvouciferný náskok. V tomto okamžiku Hanáci přepnuli na vyšší rychlostní stupeň. Úsek mezi
12. a 17. minutou vyhráli 15:2
a otočili průběžný výsledek na
36:34 ve svůj prospěch. Radost
Orlům dlouho nevydržela. Pražané se vzchopili a do kabiny
odcházeli za stavu 43:40.
Zkraje druhého poločasu se
soupeři přetahovali ve vedení,
přesto se zdálo, že hosté mají
více ze hry. Zvýšili svoji aktivitu pod oběma koši a nutili své-

ho soupeře k faulům. Bodově
udeřili v polovině třetí části duelu. Sérií 18:4 se propracovali k
náskoku 61:51, který udrželi až
do 30. minuty (66:55).
V poslední části se domácí
pokusili zvrátit průběh dění na
palubovce a zvýšili svoji agresivitu. Po nesportovní chybě
Kohouta dokonce snížili na
66:71 a vypadalo to na pořádné drama. Nervy drásající koncovku přesto Orli nepřipustili.
Hráli zkušeně a poměrně přesně trestali chyby v defenzivě
USK Praha. Definitivně o výsledku rozhodl v závěru svojí
trojkou Pandula a také díky
ní se na Folimance poprvé v
sezoně radoval hostující tým.
Prostějov navíc díky výhře
poskočil v tabulce už na čtvrté
místo.

Očima trenérů
Kenneth SCALABRONI - USK Praha:

„V první řadě chci hráčům Prostějova
poblahopřát. Hráli dobře, podařilo se jim
udělat vše pro to, aby nás porazili. Nechali
jsme je dát 86 bodů, což je opravdu mnoho.
Nebyli jsme schopni se prosadit z dálky, ale
hlavně jsme dnes nenašli dostatek hráčů,
kteří by byli produktivní. To byl náš největší
problém v celém střetnutí. Meno na všechno
sám nestačil.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Velmi cenné vítězství. Obzvláště co jsme
trochu nešťastně prohráli s Nymburkem, jsem z
toho měl obavy. Navíc poté, co se o nás šíří v
médiích. Jsem rád, že jsme podali kvalitní výkon,
který dnes na USK stačil. Zvlášť se povedla
třetí čtvrtina, kdy jsme dali čtyři trojky, a tam
jsme odskočili. Měli jsme problémy s trestnými hody, ale nakonec to
dopadlo, jak dopadlo, a jsme šťastní, že jedeme s body do Prostějova.“

„Jsme od toho, abychom hráli a tím se řídíme...,“
říká k ekonomickým problémům klubu J. Bohačík

Prostějov – Ve složité situaci se ocitli basketbalisté
Prostějova. Potřebují se soustředit na tréninky a
zápasy, přesto jim v hlavách lítají nepříjemné myšlenky. Skončí prostějovský basketbal? Budeme
se stěhovat do Brna? Kdy dostaneme výplaty? V
zápasech přesto nezodpovězené otázky hází za
hlavu a snaží se podat co nejlepší výkon. „Jsme
tady od toho, abychom hráli. Tak to děláme,“ tvrdí
křídelník Orlů Jaromír Bohačík.
Ladislav Valný
Podle posledních informací není vyloučené
stěhování týmu do Brna. Jak
tým přijal tuto zprávu?
„Myslím si, že ostatní spoluhráči jsou na tom stejně jako
já. Tuhle novinku jsem si přečetl pouze v novinách, víc o ni
nevím. Vedení nám k tomu nic
neřeklo.“

Jak se v takové situaci
dokážete soustředit na
mistrovské zápasy? Je to
hodně těžké?
„Není to nic jednoduchého,
ale v průběhu utkání opravdu
nemyslíme na nic jiného než
na hru. V den zápasu to hodíte za hlavu. Balíte si věci,
myšlenky jdou jiným směrem.“

Problémy jsou také s není pouze slib a na výplatu platební povinnosti a musí je
výplatními
termíny, se těšíme. Každý má nějaké plnit.“
které se zpožďují. Je to problém Prostějova, nebo je to
obvyklé také v jiných klubech?
„Bohužel platí ta druhá varianta. Odhaduji, že potíže s penězi
má v současné době osmdesát
procent klubů a tím nemám na
mysli pouze ty české. Problémy jsou v celé Evropě. Je to
nepříjemné, ale v basketbale
musí momentálně hráč počítat
s tím, že se výplaty zpožďují a
musí na to být připravený.“
Podle některých zpráv
část dlužných peněz
dostanete v průběhu tohoto
týdne. Máte podobné informace?
„Máme a je to pro všechny
Foto: internet
dobrá zpráva. Věříme, že to

Míčové sporty

VÝSLEDKY 2. LIGY,
Y, SKUPINA MORAV
MORAVA-JIH
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aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Kostelečtí házenkáři zametli se slabými Sokolnicemi
23:15

Kostelec na Hané
Sokol Sokolnice

(10:7)

Rozhodčí: Damek a Vychodil. Vyloučení: 7:8. Sedmičky:
2/2:3/2. Diváků: 77.Brankový vývoj (po pětiminutovkách): 3:0,
3:2, 4:3, 6:5, 8:6, 10:7, 11:8, 13:8, 16:10, 18:12, 21:14, 23:15.
Sestava Kostelce:
Varha, Navrátil – Smékal 1, Kopečný, Grulich 5, Rikan, Ševčík 3, Vymětal 4, M. Grepl 2, Chalupecký 1, J. Grepl 1, Varhalík 4, Říčař. Trenér:
Alois Jurík.

Úvod sezony sice zpackali,
ale nyní se krůček po krůčku
úspěšně vzdalují spodku tabulky. Házenkáři TJ Sokol Koste-

lec na Hané HK v 8. kole 2. ligy
mužů Morava jih hladce porazili neškodný celek Sokolnic a
byť v průběžném pořadí zůstali

sedmí, mají na soupeře pod sebou příjemný bodový náskok.
Domácí vedli od začátku až
do konce a v podstatě jedinou
otázkou bylo, o kolik zvítězí.
„Naše výhra je naprosto zasloužená, rozdíl ve skóre navíc
mohl být ještě mnohem výraznější. K tomu však chyběl
rychlejší přechod do útoku,“
věděl kouč HK Alois Jurík.
Před střetnutím měl jedinou
obavu: jak jeho svěřenci zvládnou trochu nezvyklé pojetí
hry protivníka. „Sokolnicím
chybějí střelci z dálky, tudíž

všechny akce vedou buď do
křídel, nebo k proskokům do
brankoviště. Tohle se nám naštěstí dařilo výborně bránit a
skvěle zachytali oba gólmani
s padesátiprocentní úspěšností
zákroků,“ kvitoval Jurík.
Rezervy viděl ve výše zmíněné
ofenzivě. „Útočná činnost nefungovala tak dobře, slabšímu
soupeři jsme měli dát aspoň
třicet branek. Jenže kluci se
chvílemi přizpůsobili pochodové a statické házené nesmírně trpělivých hostů. Celkově
ale mančaft odvedl kvalitní vý-

kon, na naši hru se většinu času
dalo dívat,“ potěšilo náročného
lodivoda.
Tentokrát neměl důvod ke
kritice. „Celému kolektivu
patří pochvala za výsledek i
za výkon. Takhle dobře však
potřebujeme hrát nejen doma,
nýbrž také venku. Nejlépe
hned v příštím kole na hřišti
Brna B, což je sice nováček,
ovšem vůbec ne slabý. Remízu
u něj a tím odmazání jednoho
minusového bodu z tabulky
pravdy bych určitě považoval
za úspěch,“ zdůraznil Jurík.

Prostějov nestačil na Brno, rozhodly extraligové posily
Sokol II Prostějov
Handball KP Brno „B“

27:33

(15:21)

Rozhodčí: Dalajka – Šohaj. Vyloučení: 2:2. Sedmičky: 3/3:2/2.
Diváků: 90.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Valach 6, Gazdík 2, Juráček 2, Kosina 11, Mikulka, Budík,
Burget, Raška, Šestořád 1, Ordelt 3, Jurečka 3. Trenér: Josef Zedníček.

Prostějov/jim – Herně vydařené,
přesto výsledkově neúspěšné
utkání sehráli o víkendu prostějovští házenkáři. Los osmého
kola druhé ligy jim do cesty postavil nováčka soutěže Brno „B“
a rezerva extraligového celku s
několika posilami z áčka si již
během prvního poločasu vypra-
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covala dostatečný náskok. Prostějov tak nevyhrál čtvrté z pěti
domácích utkání, navíc se mu
opět rozrostla marodka.
Domácí kouč Josef Zedníček
postrádal kromě dlouhodobě
zraněných hráčů také Černíčka, Nevrlého, Chytila a
potrestaného
Kozlovského,

naopak hosté přijeli posíleni o
čtveřici hráčů z nejvyšší domácí soutěže. Tomu odpovídalo i
poločasové skóre, kdy Brno za
třicet minut nastřílelo více než
dvacet branek.
„Soupeř měl čtyři extraligové
hráče – brankáře a tři do pole.
Ti nám dali sedmnáct gólů.
Pak odjeli s áčkem Brna hrát
extraligu do Zubří, ale zařídili
vedení o šest branek. Naprosto
zbytečně vysoké, v posledních
dvou minutách jsme třikrát inkasovali,“ zamrzelo Zedníčka.
Ve druhé půli si hosté náskok
zkušeně pohlídali, nedovolili
přiblížení na méně než tři branky a počtvrté v sezoně zvítězili. Domácím se navíc zranil

Juráček a celý poločas hrál
Prostějov jen se třemi spojkami. „Chyběl nám přehled při
zakončování. Druhý poločas
jsme hráli 12:12, měli jsme ale
dát minimálně osmnáct branek.
Pokud nebudeme dávat stoprocentní šance, nemůžeme nad
takovým soupeřem vyhrávat,“
upozornil prostějovský trenér.
Předvedený výkon mu ale až
na zakončení radost udělal.
„Nejsme schopni hrát o moc
líp. Nehráli jsme špatně, jenže
jsme opět nedávali stoprocentní šance. Jsou to stoprocentní
šance ze středu brankoviště,
ale nedáváme je. Kluci jsou
mladí a zbrklí. Nemáme zkušenosti jako soupeř a zaplatili

jsme za to daň. Výkon byl ale
lepší než třeba minule proti Sokolnicím. Na kluky se nemůžu
zlobit, odedřeli to, ale bohužel
to nestačilo,“ zmínil.
Dalším soupeřem stále až jedenáctého celku druhé ligy budou brněnské Bohunice, které
nyní svedly bitvu o první místo s Hustopečemi. Při tomto
venkovním duelu si Zedníček
příliš nadějí na bodový zisk
nedělá. „Hrají na postup a my
tam, objektivně řečeno, nemáme velké naděje. Favorit je dán
a záleží na tom, kdo od nás pojede. To zatím nevím a uvidím
až v pátek na posledním tréninku,“ podotkl k nedělnímu
duelu Josef Zedníček.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 8. kole

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

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

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

P
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
6
7

S
247 : 193
223 : 183
219 : 206
219 : 203
193 : 196
230 : 222
195 : 205
222 : 212
193 : 230
201 : 202
199 : 227
200 : 262

B
14
12
11
10
10
9
9
6
6
5
3
1

KAM NA házenou?
9. kolo, sobota 24. listopadu, 17.00 hodin: Bohunice - Prostějov
(neděle 25. 11., 15.00 hodin), Brno B - Kostelec (19:00), Kuřim Ivančice (16.00), Sokolnice - Velké Meziříčí (neděle 25.11., 16.00),
Maloměřice - Hustopeče (11.00), Havlíčkův Brod - Telnice

Prostějovské spojky kosí zranění
Prostějov/jim – Martin Bečička, Michal Jurik, Lukáš
Münster a naposledy Martin Juráček. Již bez čtveřice
dlouhodobě zraněných spojek
se při skládání sestavy musí
obejít kouč prostějovských
házenkářů Josef Zedníček. Při
absenci Tomáše Černíčka a
trestu pro Jiřího Kozlovského
tak duel proti Brnu „B“ dohrával jen se třemi spojkami –
Kosinou, Valachem a z křídla
přeučeným Gazdíkem.
„Juráček má vykloubené rameno. Odvezli jsme ho do nemocnice, rovnali mu to a nasazovali
zpět. Vůbec nevím, kdo bude

hrát příští týden, jestli dám dohromady devět chlapů. Asi budou hrát dorostenci,“ pronesl s
kyselým úsměvem Zedníček.
Posílení o hráče z jiných oddílů, třeba i ve formě střídavých
startů, je totiž možné až v lednu.
Pro příští duel na hřišti Bohunic sice bude moci počítat
s Kozlovským, kvůli práci ale
zase budou chybět Burget s
Chytilem. „Mám třináct zdravých hráčů do pole a když to
půjde, bude jich jedenáct. Záleží, zda nebudeme hrát současně s dorostenci, tak devět
by nás opět mohlo být,“ doufá
Zedníček.

Prostějovští korfbalisté na silné Brno doma vůbec nestačili
Dorost SK RG si dvakrát poradil s Havířovem, starší žáci přivezli z turnaje v Náchodě tři body

Prostějov/son - V plném
proudu je korfbalová sezona
2012/13. Družstvům oddílu
SK RG Prostějov se daří se
střídavou úspěšností, což dokládá i bilance jejich zatím
posledních utkání v jednotlivých věkových kategoriích.

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH
SK RG Prostějov - KK Brno
15:30 (8:15)
Sestava: Tichý 6, Lešanská 3,
T. Marek 2, Lužný 1, Šťastná
1, Uherka 1, Ambrosová (31.
Zelinková 1), Nasadilová.
Hanáci vedení svým nizozemským koučem Henniem
Baasem nedokázali ve 3. kole
elitní soutěže ČR navázat na
úvodní senzační skolení Českých Budějovic. Tentokrát
drželi krok jen do stavu 5:7
a poté odpadli hlavně vinou
útočných zmatků i hrubek

v defenzivě. Naopak papírově
silnějším hostům se směrem
dopředu velmi dařilo, proto
deset minut před koncem svítilo na ukazateli hrozivé skóre
10:28. To domácí až v závěru
zkorigovali.
„Naším největším problémem
je, že hrajeme nekoncentrovaně v obraně, děláme hloupé
chyby a navíc máme bídnou
úspěšnost při zakončení.
Projevuje se započaté omlazování kolektivu, jež bude
pokračovat. Tím pádem zůstává hlavním cílem postupné
zapracovávání mladých hráčů
do mančaftu,“ okomentoval
asistent trenéra extraligového
výběru SK RG Jan Mynařík.
1. Brno
3 0 0 0 67:34 9
2. Č. Budějovice 2 0 0 1 61:44 6
3. Znojmo
2 0 0 1 48:42 6
4. Kolín
1 0 0 2 46:47 3
5. Prostějov
1 0 0 2 45:67 3
6. Prievidza
0 0 0 3 26:59 0

Kadetky udržely dlouhou neporazitelnost,
juniorky po sérii pěti proher jednou uspěly v Brně
KADETKY: TJ Ostrava - VK Prostějov
0:3 (-14, -23, -13) a 2:3 (18, -21, 21, -13, -14)
Sestava v prvním utkání:
Gogová, Meidlová, Lakomá, Adamčíková, Přibylová, Chludová, libero
Kratochvílová – Koblerová, Stavinohová.

Sestava v druhém utkání:
Koblerová, Adamčíková, Lakomá, Stavinohová, Přibylová, Chludová, libero Jetelová – Gogová, Kratochvílová, Meidlová.
Ohlédnutí za víkendovými zápasy extraligových mládežnic VK AGEL Prostějov tentokrát začneme u kadetek, jež
si to za své skvělé výsledky rozhodně
zaslouží. V sobotu cestovaly do Ostravy, kde dvakrát zdolaly nebezpečný
domácí tým a po dvanácti kolech soutěže zůstávají stále bez porážky suverénně první! Naopak juniorky v pátek
na hřišti Brna nejprve prodloužily sérii
proher na pět duelů, aby až poté vítězně zabraly. Což pomohlo k posunu ze
šestého na páté místo.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Holky předvedly v obou střetnutích

velmi slušné výkony. Do prvního zápasu soupeřky nastoupily bez dvou
opor hrajících souběžně za juniorky a
my jsme jim v takovém složení nedali
kvalitní hrou žádnou šanci. V odvetě
už Ostrava byla kompletní, nám navíc
absolutně nevyšel začátek vinou špatné přihrávky. Po ztraceném úvodním
setu přišlo zlepšení, jenže ve třetí sadě
nastal pro změnu výpadek na servisu.
Pak znovu vyšší kvalita a nakonec
vyrovnaný tiebreak se šťastnějším
závěrem pro nás. Celkově děvčata
zaslouží pochvalu za dobré výkony a
ve druhém měření sil i za bojovnost.“

JUNIORKY: SG Brno – VK Prostějov
3:0 (25, 20, 21) a 1:3 (-20, -18, 19, -23)
Sestava v prvním utkání:
Zatloukalová, Missottenová, Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Chludová,
libero Uličná – Gogová, Přibylová, Adamčíková, Lakomá.

Sestava v druhém utkání:
Zatloukalová, Missottenová, Mlčáková, Adamčíková, Kolderová, Chludová, libero Uličná – Lakomá.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „První střetnutí jsme opět nezvládli,
byť rozehrané bylo slibně. Všechny
sety rozhodovaly koncovky a ty mělo
lepší domácí družstvo. Přitom v některých herních parametrech jsme jej

předčili, zvítězit bylo naprosto reálné.
To se povedlo až v odvetě díky zlepšení věcí, které předtím nefungovaly.
Jedná se především o individuální
chyby a nezodpovědnost některých
děvčat, což budeme muset vyřešit.“

LIGA REZERV DOSPĚLÝCH
SK RG Prostějov B
- KK Brno B
15:23 (7:11)

EXTRALIGA DOROSTU
SK RG Prostějov
- Slavia Havířov 18:5 (9:2)

Sestava: Uherka 5, Šnévajs
3, Matyášová 2, Lešanská
1, Mynařík 1 (45. Lužný 1),
Snášel 1 (31. Tichý), Nasadilová.
Prostějovskému béčku vyšly
vstupy do obou poločasů,
když v úvodním vedli 5:3 a
ve druhém vyrovnali po obratu Jihomoravanů (5:11) na
slibných 12:12. Od 38. minuty však už jasně kralovala
záloha KK.
1. Brno B
3
2. Kolín B
2
3. Č. Budějovice B 2
4. Znojmo B
2
5. Prostějov B 0
6. Prievidza B
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
3
3

64:40
60:47
51:38
57:46
45:64
27:69

9
6
6
6
0
0

Sestava: Francová 1, Havlová 3, T.
Marek 4, Vyroubal, Ambrosová 1,
Galíček 7, Křížková 1 (35. Lorencová), M. Marek 1 (35. Šnajdr).

SK RG Prostějov
- Slavia Havířov 14:13 GG (8:3)
Sestava: Lorencová 1, Havlová 2, Hrobár 1, Vyroubal 1 (31.
T. Marek 3), Francová 1 (36.
Ambrosová 1), Křížková 1, M.
Marek (31. Galíček), Šnajdr 3.
První duel zvládli hostitelé
suverénně, když skvěle bránili
a vůbec ne slabému protivníkovi dovolili pouhých
pět vstřelených košů. Odveta
se dlouho vyvíjela podobně,
jenže po přestávce hanácká
parta výrazně polevila. Toho

oživení Havířovští využili
k nečekanému obratu na 12:13,
aby dva body favorit zachránil teprve srovnáním těsně
před koncem normální hrací
doby, respektive zlatým košem
v prodloužení.
„Druhé utkání nám jasně ukázalo, co se může stát, když budeme
zbytečně složitě útočit místo
využívání našich předností i
chyb soupeře. Když se k tomu
přidalo několik hloupých chyb
v obraně, museli jsme těžce
bojovat o vítězství alespoň po
prodloužení. Nicméně je lepší
si takovou zkušenost prožít v
základní části než v play off,“
shrnul trenér dorostenců SK
RG Martin Uherka.
1. Náchod
6 0 0 0 162:48 18
2. Znojmo
6 0 0 0 154:47 18
3. Prostějov 3 1 0 2 106:52 13
4. Č. Budějovice 2 0 0 4 71:108 6
5. Havířov
0 0 1 5 49:125 1
6. M. Třebová 0 0 0 6 31:193 0

LIGA STARŠÍHO ŽACTVA
KK Brno - SK RG Prostějov
4:26 (1:11)
Sestava: Křížková 4, Rieger 1,
Veselá, Vyroubal 8, Havlová 8,
Hrobár 1, Krčová, M. Marek 1
(Šnajdr 3).
PKC Náchod
- SK RG Prostějov 11:9 (8:3)
Sestava: Křížková, Rieger, Veselá,
Vyroubal 4, Havlová 3, Krčová, M.
Marek, Šnajdr 2.
Turnaj nejvyšší soutěže starších
žáků v Náchodě přinesl mladým

vyslancům Hané vysoký triumf
nad Brňany a tradičně těsnou
porážku s domácím týmem. Proti
Náchodu přitom lepšící se hosté
mohutně dotahovali, aby svou
snahu ve výborné bitvě těsně
nedotáhli do úspěšného konce.
1. Náchod
4 0 0 85:17 12
2. Havířov
4 0 0 53:11 12
3. Znojmo
4 0 1 67:37 12
4. Prostějov
2 0 1 55:19 6
5. Č. Budějovice 2 0 3 22:32 6
6. Brno A
2 0 2 28:48 6
7. Kolín
1 0 2 16:26 3
8. Brno B
1 0 5 27:91 3
9. K. Hora
0 0 6 24:96 0

POZVÁNKA
Extraliga dospělých: SK RG Prostějov - Dolphins Prievidza
v sobotu 24. listopadu od 16.30 hodin.
Liga rezerv dospělých: SK RG Prostějov B – Dolphins Prievidza B v sobotu 24. listopadu od 14.30 hodin.
Extraliga dorostu: SK RG Prostějov – Moravská Třebová
v neděli 25. listopadu od 15.30 a 17.30 hodin.
Všechny zápasy se hrají v hale RG a ZŠ Prostějov ve Studentské ulici.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042
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VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ už od 3. prosince... za 65

Připravujeme

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

„Oděvářky“ drží vyrovnanou
bilanci a střed tabulky

Prostějov/son - Po dvanácti kolech 2. ligy žen, skupiny C mají
volejbalistky TJ OP Prostějov
na kontě šest vítězství i porážek, což je řadí na páté místo
desetičlenné soutěže. Zatím se
tak naplňují prognózy jejich
kouče, který po letní obměně
hráčského kádru očekával pohyb ve středu tabulky.
Uplynulé tři dvojzápasy přitom
oděvářky zvládly se střídavou kvalitou. Nejprve porazily
sedmou Litovel 3:0 (11, 21, 12)
a 3:2 (19, -23, 24, -21, 12). „V
prvním utkání nebylo co řešit,
soupeře jsme jasně předčili a
zvítězili naprosto s přehledem.
Během odvety nám však odešel
příjem, navíc se projevila nižší trénovanost. Holkám trochu
docházely síly a potřebovaly
vystřídat, jenže nebylo koho.
Naštěstí tým zabojoval alespoň

k dvoubodové výhře,“ hodnotil
trenér OP Ladislav Sypko.
Ve Znojmě si jeho svěřenky vedly podobně, z pohledu devátých
hostitelek dopadla střetnutí 2:3
(27, -15, -22, 22, -13) a 0:3 (-21,
-10, -23). „Úvodní duel byl z naší
strany hrozně nervózní, podali
jsme nevyrovnaný výkon plný
výpadků. Vinou nesoustředěné
hry jsme pak museli horko těžko zachraňovat těsné vítězství.
Pomohla rozmluva v šatně před
odvetou, kterou družstvo zvládlo
mnohem klidněji a tím i celkově
lépe,“ vzpomínal Sypko.
A co řekl k soubojům na palubovce vedoucích Palkovic s výsledky
3:0 (15, 19, 29) a 3:1 (11, -23, 21,
5)? „Měli jsme až zbytečně velké
obavy z protivníka, který je rozhodně slabší než v minulé sezoně.
Letos jsou Palkovice navzdory
svému suverénnímu vedení hra-

telné, bohužel děvčata do toho
šla jakoby předem poražená. Hrát
vyrovnaně jsme tak dokázali jen
v některých setech, zatímco většina jich probíhala příliš jednoznačně především vinou naší špatné
přihrávky,“ pověděl kouč.
Celkově vnímá probíhající soutěžní ročník coby průměrný. „Zatím
to není ani vyloženě slabé, ani
nijak výborné. Určitě jsme mohli
mít aspoň o tři body víc, na druhou
stranu buďme po letní nejistotě
rádi za současný stav. Ve zbytku
podzimní části máme 24. listopadu doma Bílovec, 1. prosince
venku Jehnice a 8. prosince doma
Vsetín, což jsou všechno mančafty ze spodní poloviny tabulky. Já
věřím, že je budeme porážet a tím
nahrajeme před zimní přestávkou
hodně bodů, které nás vynesou na
čtvrtou pozici,“ očekává Ladislav
Sypko.

11
11.
mětice 1:3 ((21,-21,-19,-12)) * Jehnice - Litovel 0:3 ((-29,-21,-22)) * Vsetín
- Česká Třebová 3:1 (-15,18,20,17) * Lanškroun - Přerov B 3:0 (23,22,20)
12. kolo: Palkovice - Prostějov 3:1 (11,-23,21,5) * Bílovec - Znojmo Přímětice 3:2 ((-24,-19,20,17,14)) * Jehnice - Litovel 1:3 ((17,-26,-25,-27))
* Vsetín - Česká Třebová 0:3 (-15,-22,-23) * Lanškroun - Přerov B 0:3
(-23,-13,-12)

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. TJ Sokol Palkovice
12 12 0 0 0 36:6
1022:736 36
2. PVK Precheza "B"
12 10 0 0 2 31:9
965:765 30
3. TJ Sokol Česká Třebová
12 7 3 0 2 32:14 1039:907 27
4. VO TJ Lanškroun
12 5 1 0 6 22:24 1020:1022 17
5. TJ OP Prostějov
12 4 2 0 6 20:23 941:964 16
6. ŠSK IR - PROGRES Bílovec
12 4 1 1 6 20:26 954:1047 15
7. TJ Tatran Litovel
12 2 2 1 7 16:29 901:1068 11
8. VK Austin Vsetín
12 3 0 2 7 16:29 883:1009 11
9. VK Pegas Znojmo-Přímětice
12 2 0 5 5 19:32 1028:1125 11
10. TJ Sokol Jehnice
12 0 2 2 8 14:34 990:1100 6
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...
13. a 14. kolo, sobota 24. listopadu, 10:00 a 14.00 hodin: Přerov "B - Palkovice, Česká Třebová - Lanškroun, Litovel - Vsetín , Znojmo-Přímětice
- Jehnice (9:00 a 13.00 hodin), TJ OP Prostějov - Bílovec

Volejbal
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Prostějovské volejbalistky jsou v Lize mistryň po polovině bez bodu
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AGELKY CÍTÍ: CORTESE MŮŽEME VE STŘEDU DOMA PORAZIT!

VILLA CORTESE
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:47 hodiny
Rozhodčí: Pont (Andorra) a Marenc (Francie)
Diváků: 700
1. set: 25:23 27 minut
2. set: 25:19 19 minut
3. set: 22:25 26 minut
4. set: 25:22 28minut

Sestava villa cortese:
Viganová, Folieová, Mojicová, Klinemanová, Veljkovičová, Barunová
libero Parrocchialeová Střídaly: Rondonová, Malagurskiová, Bosettiová.
Trenér: Giovanni Caprara

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Hippeová

Gomesová
de Assisová
Žarkova
Jelínková
Miletičová

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

Výsledky CEV Champions
League 2012/2013 - 3. kolo
Základní skupina „A“:
Vakifbank Istanbul – RC Cannes 3:0 (17, 14, 21), Volero Curych Uraločka Jekatěrinburg 2:3 (21, 23, -21, -17, -9).

 Tým
1.
2.
3.
4.

VB Istanbul (Turecko)
Jekatěrinburg (Rusko)
Cannes (Francie)
Curych (Švýcarsko)

Z
3
3
3
3

V3 V2 PB
3 0 0
0 2 0
1 0 1
0 0 0

P
0
1
1
3

PS
9:1
7:7
5:6
2:9

PM
248:185
304:297
229:248
208:259

B
9
4
4
1

Základní skupina „B“:
Villa Cortese – VK AGEL Prostějov 3:1 (23, 19, -22, 22), Trefl Sopoty – Rabita Baku 0:3 (-19, -22, -25).
1.
2.
3.
4.

Tým
Rabita Baku (Azerbajdžán)
Villa Cortese (Itálie)
Trefl Sopoty (Polsko)
AGEL Prostějov (Česko)

Z
3
3
3
3

V3 V2 PB
3 0 0
2 0 0
1 0 0
0 0 0

P
0
1
2
3

PS
9:1
7:5
4:6
1:9

PM
249:206
277:274
230:231
203:248

B
9
6
3
0

Základní skupina „C“:
Galatasaray Istanbul – Dinamo Bukurešť 2:3 (21, -23, 18, -14, -10),
ASPTT Mylhúzy - Busto Arsizio 1:3 (-19, -28, 20, -20).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Galatasaray Istanbul (Turecko) 3 2 0 1 0
8:5
285:272 7
2. Arsizio (Rumunsko)
3 2 0 0 1
7:5
275:272 6
3. Mylhúzy (Francie)
3 1 0 0 2
5:7
272:268 3
4. Bukurešť (Rumunsko)
3 0 1 0 2
5:8 264:284 2
Základní skupina „D“:
Azerrail Baku – Dabrowa Gornicza 3:1 (-22, 12, 20, 17), SC Drážďany - Eczacibasi Istanbul 0:3 (-24, -19, -14).
1.
2.
3.
4.

Tým
VitrA Istanbul (Turecko)
Azerrail Baku (Ázerbajdžán)
SC Drážďany (Německo)
Gornicza (Polsko)

Z
3
3
3
3

V3 V2 PB
3 0 0
2 0 0
0 1 0
0 0 1

P
0
1
2
2

PS
9:1
6:5
4:8
4:9

PM
246:198
252:219
233:281
265:298

Rabita Baku 9 bodů, Villa Cortese 6, Trefl Sopoty
3, VK Prostějov 0. Takhle jednoznačně a v podstatě dle očekávání vypadá situace po polovině
základní skupiny B CEV Champions League
2012/13. Volejbalistky AGELu však teď chtějí zavedené pořádky narušit a ve 4. kole zápasového
programu pořádně zatopit jednomu z favoritů.
V Itálii na hřišti Asystelu Carnaghi získaly svůj
první set, v domácí odvetě s Cortese (středa 21.
listopadu od 18.00 hodin) prahnou po premiérovém vítězství v probíhajícím ročníku soutěže!
Prostějov/son

Střídaly: Vincourová, Soaresová,
Velikiyová
Připraveny byly:
Hrončeková, Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Recept na zdolání favorita? Kvalitní výkon bez mnoha chyb
a ubránění vysokých protihráček v čele s Barunovou

B
9
6
2
1

Základní skupina „E“:
Robur Urbino – SC Schwerin 3:1 (20, 22, -21, 16), Tomis Constanta Dynamo Kazaň 0:3 (-15, -12, -18).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Kazaň (Rusko)
3 2 0 1 0
8:3
250:198 7
2. Constanta (Rumunsko)
3 1 1 0 1
6:6 249:263 5
3. Schweriner (Švýcarsko)
3 0 1 1 1
6:8
293:304 3
4. Urbino (Itálie)
3 1 0 0 2
4:7
227:254 3
Základní skupina „F“:
Dynamo Moskva – CZ Bělehrad 3:1 (13, 17, -23, 14), Fakro Muszyna
- Lokomotiv Baku 1:3 (-20, 11, -17, -15).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. Loko Baku (Ázerbajdžán) 3 2 1 0 0
9:3
274:222 8
2. Dinamo Moskva (Rusko)
3 1 1 0 1
6:6 258:246 5
3. Fakro Muszyna (Polsko)
3 1 0 1 1
6:6
254:238 4
4. Bělehrad (Srbsko)
3 0 0 1 2
3:9
206:286 1

„Určitě byla velká škoda, že
jsme ve Ville nezískali alespoň
jeden bod do tabulky. Možná
jsme si jej i zasloužili, neboť
tři ze čtyř setů jsme odehráli
velice dobře a rozhodovaly až
vyrovnané koncovky. Chtělo
to zvládnout ještě jednu navíc,
výsledek 1:3 nebyl za daného
průběhu naším maximem.
Z toho utkání si však musíme
vzít pozitivní věci a co nejlépe
se připravit na odvetný souboj.
Výkonnostně jdeme nahoru,
máme výhodu domácího

prostředí a rozhodně půjdeme
za tím, abychom Cortese na
vlastní palubovce porazili. Když
odečtu závěrečný nesmírně
těžký zápas na Rabitě Baku,
máme teď vlastně předposlední
šanci reálně ve skupině bodovat,“ rozebral situaci asistent
trenéra VK Ľubomír Petráš.
Největší přednosti nadcházejícího soupeře připomenul hlavní
kouč prostějovského týmu. „Jde
o špičkový tým italské A1 i
v rámci klubové Evropy. Těží
z výborné organizace hry, propracovaného systému obrany a
výškové převahy, neboť v ká-

dru má hned šest hráček nad
190 centimetrů. Tím pádem
útočí z velké výšky a složitě se
překonávají jejich bloky. Přesto
jsme v Itálii dokázali sílu Villy
do jisté míry eliminovat a tím
svést vyrovnanou partii. Povedlo se to díky hernímu zlepšení
oproti předešlým utkáním, tuhle
formu je potřeba přenést i do
domácí odvety,“ zdůraznil Miroslav Čada.
Může hrát pro středeční
duel nějakou roli, že Agelky
v sobotu málem přišly o
dlouhou
neporazitelnost
v českých soutěžích a jen
tak tak udolaly Olymp Praha
3:2? „Podle mého názoru
ne. Česká extraliga a evropská Liga mistryň jsou
úplně jiné soutěže, podobně
Olymp a Cortese jsou zcela
odlišní soupeři. Byla sobota
a přijde středa, my budeme
v opačné roli a věřím, že
předvedeme kvalitní výkon,“
řekl Čada. Řešit různé postupové možnosti vůbec nechtěl.
„Momentálně to nemá smysl,
moudřejší budeme až po
nejbližším duelu.“

ASYSTEL MC CARNAGHI 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.“

Kapitánka "Soli" si z Itálie přivezla novou naději...
Prostějov/son - Stejně jako
ostatní parťačky cítila,
že to obměněnému týmu
v letošní sezoně herně
zatím moc nejde. Na palubovce Villy Cortese však
prostějovské
volejbalistky navzdory porážce
1:3 odvedly dobrou práci
a naznačily výkonnostní
posun směrem nahoru, o
který se společně snaží.
Přesně takového dojmu na
Apeninském poloostrově
nabyla i kapitánka VK
AGEL Solange Soaresová.

„V Itálii jsem získala naději,
že naše současné družstvo
může být lepší a úspěšnější než
v dosavadním průběhu Champions League. Hodně velký posun jsme totiž udělaly v projevu
na hřišti, který byl zatím takový
nijaký. V Cortese už jsme žily
jako jeden kolektiv a jak se říká
táhly za společný provaz od
největší opory zápasu po poslední náhradnici na lavičce. Tak
to má být a dává nám to šanci do
zbytku základní skupiny v Lize
mistryň,“ řekla zkušená univerzálka po návratu do ČR.

Vůbec přitom nehodlá řešit
případný postup do play off
nejvyššího evropského poháru
či alespoň umístění na třetí pozici, jež by znamenalo přesun do
čtvrtfinále CEV Cupu. „Podle
mě je mnohem důležitější, jaký
volejbal předvedeme v dalších
utkáních. Prostě musíme makat
a odevzdat maximum tak, abychom z našich výkonů měly
dobrý pocit my hráčky, naše
vedení i fanoušci. Když se to
povede, určitě můžeme získat nějaké body do tabulky,“
přemítala Soli.

Reálnou možnost zastavit
sérii nepříznivých výsledků
mezi pohárovou elitou budou
Hanačky mít 21. listopadu
proti Ville a 5. prosince proti
Atomu Trefl. „Cortese i Sopoty samozřejmě mají silné
kádry, ale nejde o úplnou top
kvalitu, proti které se nedá
nic dělat. Při stoprocentním
úsilí celého mančaftu a když
se nám bude dařit, můžeme
s nimi svést naprosto vyrovnané souboje. A s podporou domácího prostředí klidně
i zvítězit,“ uvěřila Solange.

Nezbytností k naplnění optimistických myšlenek je
ovšem další herní zlepšení
VK. „Pořád děláme hodně
školáckých chyb a vyrábíme
zbytečné vlastní nepřesnosti
v koncovkách, což rozhoduje. Pokud tohle omezíme a
navážeme na živější týmový
projev, můžeme dosáhnout
aspoň na dílčí úspěchy
v jednotlivých zápasech.
Technicky na to máme,
ale je potřeba všechno zvládnout i v hlavě,“ doplnila
Soaresová.

Série vítězství Hanaček se málem zastavila na čísle 104
Prostějov/son - Volejbalistky
Olympu Praha byly v sobotním večeru jen malinký kousíček od toho, aby přepsaly
novodobé dějiny sportu pod
vysokou sítí v ČR. Prostějovské ženy totiž dostaly na
pokraj prohry, což se suverénkám národních soutěží
z posledních let nestalo proti
českým soupeřům už tři a
půl roku. Nakonec Agelky na
dlouhatánskou šňůru vítězství
navlékly i 105. zápasový korálek, leč měly hodně namále.

Vždyť za stavu 2:2 na sety a
14:15, následně 15:16 odvracely dva mečboly! „Jestli necítím
zklamání z porážky, když jsme
byli tak blízko k senzační výhře
v Prostějově? Ani ne. Spíš mám
velkou radost, jak se náš přebudovaný tým bez tří největších
opor z loňska dokázal zvednout
z mizerného úvodu a dostal jasného favorita do tiebreaku. Jsem
spokojený s výborným výkonem
od třetí sady i s velmi kvalitním
volejbalem, který pak holky
předváděly. Z mého pohledu šlo

o herně remízovou bitvu a po ní
mi výsledek v podobě těsné porážky opravdu nevadí,“ ohlížel se
za nečekaným dramatem kouč
PVK Stanislav Mitáč.
Nechybělo mnoho a jeho protějšek z VK by musel vysvětlovat
senzační extraligovou prohru.
„Co se s naším družstvem dělo
ve třetím a čtvrtém setu? Přestali jsme útočit tak dobře jako
předtím, byť přihrávka se téměř
nezhoršila. Olymp se skvěle chytil v obraně a výtečně blokoval,
naopak u nás rázem nebyla je-

Pohárová
odveta se Slavií místo na Hané v Praze
Prostějov/son - Ve čtvrtek 22. že když už budeme v hlavním budeme chtít znovu vyhrát.
listopadu, tedy hned druhý
den po střetnutí Ligy mistryň
s Cortese, sehrají naše volejbalistky odvetný zápas čtvrtfinále
Českého poháru žen 2012-2013
proti Slavii Praha. Ne však dle
původního plánu doma od
17.00 hodin, ale již od 16.00 hodin na hřišti soupeře.
„Ve čtvrtek musíme všichni
osobně jet do Prahy na ambasádu kvůli udělení víz pro blížící
se cestu k utkání Champions
League v ázerbájdžánském
Baku. Tím pádem nás napadlo,

městě, mohli bychom pohárovou
odvetu absolvovat tam. Oslovili jsme s tímto návrhem vedení
Slavie a bez problémů vznikla
dohoda o prohození pořadatelství
daného souboje,“ vysvětlil sportovní ředitel VK AGEL Prostějov
Peter Goga.
„Agelky“ v prvním čtvrtfinálovém
mači zvítězily na pražské půdě 3:0
a k postupu do semifinále jim tedy
stačí ve druhém vzájemném duelu získat jediný set. „Bez ohledu
na případnou únavu ze středeční
bitvy s Villou však rozhodně

Změna domácího prostředí za
venkovní v tom nehraje vlastně
žádnou roli,“ prohodil hlavní
trenér našich volejbalistek Miroslav Čada.
Teoreticky se přitom ještě
může stát, že čtvrteční střet
proběhne tak, jak původně
měl: od pěti odpoledne v hale
prostějovského
Sportcentra
DDM. „Nová verze o výměně
pořadatelství je pravděpodobná
tak na devadesát procent a k jejímu
definitivnímu potvrzení dojde až
během pondělka,“ upřesnil Goga.

Zájezd fanoušků VK
na zápas v Brně proti SG

Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL
Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 9. kola UNIQA extraligy žen 2012/13 mezi
VK SG Brno a VK Prostějov.
Duel dvou moravských týmů v rámci základní části nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 24. listopadu od 16.00 hodin,

sraz fanoušků je týž den ve 14.00 hodin na
parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím
e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz
nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka
přihlášek v pátek 23. listopadu do 12.00 hodin.

diná hráčka schopná prosadit se
v krizových situacích. Za nepříznivého vývoje se na děvčatech
dost projevila fyzická i psychická
únava, viditelně jim chyběla jakákoliv energie,“ vracel se Miroslav
Čada k nejtěžším okamžikům.
Burcovat své ovečky před rozhodujícím dějstvím však prý
nemusel. „Holky dobře věděly,
o co jde, a samy od sebe zmobilizovaly síly. Mým úkolem bylo
je do tiebreaku hlavně povzbudit
a podpořit, protože v tu chvíli
všechny byly pod velkým tlakem

a ve stresu z mnoha předchozích
chyb. Z toho důvodu bylo stěžejní je znovu nastartovat,“ přiblížil
zkušený stratég. Záměr se podařil, Hanačky v páté sadě vedly
už 12:7. Přesto v závěru musely
odvracet hned dva mečboly. „V
tak vypjatých koncovkách už je
to o štěstí a náhodě, volejbalová
kvalita či zkušenosti nehrají rozhodující roli,“ připojil Čada.
Fortuna tedy byla ženám Prostějova nakloněna, tím pádem
mohou vítěznou sérii dál prodlužovat.

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov
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„AGELKY“ ZÍSKALY PRVNÍ SET v letošní Champions League

3
Očima trenérů 0

Na italské půdě však měly i na víc, s favorizovaným Cortese svedly naprosto vyrovnanou partii

VK AGEL PROSTĚJOV

V Cor
VK Pv

SLAVIA PRAHA

3
1

Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:2, 5:2, 6:5, 9:5, 10:8, 14:8,
14:10, 15:12, 17:14, 19:14,
20:18, 23:20, 23:23, 25:23.
Druhý set: 0:4, 3:4, 11:5, 11:7,
18:7, 20:9, 20:11, 21:16, 23:16,
23:19, 25:19. Třetí set: 1:1,
3:1, 3:3, 5:3, 11:9, 11:12, 12:14,
16:15, 18:16, 19:20, 21:21,
21:24, 22:25. Čtvrtý set: 3:4,
5:4, 7:5, 7:7, 9:8, 9:10, 11:10,
11:13, 13:13, 15:14, 17:16,
17:18, 20:21, 23:21, 25:22.
Villa Cortese (Itálie), Prostějov/son
- V polovině základní skupiny B
evropské Ligy mistryň 2012/13 už
nevypadá působení našich volejbalistek v elitní pohárové soutěži
tak beznadějně. Zápas 3. kola přinesl ženám VK AGEL Prostějov
zisk premiérové sady, navíc v hale
celku MC Asystel Carnaghi Villa
Cortese sahal po ještě příznivějším
výsledku. Bodový zisk zkrátka
nebyl daleko a zlepšený výkon zástupkyň ČR v CEV Champions
League dává naději, že další utkání omlazené party v těžké mezinárodní konkurenci nemusejí nutně
skončit porážkou.

Očima kapitánek
Sanja MALAGURSKI - Carnaghi Villa Cortese:

„Pro nás šlo o těžké utkání hlavně psychicky vinou nečekané ligové porážky v Coneglianu. Tím víc jsme potřebovaly okamžitě reagovat vítězstvím, což se naštěstí
povedlo. Prostějov nám ale nadělal spoustu starostí a musely jsme hodně zabrat, abychom jej zdolaly.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Udělaly jsme hodně velký posun v projevu na hřišti, který
byl zatím takový nijaký. V Cortese už jsme žily jako jeden
kolektiv a jak se říká táhly za společný provaz od největší
opory zápasu po poslední náhradnici na lavičce. Díky tomu
se nám dařilo favoritovi vyrovnaně vzdorovat.“

Úvodní část duelu rozhodly dvě
čtyřbodové šňůry domácího týmu.
Během první otočil z 1:2 na 5:2,
druhou utekl z 10:8 na 14:8. Hlavně
série uprostřed setu přitom byla velká škoda, neboť následovala po lehké smeči Villy a špatném zákroku
v poli za situace, kdy se naše děvčata
zvedala. Celkově bodovaly vítězky
zpočátku hlavně nekompromisními
bloky a později drtivými útoky chorvatské univerzálky Barun, Hanačky
nejvíc těžily z kvalitního podání. Ze
zdánlivě beznadějného stavu 19:14
dokázaly Čadovy svěřenky i díky
povedenému střídání Vincourové
se Soares (místo Jelínkové s Hippe)
skvěle vyrovnat na 23:23, jenže setbolový míč vzápětí soupeřkám darovaly lacinou chybou – 25:23.
Od druhé sady se sestava VK vrátila
do výchozího složení a v něm druž-

stvo při servisu Žarkove odstartovalo famózně (0:4). Bohužel fungující
hra s úspěšně zakončující dvojicí
Gomes – Miletič, jež Agelky zdobila už v závěru zahajovacího dějství,
záhy zkolabovala. Jakmile přišla na
podání Mojica, zaznamenalo Cortese osm bodů v řadě za sebou z 3:5
na 11:5, když vicemistryně Itálie
zvedl příchod Malagurski z lavičky
na hřiště i výrazné zlepšení obrany.
Naše ženy se i vinou mizerné přihrávky dostaly do hlubokého útlumu, který vedl až k hrozivému skóre
18:7 po další dlouhé šňůře sedmi
bodů! Teprve pak se české šampiónky zmátořily a dokončily sadu se
ctí ve zvýšeném tempu. Bohorovné
favoritky si vinou vlastního polevení
nechaly snížit na 21:16 a dokonce
23:19, ovšem bezpečnou výhru
uhlídaly – 25:19.

Giovanni CAPRARA - Carnaghi Villa Cortese:

Giovanni Caprara (Asystel Carnaghi Villa Cortese):
„Byl to velmi důležitý zápas a my jej vyhráli. Můžeme
být spokojeni s výsledkem i s vůlí všech hráček k němu
přispět. Tým nejvíce podržely Sanja Malagurski, Katarina
Barun a v závěru i Caterina Bosetti, která vnesla do našeho
projevu potřebný řád, klid. Prostějov se ukázal jako velmi nebezpečný
protivník, zvítězit také na jeho hřišti bude náročné.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„V porovnání s předchozími dvěma zápasy Champions
League jsme předvedli lepší výkon a díky tomu dokázali
v Cortese odehrát vyrovnanou partii. Zkvalitnili jsme útok,
solidně pracovala i obrana. Jen se nám nedařilo zastavit
chorvatskou univerzálku Barun. Rozhodovaly koncovky
a ty většinou zvládl lépe soupeř, proto zvítězil. Herně jsme však obstáli.“

Třetí díl zápasu byl z obou stran
dlouho nejméně „výpadkový“.
To znamená, že Asystel Carnaghi
i AGEL pravidelně otáčely bez
větších přehmatů a vše probíhalo
vyrovnaně s mírným náskokem
MC. To trvalo až do stavu 11:9,
kdy dobře zapodávala Velikiy,
následně také Žarkova. Prostějov
rázem otočil na 12:14 a naděje na
zdramatizování mače ještě žila.
Nezhasla ani brzkou ztrátou nabyté výhody (16:15, 18:16), protože
vzápětí náš bojující kolektiv opět
vedl (19:20). A stupňovaným výkonem si pro pokračování bitvy
skutečně došel zásluhou příkladné
spolupráce všech plejerek na palu-

bovce – 22:25.
Sedmička Vincourová, de Assis,
Gomes, Soares, Žarkova, Velikiy,
Chlumská výborně šlapala též
zkraje čtvrté sady (3:4). A jakmile
se protivnice začaly dostávat do
pohody, přišla okamžitá reakce
s otočením ze 7:5 na 9:10, posléze
z 11:10 na 11:13! V tu chvíli mohl
soubor z Hané dokonce utéct na
ještě větší rozdíl, ale promarnil několik slibných příležitostí. Totéž se
opakovalo za stavu 20:21, což jinak kvalitně hrající Agelky muselo
hodně mrzet. Villa totiž třemi body
za sebou bleskově zvrátila na 23:21
a koncovka zajímavého utkání patřila jí – 25:22 a 3:1.

Čas: 1:08 hodina
Rozhodčí: Večeřa a Buchar
Diváků: 200
1. set: 25:18 24 minut 2. set: 25:14 21 minut
3. set: 25:21 25 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

0

Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:2, 2:4, 4:4, 4:6, 7:7, 8:9,
11:9, 11:12, 14:13, 17:14, 19:15,
22:16, 22:18, 25:18. Druhý set:
0:1, 4:1, 6:2, 6:5, 9:5, 15:6, 16:8,
19:8, 19:10, 22:10, 22:13, 24:13,
25:14. Třetí set: 0:2, 2:3, 2:5,
6:9, 10:9, 10:11, 15:12, 15:14,
17:15, 17:17, 20:17, 20:19,
22:19, 24:20, 25:21.
Prostějov/son - Necelé dva
dny po těžké bitvě v Cortese
a den po leteckém návratu do
ČR nastoupily volejbalistky
VK AGEL Prostějov k duelu
7. kola UNIQA extraligy žen
2012/13 proti Volleyball clubu
Slavia Praha. Únavu domácí
tým překonal a místy kousající mladice z hlavního města
nakonec zdolal bez fatálních
komplikací i ztracené sady,
čímž se vrátil do čela soutěže.
V úvodní sadě jakoby Agelky ještě byly na zpáteční cestě z Itálie
domů a nikoliv na hřišti Sportcentra DDM. Mdlý výkon plný

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Zvládly jsme to 3:0, což je hlavní. Po velmi náročném
dvouhodinovém utkání v Cortese se logicky projevila nějaká únava, ale přesto jsme se snažily být koncentrované
celý čas. Občas to nevycházelo a vlastními chybami jsme
soupeřky pouštěly do hry, ovšem nasazení nechybělo.
Což vidím jako největší pozitivum. Z kolektivu je cítit, že
hodně chce, a na tom se dá stavět.“

Ivana CEBÁKOVÁ - Volleyball club Slavia Praha:
„Přijely jsme do Prostějova pokusit se o aspoň trochu dobrý výsledek. Samozřejmě jsme nepočítaly s vítězstvím, ale
cílem bylo neprohrát příliš moc.V částech prvního i třetího
setu se nám dařilo hrát vyrovnaně a dokonce jsme vedly,
naopak druhá sada byla vyloženě špatná. Celkově máme
do dalšího vzájemného utkání v poháru ještě co zlepšovat.“

chyb i nepřesností bez potřebné
razance v útoku (ta chyběla hlavně u Velikiy) umožnil hostujícímu
družstvu zpočátku vést (5:7), pak
ještě dlouho držet krok (11:9 –
11:12, 14:14). Až druhá polovina
setu přinesla zvýšení hanáckých
otáček, což stačilo na postupný
únik a bezpečné vítězství. Nadstandardně často přitom Vékáčko
sahalo k ulívkám při zakončení,
poměrně dost bodů přidalo též
úspěšnými bloky – 25:18.
Povedenou koncovkou se domácí hráčky dostaly do tempa

i pohody a z toho rezultoval
rychlý náskok 6:2, vybudovaný
především výborným servisem
Hrončekové plus bodovými zásahy Žarkove. Pak sice nápor na
chvilku vypnul (6:5), ale rozjetý
favorit hned vzápětí pokračoval
ve zkvalitněné herní produkci.
Vše vycházelo z velmi dobrého podání (Velikiy, Žarkova),
nabaloval se lepší útok, neprostupná obrana a v součtu mladé
Slávistky vůbec nestačily. Druhé dějství pro ně skončilo vysokou porážkou – 25:14.

Ľubomír PETRÁŠ - VK AGEL Prostějov:
„Z naší strany to byl trochu unavený výkon, hlavně na
začátku prvního setu a většinu posledního. Náročný
program šel holkám do nohou, možná i do hlav, naštěstí se
s tím dokázaly postupně vypořádat. Těžili jsme z lepšího
útoku a solidní obrany, naopak problémy vznikaly kvůli
našim deseti zkaženým servisům. Podstatné je celkové
zvládnutí zápasu, což se budeme snažit zopakovat hned zítra v nelehkém
souboji s Olympem.“

Jiří VOJÍK - Volleyball club Slavia Praha:
„Chtěli jsme Prostějov potrápit tím víc, že měl za sebou
těžké střetnutí v Itálii a delší cestování. Tohle pro nás byla
určitá výhoda, byť domácí jsou samozřejmě výkonnostně
mnohem výš. Také jsme si chtěli vyzkoušet některé herní
věci. Při pohledu do zápasových statistik vidím, že jsme
soupeře mírně předčili na servisu i přihrávce, naopak jsme
dost zaostávali jak v útoku, tak v obraně. Což ve volejbale rozhoduje, a
proto se zrodil zasloužený výsledek 3:0. Splnit cíl v podobě zisku setu se
nám tedy nepovedlo, třeba to vyjde příště.“

Jasným průběhem zápasu ukolébané Prostějovanky však za
dané situace polevily, naopak
soupeřky se výrazně zvedly. A
třetí část tím pádem zahájila
podobně jako první (2:5, 6:9).
Zvrat zařídily až středové plejerky VK: Hrončeková na servisu, Žarkova útočně (10:9).
Tahle čtyřbodová šňůra úřadující mistryně znovu nastarto-

vala, jenže celé střetnutí nadprůměrně podávající Pražanky
tentokrát nesložily předčasně
zbraně. Vyrovnané šance držely až do skóre 17:17, poté
ještě dotáhly z 20:17 na 20:19.
A teprve úplná koncovka patřila větší volejbalové kvalitě,
snoubené s bohatšími zkušenostmi v podání AGELu –
25:21 a 3:0.

Agelky proti Olympu odvrátily dva mečboly i senzační porážku
VK Pv
Olymp

3
2

Bodový vývoj – první set: 1:1,
6:1, 7:4, 10:4, 12:5, 14:6, 16:9,
18:9, 18:11, 21:11, 22:13, 24:13,
25:14. Druhý set: 2:0, 2:5, 8:6,
9:8, 12:8, 19:9, 19:11, 22:12,
24:14, 25:16. Třetí set: 0:3, 1:5,
7:5, 7:7, 8:9, 9:11, 11:11, 11:13,
13:13, 13:18, 15:20, 17:20,
18:23, 20:23, 21:25. Čtvrtý set:
0:4, 3:5, 3:7, 4:9, 6:10, 6:16,
8:16, 10:18, 10:20, 13:21, 15:22,
16:24, 18:25. Pátý set: 1:1, 4:1,
6:4, 8:4, 10:5, 10:7, 12:7, 12:10,
13:12, 14:12, 14:15, 15:16,
17:16, 19:17.
Tři a půl roku volejbalistky VK
AGEL Prostějov neprohrály soutěžní utkání s českým soupeřem,
stejnou dobu nenechaly žádný
duel v domácích soutěžích ani
dojít do tiebreaku. První z uvedených sérií trvá i po sobotě dál, byť
PVK Olymp Praha dostal úřadující mistryně v 8. kole UNIQA
extraligy žen 2012/13 na samou
hranu senzační porážky. Ze stavu
2:0 na sety téměř otočil původně
jasné střetnutí na svou stranu,
ale v nervydrásající koncovce
nevyužil dvou mečbolů a favorit takříkajíc za sekundu dvanáct
zachránil šťastné vítězství. Přišel
však po dlouhatánské době o bod
do tabulky, kde je rival z metropole hned za ním druhý v těsném
závěsu.
Očekával se vzdor rozjetého
družstva z hlavního města, leč
úvod střetnutí probíhal jedno-

Očima kapitánek
Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Dva sety jsme utkání zvládaly velice dobře, náš výkon
byl koncentrovaný a celkově kvalitní. Pak jsme však pod
dojmem jasného vývoje polevily, čehož Olymp využil
k návratu do zápasu. Ve třetí i čtvrté sadě se mu hodně
dařilo, zatímco nám vůbec. Cením si toho, že i po takovém průběhu jsme dokázaly zabrat a sice s problémy, ale
přesto vyhrát. Nechat takhle rozjeté střetnutí dojít až do tiebreaku by se
nám pochopitelně nemělo stávat, na druhou stranu zvládnutí kritických
okamžiků ve velké únavě může semknout kolektiv.“

Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Po dvou setech jsem měla obavy z toho, jak špatně tady
dopadneme, náš výkon byl trochu ostuda. Od třetí sady
jsme však hodně zlepšily servis, soupeřky zatlačily a utkání pak bylo o něčem úplně jiném. Máme velkou radost
z toho, že jsme Prostějov donutily jít do tiebreaku. Ta radost mohla být v případě proměnění jednoho ze dvou mečbolů samozřejmě ještě větší, ale i tak můžeme být s výkonem ve druhé polovině zápasu
určitě moc spokojené.“

značně v režii domácích plejerek. Ty vstoupily do boje naprosto koncentrovaně, chytily se
pětibodovou šňůrou při podání
Hippe (1:1 – 6:1) a pak nebyly
k zastavení. Díky dobrým kombinacím často zakončovaly přes
jednoblok s téměř stoprocentní
úspěšností, navíc výborně přihrávaly i bránily. Naopak soupeřky nejen na servisu hodně
kazily, tím pádem zahajovací
sada nabrala exhibiční rozměr –
25:14.
Druhá část odstartovala úplně
stejně, ale hned za stavu 2:0 přišel prudký zvrat. Sládková dobrým podáním rozhodila příjem
VK a pražský výběr rázem vedl
(2:5). Z náhlé bryndy Agelkám
bleskově pomohla skvěle servírující Hippe, jejíž projektily od
zadní lajny pro změnu rozvrátily
přihrávku Olympu (8:6). Tím se

duel vrátil do předchozích kolejí
tím spíše, že si Pražanky absolutně nedokázaly poradit ani s podáním Jelínkové (12:9 – 19:9).
Děvčata hanáckého klubu výtečně útočila a téměř zopakovala výsledkovou dardu z prvního
dějství – 25:16.
Druhý přihrávkový výpadek postihl hostitelky hned zkraje třetího
setu (0:3, 1:5). Dokonale se však
zopakoval scénář z předchozí
sady, neboť to byla znovu německá univerzálka, jež zaúřadovala
vynikajícím servisem vstříc rychlému otočení skóre na 7:5. Jenže
tentokrát se ženy PVK nepoložily
a vedení si zanedlouho vzaly zpět
(8:9, 11:13). Zásluhou pronikavě
zlepšené obrany s řadou bodových bloků dokonce získaly výrazný náskok 13:18, když velmi
účinně podávala Halbichová. A
z téhle šlamastyky už se Čadovy

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„První dva sety proběhly plně v naší režii, jenže potom
došlo ke zvratu. Konkrétně v tom, že jsme se přestali
prosazovat v útoku, hosté nás začali hodně blokovat a
celkově byli v obraně na síti výrazně lepší. Nám prostě
bloky ve druhé půlce zápasu skoro vůbec nefungovaly.
Proto došlo k vyrovnání na 2:2 a k dramatické bitvě až
do úplného konce, v němž jsme na výhru dosáhli s notnou dávkou štěstí.
Soupeř se postupem času dostal do velké euforie, mladé pražské hráčky
naplno ukázaly míru svého talentu. Na únavu se v žádném případě
nechceme vymlouvat, ale tři utkání včetně dvou maximálně náročných
během čtyř dnů a cestování do Itálie i zpět představovalo skutečně nelehký
program.“

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

svěřenky nevyhrabaly, povzbuzené protivnice vše dorazily až do
úspěšného závěru – 21:25.
Navíc parádní výkon zejména
v obraně si obhájkyně ligového stříbra přenesly i do čtvrtého
pokračování. Perfektně vychytávaly v poli, dál nekompromisně
blokovaly a v součtu s kvalitním
útokem jim to dávalo až překvapivě markantní převahu (6:16!).
Mitáčova parta se zkrátka dostala
po všech stránkách do takového
laufu a Vékáčko do takového
útlumu, že nebylo co řešit a bitva
šla po jasném vývoji do tiebreaku
– 18:25.
Před jeho začátkem unavené
Prostějovanky viditelně zmobi-

lizovaly poslední zbytky sil, což
doložil jejich dominantní nástup
(4:1, 10:5). Z předchozí mizérie
byly schopné se zvednout ke své
obvyklé síle, ovšem mladé soupeřky zdaleka neřekly poslední
slovo. Už tak nesmírně dramatický mač dostal ještě větší náboj
prostřednictvím několika nádherných výměn i toho, jak Olympačky likvidovaly výrazné manko
(12:7 – 13:12). Senzace pak byla
nadosah poté, co euforicky hrající
PVK třemi body za sebou obrátil
ze 14:12 na 14:15 a měl mečbol!
Favoritky jej odvrátily, vzápětí i
druhý a s vypětím vší zbývající
energie nakonec urvaly nejtěsnější vítězství – 19:17 a 3:2!

VK AGEL PROSTĚJOV
OLYMP PRAHA

Čas: 1:53 hodina
Rozhodčí: Pavelek a Kovář
Diváků: 500
1. set: 25:14 20 minut 2. set: 25:16 21 minut
3. set: 21:25 25 minut 4. set: 18:25 24 minut
5. set: 19:17 20 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Jelínková

Velikiyová
Hrončeková
de Assisová
Hippeová
Gomesová
Střídaly: Miletičová, Soaresová,
Vincourová, Žarkova.
Připravena byla: Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava olympu:
Mudrová, Halbichová, Kvapilová, Sládková, Trnková, Mlejnková,
libero Dostálová Střídaly: Hodanová, Škrampalová, Patočková.
Trenér: Stanislav Mitáč.
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ý
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,
Mlejnková 15, Trnková 14 - Závodná a Holišová po 12, Kojdová 11. Diváků:150 * Ostrava
- KP Brno 1:3 ((23, -23, -21, -21).) Nejvíce
j bodů: Zemanová 15, Langová 14, Kadlecová 13
- Staňková 24, Michalíková 17, Širůčková 9. Diváků: 100* SG Brno - Olomouc 0:3 (-16,
-17, -25). Nejvíce bodů: Najbrtová 14,, Kubíčková 7 - Kojdová
j
17,, H. Vanžurová,, Rutarová
a Tinklová po 7. Diváků: 50 * Šternberk - Přerov 2:3 (-23, 12, 15, -22, -14). Nejvíce bodů:
M. Janečková 25, Oborná 19, Sochorcová 13 - Mátlová 23, Kohoutová a Dedíková po 9.
Diváků: 200 * VK AGEL Prostějov
j - Slavia Praha 3:0 ((18, 14, 21).) Nejvíce bodů: Veliká
15, Soaresová 12, Žarkovová 11 - Vinecká 10, Cebáková 10, Hanzlová 6. Diváků: 200
8. kolo: Frýdek-Místek - SG Brno 3:0 (11, 14, 11). Nejvíce bodů: Holišová 11, Kojdová,
Jurčíková a Dudová po 10 - Najbrtová 9, Nálezková 4. Diváků: 100 * VK Agel Prostějov
- Olymp Praha 3:2 (14, 16, -21, -18, 17). Nejvíce bodů: Hippeová 23, Gomesová 17,
Velikyiová 15 - Mlejnková 17, Kvapilová 16, Sládková 15. Diváků: 500* Přerov Ostrava 3:0 (20, 16, 22) Nejvíce bodů: Dedíková 15, Rosenbergeová
g
14,, Gambová 13
- Kadlecová a Zemanová po 8, Zedníková 6. Diváků: 200 * Šternberk - Olomouc 3:1
(20, -12, 20, 25) Nejvíce bodů: Janečková 21, Holásková 12, Oborná 11 - Nachmilnerová
12, Košická a Vanžurová po 11. Diváků: 300 * Slavia Praha - KP Brno 3:2 (18, -13,
-17, 23,19). U
Utkání skončilo těsně před uzávěrkou tohoto vydání, statistiky nebyly proto
k dispozici.

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Dnešní utkání jsme si opravdu užili, a to jak samotné
hráčky, tak i my trenéři. Šlo o nesmírně napínavý zápas, až
do stavu 17:17 v tiebreaku se nevědělo, kdo šťastně urve
vítězství na svou stranu. Přitom jsme do střetnutí vstoupili
hrozně ustrašeně a v úvodních dvou setech hráli doslova
hanebně. Prostějov se na nás dobře připravil, což zase není
tak těžké. Hrozný výkon však domácí asi ukolébal, nebo se uspokojili tím,
jak snadno vedou. My jsme se poté naopak rozjeli k výbornému volejbalu,
na naše současné poměry nadstandardnímu. Vzešla z toho herní remíza
a výsledkově těsná porážka. Zklamání ani necítím, spíš jsem ohromně
spokojený se skvělým výkonem holek od třetí sady.“

Připraven byly: de Asissová,
Gomesová, Jelínková, Hippeová,
Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Proti „Slávistkám“ unavený favorit nepřipustil klopýtnutí 3
VK Pv
3
Očima kapitánek
Očima trenérů 2
Sla

Miletičová
Hrončeková
Žarkova
Soaresová
Velikiyová

průběžná tabulka extraligy

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

Tým

Z

V3 V2 PB

P

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

8
8
8
8
8
7
8
8
8
9

7
7
4
3
4
3
2
2
1
0

0 24:4
0 23:8
2 20:10
2 17:14
3 15:14
2 13:14
4 15:17
4 12:19
7 6:22
8 4:27

1
0
2
2
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
1
2
1
1
0
1

PS

PM

B

680:511
728:606
669:584
599:611
640:632
550:566
692:715
639:691
570:666
482:667

23
21
16
14
13
11
9
9
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...
9. kolo, sobota 24. listopadu, 17.00 hodin: SG Brno - VK Agel
Prostějov (16.00 hodin), Olymp Praha - Slavia Praha, Šternberk
- Frýdek-Místek, Ostrava - Olomouc, KP Brno - Přerov (18.00).

Slavia Praha VK Prostějov 0:3 ( 24, 17, 16), odveta 22. listopadu
v 16.00 hodin (v Praze) * Přerov - Frýdek-Místek 3:1 (-15, 22, 22, 21),
odveta 22. listopadu v 17.00 hodin * Olomouc - KP Brno 3:2 (-23, 11, 21,
-14, 11), odveta 22. listopadu v 18.00 hodin * Olymp Praha – Ostrava 3:0
(22, 22, 14), odveta 16. prosince v 17.00 hodin.
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Exkluzivní interview s čerstvými posilami SKC Prostějov

JAN A PAVEL STÖHROVI: „HLEDALI JSME TÝM
S KVALITNÍM ZÁVODNÍM PROGRAMEM MIMO ITÁLII“
Prostějov – Před třemi týdny ohlásil úspěšný cyklistický oddíl SKC Prostějov příchod hned tří posil.
Spolu s Ondřejem Ponikelským se nově do přípravy mužského družstva zapojilo i bratrské duo Jan a
Pavel Stöhrovi. Oba posledně jmenovaní dokázali
mezi juniory i jezdci do třiadvaceti let, že na silnici
patří k domácí špičce, a po dvouletém závodění v
Itálii se rovněž v elitní mužské kategorii chtějí prosadit na přední pozice. A kdyby dostali šanci zúčastnit se slavné Tour de France, neváhali by.
Jiří Možný
Máte za sebou dva
roky v Itálii. Byl tam
patrný rozdíl oproti tuzemským závodům a stájím?
pavel: „O Itálii se říká, že je
to nejlepší škola, jakou cyklista
může podstoupit. My to můžeme pouze potvrdit. Už jen proto, že závodíte s de facto stejně
starými jezdci a na každé akci
jich startuje kolem sto padesáti.“
jan: „Také způsob závodění je jiný. Do cíle se většinou
nedostane více než polovina
startovního pole. Tréninky byly
srovnatelné jako jinde, pouze
se méně trénuje a o to více závodí.“
Dá se říct, že u nás není
D
profesionální cyklistiříliš sledovaný sport. Jak
ka příliš
jste popularitu tohoto odvětví
vnímali
mali v Itálii?
pavel:
el: „V Itálii je cyklistika
na prvním
rvním místě. Vnímáte to
jak při závodech, kdy tím ti
lidé žijí a všude jich spousta
fandí,í, tak při tréninku, kdy
řidičii jezdí ohleduplně.“
jan:: „Přesně tak, nestalo se,, že by vás někdo
ohrozil.“
zil.“
Nyní jste se
N
rozhodli p
pro
návrat
rat do České

republiky, konkrétně na Hanou. Co rozhodlo ve prospěch
SKC Prostějov?
sme
pavel: „Na příští rok jsme
vodhledali tým s kvalitním závodi.“
ním programem mimo Itálii.“
jan: „Itálie je totiž dost uzaezávřená, už jen tím, že tam nezáé, co
vodí zahraniční týmy a poté,
dním
jsme se dozvěděli o závodním
u do
programu a postupu týmu
sme
kategorie continental, tak jsme
na nic nečekali a domluvili se.“
S jakými ambicemii do
házíProstějova přicházíte?
pavel: „Chceme dokázat,t, že
po dvou ne příliš vydařených
ných
sezonách stále dokážeme zajížajíždět dobré výsledky.“

jan: „Cíle jsou vysoké, ale
uvidíme, jak to bude vypadat
v průběhu sezony.“
pavel: „Důležité je mít
také štěstí, protože ne vždy, i
když jste maximálně připravený, to vyjde.“
Stihli jste již své
nové družstvo trochu poznat?
pavel: „Začátkem listopadu
jsme se setkali na soustředění
v Beskydech. Parta je skvělá,
což je důležité, protože bez ní
nemůžete dosáhnout dobrých
výsledků. Cyklistika je také
týmový sport.“
jan: „Chodili jsme na tůry
v okolí Lysé hory a také jsme
navštívili wellness.“
pavel: „Jo, jo, to bylo krásné zpestření, všude jen bublinky (smích).“
Váš nový klub sbíV
ral donedávna
úspěchy především na
dráze. Závodili jste i
vy na oválu?
pavel: „V juniorské
kategorii jsme jezdili
na dráhu v Motole,
ale pouze trénovat.
Nikdy
nás neoslovila,
přestože
to je určitě
výborná
příprava.“

pavel: „Na kole jsme jezdili
od mala, ale k závodní cyklistice nás přivedl strejda. Ve čtrnácti letech nás přihlásil na náš
první MTB závod Rampušák.
Od té doby nás to chytlo a stal
se z toho náš sport „numero
UNO“.“
jan: „I když ze začátku to byla
pouze horská kola. V tu chvíli
jsme si ani nepředstavovali, že
jednou budeme závodit na silnici. Postupně jsme začali více
trénovat a také závodit, i když
první tři roky pouze MTB.“

vých závodech Jun
Junior Tour
a Regionem Orlick
Orlicka, druhé
místo na prestižním etapovém závodě v Rak
Rakousku a
druhé místo na mi
mistrovství
republiky.“
jan: „Také jsme hn
hned prvním rokem působili v silniční
reprezentaci. Díky ní jsme se
dostali na závody Sv
Světového
ppoháru do Německu,, It
Itálie, Rakouska, Švýcarska. V tu dobu
jsme měli jasno, že chc
chceme závodit pouze na silnici.“
Mezi „třiadva
M
„třiadvacítkáři“
jste
záj našli úspěšný
úspě
vodní domov v týmu
tým CK
Windoor‘s Příbram, pak jste
shodně odešli do Itálie.
Itál Proč
právě Apeniny?
pavel: „Hledali jsm
jsme angažmá v zahraničním tý
týmu pro
další výkonnostní růst. Nejvíce
se nám zamlouvala Itá
Itálie kvůli stylu závodění a m
množství
Pro jsme
kvalitních závodů. Proto
oslovili pana
Pd
Padrnose,
který
nám pomohl
„V Itálii
á ii jje cyklis
cyklistika
i
na prvním místě.
s angažmá práVnímáte to jak při závodech,
kdy tím ty lidé žijí vě v Itálii. Zazá
čátky byli těžší,
a všude jich spousta fandí, tak při tréninku,
protože jsme na
sebe byli zvyklí
ohleduplně. Nestalo se,
kdy řidiči jezdí ohl
a najednou bydněkdo ohrozil.“
že by vás něk
lel každý sám
týmovém
duo Jan a Pavel STÖHROVI
STÖH
o vnímání cyklistiky v Itálii v
domě. V italském družstvu
jan: „Mluv za sebe
Kdy jste se rozhodli totiž může být jen jeden ciziK
(smích), já jsem si chtěl
pro silnici?
pr
nec. Viděli jsme se tedy zhrudráhové závody vyzkou- pavel: „Mezi juniory jsme ba jednou za měsíc. Po sezoně
šet. I když v té době působili v týmu KC Koopera- bohužel oba týmy důsledkem
jsme jezdili cyklokros, tiva SG Jablonec nad Nisou, ekonomické krize skončily a
který mě zaujal více.“ kde jsm
jsme silniční cyklistiku na sezonu 2012 jsme si museli
pavel:
„Jo,
jo, kombinov
kombinovali s MTB a cyklo- najít nové stáje.“
dráhový
šampion krosem. Z
Měli jste možnost
Závody na silnici nás
(smích).“
zaujaly nnejvíce a za poměrně
zhlédnout část Gira
JJaká vlastně krátkou ddobu se dostavily dob- nebo jiného slavného závodu,
byla vaše ces- ré výsledk
výsledky i pódiová umístění. který jste si zatím nemohli
ta k cyklistice?
Například mé vítězství v etapo- sami vyzkoušet?

INZERCE

PRO-DOMA Stavebniny Prostìjov

STAVEBNINY PRO-DOMA PROSTÌJOV VÁM NABÍZÍ

možnost
PÙJÈENÍ NÁKLADNÍCH PØÍVÌSÙ VALNÍKOVÝCH
za osobní vùz

autodoprava s
HYDRAULICKOU RUKOU

www.pro-doma.cz

OTEVØENO KAŽDÝ DEN
PO - PÁ
SO - NE

Jeden autogram stačí. Bratrská dvojice Jan a Pavel Stöhrovi se právě chystá upsat službám SKC
Prostějov. Náš klub zlákal tyto naděje tuzemské cyklistiky z italského angažmá. Pokvete jim na Hané
pšenka?
Foto: archív SKC Prostějov

6.30 - 17.00
7.00 - 16.00

Adresa: Sebastiniho 2, 796 07 Držovice
Tel.: +420 582 335 551 • Mobil: +420 724 882 325

pavel: „Přímo jednu etapu
Gira jsme sledovali z okna, protože projížděla městem, kde jsme
bydleli. Nedaleko se také jezdí
závod Giro dell Emilia, kterého
jsme jeli zkrácenou verzi, Piccolo Giro dell Emilia. Také jsem
absolvoval závod Piccolo Lombardy Tour se slavným kopcem
Madona del Ghisalo.“
jan: „A v rámci etapového závodu SP Terra Toscana vedla
jedna z etap po prašných cestách
,,strade bianche“. Také mnoho
dojezdů a části závodů jsou identické se závody jako Giro.“
Jaký máte nejbližší program a kdy zahajujete
naplno přípravu na nový ročník?
pavel: „Po sezoně jsme měli
volno čtyři týdny. Chtěli jsme začít trénovat právě na soustředění
v Beskydech, ale po túře jsem si
poranil koleno a momentálně ještě netrénuji s plným nasazením.“

jan: ,,Já jsem již v plném tréninku.“
Jak nejraději trávíte
volno, když se nějaké
naskytne?
jan: „Volný čas nejraději trávím u filmu, nebo zajdu do bazénu, sauny.“
pavel: ,,Lehnout si a nedělat
vůbec nic.“
Komu za své výkony
kromě sebe nejvíce vděčíte?
oba: „Chtěli bychom poděkovat
rodičům, staršímu bratrovi a také
všem lidem, co nám pomáhali a
stále pomáhají. Bez jejich pomoci
a podpory by to nešlo. Rád bych
ještě zvlášť poděkoval Martinu
Holubovi, Rostimilu Konvalinkovi a Lukáši Rejlkovi, kteří nám
hodně pomáhají se zimní přípravou. Prý pro ně bude největší poděkování, když nás jednou uvidí
na Tour de France, tak doufáme,
že je nezklameme...“

kdo jsou
jan a pavel
STÖHROVI
Nové jezdecké akvizice SKC Prostějov začali svou cyklistickou kariéru
u horských kol v Jablonci nad Nisou. Zde se seznámili také s cyklokrosem a silnicí, která u nich nakonec zvítězila. Hned prvním rokem
mezi juniory se oba prosadili do české reprezentace, Pavel navíc vyhrál
etapový závod Regionem Orlicka a byl druhý na mistrovství republiky i
v etapovém závodě v Innsbrucku. Přechodem do kategorie U23 zamířili
do stáje CK Windoor‘s Příbram a Jan se stal vítězem Českého poháru
na silnici ve své věkové kategorii. Společně s Pavlem pak obsadili první
dvě místa v závodě Košice-Tatry-Košice. Před dvěma lety zamířili oba do
Itálie a odtud vedla jejich cesta na Hanou. V nedávno skončené sezoně
hájil Jan barvy formace SC REDA Mokador, Pavel zápolil v dresu ASD
Banca Popolare-Emillia Romagna.

